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Dar žinių apie lietuvius Sibiro 

priverkiamojo darbo stovyklose
REUTLINGENAS, Vokietija. — Grįžęs iš Sibiro vokiečių pi

lietybės žydų tikybos tremtinys išbuvo prievartos stovyklose 10 
metų. Jis paneigė, kad savo laiku paskelbtoji amnestija plačiau 
būtų buvusi įgyvendinama. Buvę paleidžiami daugumoje tik ligoti 
ir nedarbingi asmens.

Priverčiamojo darbo stovyklos ...
ne tik kad nelikviduojamos, bet 
į jas atgabenama vis nauji trem
tiniai. Jo pasakojimu praėjusių 
metų rugpjūčio 10 dieną į sto
vyklą „Potma X“ buvęs atgaben
tas kartu su kitais kaliniais lie
tuvis X. Jis kartu su žmona 1955 
m. pabaigoje buvęs suimtas, kal
tinant bendradarbiavus su vokie
čiais, nors jis vokiečių okupaci
jos metu nieko kito nedarė, kaip 
laiškus išnešiojo.

Kai lietuvių pora pareigūnams 
priminė paskelbtą amnestiją, tai 
buvę įžūliai paaiškinta, jog am
nestija esą taikoma tik anksčiau 
nuteistiesiems. Tokiu būdu lietu

mis po amnestijos paskelbimo bu
vo nuteistas 10 metų, o jo žmona 
5 metams.

Toje pačioje Potmos stovyklo
je grįžusis sutikęs šešis Vilniaus 
uniVersiteto lietuvius studentus, 
kurie buvę suimti 1956 m. kovo 
mėn. Jie buvę kaltinami priklau
sę katalikų jaunimo organizaci
jai ir pritarę „buržuaziniam na
cionalizmui ir patriotizmui“. Jie 
anot grįžusiojo buvę puikūs žmo 
nės, inteligentingi, religiniai nu
siteik?, geri draugai. Vienas įš 
jų, medikas, buvęs priskirtas 
prie stovyklos gydytojo, o kiti 
dirbę kol kas žemės ūkio dar
bus. Jie buvę pasmerkti 3 — 10 
metų. 1956 m. rugsėjo 13 d. trys 
tų studentų nebegrįžo darbo sto
vyklom Pasinaudoję patogia pro 
ga bandė pabėgti. Kitą dieną jų 
lavonus sargybiniai -atgabeno 
sunkvežimiu į stovyklos kiemą ir 
pametė ant svarbiausiojo tako.
Stalino laikai blanksta prieš! tani jai, kad ji nori pilnos nepri-, Pasaulinio karo susikūrusi Indo-
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Chruščevo kraugeriškumą. (E.) 1 klausomybės 1959 metais.

Susisiekimas ir pragyvenimas 

okupuotoje Lietuvoje
OKUP. LIETUVA. — Priešta

rauja tarp savęs Vilniaus aero
dromo aprašymai. Vieni teigia 
aerodromą esant menką ir su 
menkais pastatais, tuo tarpu ki
ti pasakoja apie didingus pasta
tus, moderniškesnius ir už Mas
kvos aerodromo. Esą Vilnius da
romas tarptautinio oro susisie
kimo mazgu ir todėl taip išple
čiamas aerodromas ir visi įren
gimai.

Vaitavimo kaina brangi
Teigiama, kad sostinėje dabar 

kursuoja labai gražūs elektri
niai troleibusai. Važiavimo kai
na brangi — 10 kapeikų už vie
ną bloką. Norint pervažiuoti per j 
visą miestą, tenka mokėti virš 1
dviejų rublių ir daugiau. Krautu-’ VILNIUS, okup. Lietuva. — 
vėse stovi žmonių eilės prie ge- žemės ūkio specialistų pasitari-
resnių ir rečiau pasitaikančių pre 
kių, o prie pašto langelių yra 
taip pat eilės atsiimti iš užsienio 
lietuvių gautuosius siuntinius. 
Esą krautuvėse, galima sakyti, 
visko yra, tik kai kurių prekių 
tiesiog pasakiškos kainos yra ne
įkandamos pirkėjams. Kaip gali 
gyventi vyras ir žmona, abu dir
bą sargais ir gauną po 200 rub
lių mėnesiui? Tokių vaikai, aiš
ku, jau vaikšto skurdžiai apreng
ti ir nesotus. Geriau gyventi ama 
tininkams, kaip pvz. siuvėjams 
ir batsiuviams. Už vyr. kostiumo 
pasiuvimą imama iki 400 — 500 
rublių. Veikia ir juodoji rinka. 
Ją gaudo ir persekioja, bet visiš
kai nepajėgia išnaikinti.

Dujos išvijo moteris 
iš rūmų

DALLAS, Tex., kovo 28. — 
Dvidešimt šešios moterys vakar 
buvo nuvežtos į Parkland ligoni
nę, kai keletas jų nualpo nuo ga- 
zo dujų vidurmiestyje įstaigos 
rūmuose. Iš rūmų buvo evakuo
ta 250 — 300 asmenų.

Daugumas moterų nuvyko į li
goninę patikrinti sveikatos, bet 
kaikurios apalpo. Keletas mote
rų apsirgo, kai jos išėjo iš rūmų.

Rabiną pašovė
ALŽIRAS, kovo 28. — Medera 

rabinas Jacob Chekroun, Alžiro 
žydų bendruomenės vadas, vakar 
buvo pašautas ir sunkiai sužeis
tas, kai jis ėjo iš sinagogos. Val
džios pareigūnai areštavo kelis 
įtartus asmenis.

Antrarktikos ženklas
CANBERRA, Australija, ko

vo 28. — Pirmas pašto ženklas, 
skirtas naudoti Australijos an- 
tarictikos teritorijoje, jau par
duodamas Australijoje.

Nigerija nori
nepriklausomybės

LONDONAS, kovo 28. — Nw 
geria, didelė britų kolonija ir 
protektoratas Afrikos vakarinė
je pakrantėje, vakar pranešė Bri

MVD ir toliau renka sau agen
tus, kurie verčiami šnipinėti bei 
pranešinėti. Iš kitos pusės, yra 
daug sugrįžusių iš Sibiro tremti
nių ir kalinių. Žinomas atvejis,1 ]augejįu jį 17 vietos kalbų, var 
kai buvo išaiškintas 10 m. sufal-j ojamų indonezijoje. 
sifikuotais dokumentais gyvenęs i
buvęs partizanas. Jis buvęs su
imtas, bet ir vėl paleistas, tik šį 
kartą gavęs dokumentus savo 
tikrąja pavarde. Bendrai žvel
giant, atrodo, kad dabar rusai 
bando geruoju patraukti į savo 
pusę gyventojus ir žymiai ma
žiau naudoja teroro priemones.

Bando smulkinti
stambius kolchozus

me Vilniuje žemės ūkio vicemi- 
nisteris J. Kriaučiūnas pasakė, 
kad.„vykdant kolchozų štabini- 
mo politiką buvo padaryta ir 
klaidų. Taisant šias klaidas, per
nai respublikoje buvo susmul
kinta 117 kolchozų... Tačiau kol
chozų nuštabinimo darbas dar 
nebaigtas“.

Iš pranešimų tame pasitarime 
matyti, kad pertvarkomi ir bri
gadų darbo rajonai. Ir pačioje, 
sovietų spaudoje yra buvę kriti
kos, kad kolchozų ir sovchozų 
brigadų veikimo plotas perdaug 
platus ir kad kolchozininkai su
gaišta perdaug laiko, kol nueina 
į darbovietę arba iš vienų ūkinių 
pastatų iki kitų.

"OLDCR" SYKIAMS 
TRYING TO CURB 

YOUNG HOTHEADS 
WHO HAVE BEEN 

GIVING FULl 
CO-OPERATION 
TO THE REDS

ARMS SHPMENTS 
TO EGYPT, SYRIA,

AFGHANISTAN 
BEING TAPERED 
OFF BY RUSSIA

EGYPTIAN AND SYRIAN 
PIIOTS BEING TAKEN 

TO SOVIET FOR TRAINING

SOVIETS ANO CZECHS SPUR 
PROGRAM OF BRINGING ARAS 

TECHNICIANS BEHIND IKON 
CURTAIN FOR TRAINING

Slapti pranešimai, pasiekę Washingtoną, spėja, kad sovietai, priėmę naują Vidurio Rytų politiką. 
Sovietai, girdi, pakeitimus padarę, kai pergalvoję apie arabų sugebėjimus naudoti moderniškus gink
lus ir karo lėktuvus. ‘Sovietai dabar mano, kad arabai nėra pakankamai išlavinti naudoti moderniškus 
ginklus, sako slapti pranešimai. Izraelis pačiupo daug sovietų karinės medžiagos Egipte, kai Izraelio 
kariai peržygiavo Sinajaus pusiaUsalj. .Galbūt šis įvykis pakeitė Kremliaus nuomone. Slaati pranešimai 
sako, kad Egipto ir Sirijos pilotai vežami lavinti į sovietiją. Sovietai ir čekai ragina arabų technikus 
lavinti už Geležinės Uždangos. ,(INS)

Indonezijos respublika tūri 

tris tūkstančius salų .
JAKARTA, Indonezija. — Indonezija, atsikūrusi respublika 

po II Pasaulinio karo, bandė eiti Vakarų demokratijos keliu, bet 
šiandien prezidentas Sukamo nori ją pasukti į diktatūrinį režimą.

Po japonų okupacijos II Pa
saulinio karo metu, Olandijos 
West Indies salų gyventojai prie-
šinosi prieš olandų kolonialinio 
režimo grąžinimą. Po ketverių 
džiunglių karo metų prieš olan
dus, Indonezijos nepriklausoma 
respublika buvo sudaryta 1949 
metų pabaigoje.

82 milionų gyventojų 
respublika

Viena iš didžiųjų valstybių — 
plotu ir gyventojais, kad ir ne 
savo kultūriniais ar ekonomi
niais laimėjimais — yra po II-jo

nezija. Ji susideda iš 3,000 salų, 
kurios driekiasi palei ekvatorių 
2,800 mylių nuo pietryčių Azijos 
iki Australijos žemyno. Pačios 
didžiosios ir svarbiosios yra Ja
va, Borneo, Celebes ir Sumatra. 
Sostinė Jakarta Javos saloj su 
1,8 mil. gyv.

Indonezija yra respublika, tu
rinti 82 milionus gyventojų. Jai 
vadovauja prezidentas Achmed 
Sukamo, kalbąs angliškai, olan
diškai, prancūziškai, vokiškai ir

Visos salos yra turtingos že
mės turtais, kaip kaučiuku, cinu, 
nafta, aluminijum, manganu, va
riu ir nikeliu.

Negali susitarti
Ši jauna valstybė kovoja su 

sunkiomis užsienio politikos ir 
vidaus reikalų problemomis. Nuo 
pat nepriklausomybės paskelbi
mo 1949 metais ji negalėjo susi
tarti su Olandija dėl vakarinės 
Naujosios Gvinėjos, kuri šiuo 
metu tebėra olandų valdoma (ry
tinė dalis priklauso Australijai). 
Šio konflikto svarbą galima 
daug geriau įsivaizduoti, žinant, 
kad Naujoji Gvinėja yra antra 
pagal didumą pasaulio sala. Di
džiausia yra Grenlandija.

Mokytų valdininkų trūkumas
Bet ir vidaus politikoj valsty

bė iki šiol nepajėgė išnaikinti ky
šių ėmimo papročio tarp valdi
ninkų, sustabdyti tolimesnių sa
lų išnaudojimą ir nuslopinti dėl 
to kilstančių revoliucijų. Ypatin
gai jaučiamas mokytų valdihin- 
kų trūkumas.

Keturios didesnės partijos I

Indonezijoje yra keturios di
desnės politinės partijos ir daug

mažų. Koalicinės vyriausybės 
ramsčiais yra nacionalistai ir 
Nahdatul Ulama (pažangūs mu
sulmonai). Tos dvi^partijos, su 
Masjumi (musulmonai) partija, 
turi 168 atstovus iš 260 parla
mente. Komunistai parlamente 
turi 39 atstovus, ir yra ketvirta 
partija pagal atstovų skaičių.

Sukamo nori įvesti „kontro
liuojamą demokratiją“. Tai reiš
kia komunistams duoti kėdes vy 
riausybės tarybose, iš kuęių pra
džioje komunistai buvo išskirti. 
Mohammed Hafta pasitraukė iš 
viceprezidento pareigų, kadangi 
nesutiko šiame punkte su Sukar- 
no.

Indonezijos sukilėliai yra prieš 
įsileidimą komunistų į vyriausy
bę.

40 paskendo upeje
JAKARTA, Indonezija, kovo 

28. — Mažiausia 40 asmenų nu
skendo, kai laivas, kuriuo plaukė 
ūkininkai ir jų žmonos į ryžių 
pjūtį, apsivertė Tjitarum upėje. 
Nelaimė įvyko, kai potvynis siau 
tė.

Surado ginklą
HAVANA, Kuba, kovo 28. — 

Havanos policija vakar areštavo 
septynis asmenis ir surado gin
klų sukilėlių slėptuvėse Hava
nos priemiesčiuose.

Adenaueris Irane
ROMA, kovo 28. — Vakarų 

Vokietijos kancleris Adenaueris 
vakar išvyko iš Romos į Tehera
ną, kur jis bus aštuonias dienas. 
Kanclerį Adenauerį pakvietė Ira 
no šakas.

Senatorius siūlo
WASHINGTONAS, kovo 28. 

— Senatorius Saltonstall (R., 
Mass.) pasiūlė įstatymo projek
tą, kad įsakymo būdu būtų ma
žinamos valstybinės skolos.

KALENDORIUS
Kovo 29 d.: šv. Jonas Baraki- 

jus; lietuviški: Eikis ir Gygoja.
Saulė teka 5:41, leidžiasi 6:12.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — da
linai apsiniaukę.

r

ONE OBSERVER REPORTS 
THAT ARMS SHIPMENTS 

TECHNICIANS HOLDING 
CZECH FASSPORTS 

SPEAK ONLY RUSSIAN

Pagrobė amerikietę 
moterį parduoti

i vergiją
TEHERANAS, Iranas, kovo 

28. — Irano vyriausybės parei 
gūnai šiandien pasakė, kad su
rasti pėdsakai amerikietės mo
ters, kurią pagrobė Irano bandi
tai, nužudę jos vyrą ir kitą Jung 
tinių Amerikos Valstybių pagal 
bos pareigūną.

Vyriausybės šaltiniai įsitikinę, 
kad banditai pagrobė Mrs. Anita 
Hyovar CarrolI, 35 metų, iš Issa- 
quah, Wash., parduoti ją Persi
jos įlankoje.

Daugiau kaip 1,000 Irano ka
reivių ir policininkų artėja prie 
banditų, bėgančių skersai Tan- 
georkheh tyrumą pietryčių Ira
ne. Galbūt banditai bandys pa
sprukti į Pakistaną.

Banditai nužudė Kevln Car- 
roll, 37 metų, pagrobtosios mo
ters vyrą, ir Brewster A. Wil- 
son, 35 metų, iš Portland, Ore. 
Abu buvo Amerikos pagalbos 
specialistai Irane.

Egipto Nasserio
žodinis pasižadėjimas
JUNGTINĖS TAUTOS, N. Y., 

kovo 28. — Jungtinių Tautų ge
neralinis sekretorius Dag Ham- 
marskjold šiandien grįžo iš Kai
ro į New Yorką po pasitarimų 
su Egipto prezidentu Nasseriu.

Diplomatiniai sluogsniai iš 
Kairo praneša, jog Hammarsk- 
jold gavo iš Nasserio žodinį pa
sižadėjimą, kad Egiptas neprieš
taraus Jungtinių Tautų policijos 
laikinam pasilikimui Gazos ruo
že ir kad jis šiuo metu nesiųs sa 
vo kariuomenės į tą ruožą ir ne
trukdys Izraelio laivams plaukti 
Akabos įlanka.

Į Hammarskjoldo pasiūlymą 
Jungtinių Tautų policijai perim
ti Gazos srityje kontrolę ir Izrae- 
io pusėj žydų vyriausybė atsakė 
neigiamai.

Geriausi 1956 metą
filmą aktoriai

HOLLYWOOD, Calif., kovo 
28. — Vakar buvo įteiktos Oscar 
filmų akademijos metinės premi
jos. Geriausia 1956 metų filmą 
yra „Around the World in 80 
Days“. Geriausias aktorius yra 
Yul Brynner už rolės atlikimą 
„The King and I“ filme. Geriau
sia aktorė yra Ingrid Bergman 
už atliktą rolę filme „Anasta- 
sia“..

• Jugoslavijos ir Prancūzijos 
komunistai pritaria Vengrijos 
lėlinio pęemjero Kadar režimui.

Prancūzija šiurkščiai prabilo į 

Jungtines Amerikos Valstybes
PARYŽIUS, kovo 28. — Prancūzija šiurkščiai priminė Pran

cūzijos — Amerikos susitarimą, pagal kurį, girdi, Washingtone 
buvo pritarta Izraelio ginkluotam veiksmui, jei Egiptas bandytų 
blokuoti Akabos įlanką.

Kalbėdamas parlamente, Pran i _____
cūzijos užsienio reikalų ministe- 

i ris Christian Pineau vakar leido 
i suprasti, kad Jungtinės Ameri
kos Valstybės galbūt pamiršo 
kaikuriuos susipratimus, pasiek
tus Pineau ir premjero Guy Mol- 
let vizito metu Washingtone va
sario mėnesio pabaigoje.

Sutiko duoti laisvas rankas
Jungtinės Amerikos Valsty 

bės, pasakė Pineau, ne tik suti-, 
ko duoti Izraeliui laisvas rankas, 
jei Egipto prezidentas Nasseris 
vėl bandytų blokuoti Akabos 
įlanką, bet taipgi sutiko, kad 
Jungtinių Tautų kareiviai turėtų 
užimti Gazos ruožą ir jo admi
nistraciją turėtų perimti Jung
tinės Tautos, kol nebus Egipto—
Izraelio taikos sutarties ar drau 
giško susitarimo.

Nebuvo kalbėta
Niekada, pasakė jis, nebuvo 

ten keliamas „joks klausimas dėl 
JT kareivių stovėjimo Izraelio 
teritorijoje“.

Pineau įspėjo, kad Prancūzija 
pilnai parems Izraelį, jei Jung
tinės Tautos negalės apginti jo 
teisių Akabos įlankoje ar Gazos 
ruože; tada pagaliau pasilieka
ma teisė save apginti.

„Mūsų nuomone“, pareiškė jis 
toliau, „reikia išspręsti nesusi
pratimų problemas ir sutarptau- 
tinti Gazą, kaip ir Tirano sąsiau
rius su Akabos įlanka, ir tai tu
rėtų būti Amerikos pareiga mum 
pagelbėti“.

Pineau siūlo
„Mes palaikome draugystę su 

Jungtinėmis Amerikos Valstybė
mis, bet mes manome, kad są
jungos solidarumas turėtų būti 
parodytas viso pasaulio kampuo
se“.

„Mes sugestionuojame Jungti
nes Amerikos Valstybes“ — tai 
jis kalbėjo turėdamas galvoje 
Akabą — „pripažinti Izraelio vy 
riausybei teisę — jei Izraelio lai
vai būtų puolami plaukiant są
siauriais — pritaikinti Jungtinių 
Tautų chartos 51 paragrafą, ku
ris pripažįsta teisėtą apsigyni
mą“.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Egiptas of icialiai pranešė, kad Suezo kanalas turėtų būti 

atidarytas susisiekimui „apie balandžio 10 d.“
— Britai paleido iš tremties Kipro salos ortodoksą arkivysku

pą Makarios, kuris dabar yra Indijos okeane, Slyehelles salose.
— Maskva vakar įspėjo Izraelį ir Prancūziją, kad bet koks jų 

karinis žygis prieš Egiptą, būtų sutiktas ginklu.
— Trys JAV lėktuvai įieško Irano banditą pagrobtosios ame

rikietės moters Anita Hyovar CarrolI.
— Keturi demokratai, gyveną Lambertville, N. J., sudarė ko

mitetą nupirkti prezidentui Eiscnhoiecriui helikopterį jo asme
niškam naudojimui. Jų pavardės: John Terrell, Ed Anaskavich, 
Arthur Gerold ir Wood Spears.

— Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Dag Hammarsk
jold vakar grįžo į New Yorką su Egipto atsakymu dėl Suezo ka
nalo ateities ir dėl Jungtinių J’autų karių Vidurio Rytuose. Bet 
Hammarskjold dėl Egipto atsakymo nieko nepasakė koresponden
tams.

— Nors prezidentas Eisenhou'eris griežtai nusistatęs prieš 
federalinės valdžios biudžeto sumažinimą, bet visutėlio biudžetas 
gali būti apkarpytas 5 bilionais dolerių, pareiškė 51 Illinois valsty
bės verslininkas, kurie, yra Illinois Prekybos rūmų atstovai W«- 
shingtone.

— Atstovų rūmai bando sumažinti 200 milionų dolerių darbo 
ir gerovės departamentų išlaidas pasiūlytame ateinančių metų 
biudžete. Atstovų rūmų komitetas tų departamentų biudžete jau 
yra apkarpęs 118 milionų dolerių. Prezidentas tiems departamen
tams prašo beveik tris bilionus dolerių.

— JAV agrikultūros departamentas vakar pranešė, kad jis 
sutikęs parduoti Ispanijai dar už $7,200.000 medvilnės ar pupelių 
alyvos, kuri bus apmokama ispaniškais pinigais.

Kaina 5 centai Vol. XLI

įlankoj

Paleido iš kalėjimo
HONG KONG, kovo 28. — Ko

munistinė Kinija šiandien palei
do iš kalėjimo amerikietį vienuo
lį kunigą Fulgence Gross, iš Omą 
ha, Neb. Jis komunistų kalėjime 
buvo šešerius metus. Komunistai 
jį kaltino „šnipinėjimu“ Ameri
kos naudai.

Prieš nusikaltimus
NEW YORKAS, kovo 28. 

New Yorkas sudarė 417 narių 
policijos jaunimo diviziją kovoti 
prieš jaunamečių nusikaltimu?

Trumpai iš visur
• Kampanija prieš jaunimo 

„suburžuazėjimą“. Okupuotoje 
Lietuvoje ir sovietinėse respubli
kose dabar duotas signalas pra
dėti plačią kampaniją prieš jau
nimo ir studentų „suburžuazėji
mą“.

• Komunistinės Kinijos minis- 
teris pirmininkas Chou En - lai 
vizituos Čekoslovakiją.

• Britanijos karo sekretorius 
GeoTge Ward informavo parla
mentą, kad karališkosios oro pa- 
iėgos Canberra sprausminiai lėk 
tuvai, esantieji Vokietijoje, grei
tai galės nešti taktines atomines 
bombas.

• Sovietų Sąjungos premjeras 
Bulganin vakar pareiškė, kad 
Bermudos konferencija, kurioje 
tarėsi prezidentas Eisenhovveris 
ir Britanijos premjeras Macmil- 
lan, turėjo tikslą atnaujinti „šal
tą karą“ prieš komunizmą.

• JAV specialus a t stirnas Ja
mes P. Richards vakar pasakė 
Teherane, kad Jungtinės Ameri
kos Valstybės Inanui turėtų dau 
giau duoti karinės, finansinės ir 
ekonominės pagalbos.

• Daugumas Prancūzijos uni
versitetų studentų vakar paskel
bė 24 valandų streiką, kad būtų 
padidintos valstybinės stipendi
jos.
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Rcdaguoja J. ŠOLICNAS, 518 E. Green Str., Champaign, 111.

Jaunas kraujas Detroite
j. ŠOLIŪNAS

Tegul bus jau taip. Patikėsi
me pirmenybių rengėjų žo
džiams, jog praėjusio savaitga
lio metu kaikurie mūsų sąžinin- 
gesnieji sporto klubai j Detroitą 
suvežė rekordinį mūsų jaunųjų 
sportininkų skaičių.

Jvykusiose Vidurio Vakarų

grožio ir didesnio darbo. Su
prantate, šneku apie mergaičių 
tinklinio varžybas.

Buvo trys mergaičių tinklinio 
vienetai — Žaibas, Sakalas ir Ko 
vas. Sekmadienį po pietų išryš-

Po trumpo poilsio Žaibas į-į Prieš Neries nubaudimą Ko-
stengia pasekmę sušvelninti, ir 
po trečio ketvirčio Sakalo domi
navimas sumažėjo. Trečias ket
virtis baigtas 21:17 pasekme. 
Paskutiniame ketvirtyje Saka
las nesikarščiuoja ir ketvirtį su 
žaidžia net 6:4 savo naudai. To
kiu būdu rungtynes ir kartu jau 
nučių meisterio vardą bei LB 
Clevelando apylinkės skirtą do
vaną laimi Sakalas galutine pa
sekme 27:21. Tenka pastebėti, 
kad Sakalo eilėse savo žaidimu 
išsiskyrė gražiai valdąs kamuo
lį ir turįs gerą metimą Grėbliū- 
nas, kuris ir buvo savo penketu
ko “duona ir druska”. Žaibo pu
sėje daugiau buvo pastebimi Vakėjo. kad Žaibas laimėjo pir

mąją vietą ir “Dirvos” pereina- Į Haitis ir Natkevičius
sportinės apygardos jaunimo mąją taurę. Sakalas gerai pasi- į Baigmines rungtynes žaidė:

' svečiavo Detroite, o šeimininkų Sakalas — Grebliūnas 12, Lele-pirmenybėse netoli šimto mūsų 
jaunųjų sportininkų, atstova
vusių Chicagos Nerį, Baltijos 
Jūrą, Clevelando Žaibą, Roches- 
terio Sakalą bei Detroito Kovą, 
dvi dienas varžėsi sporto aikš
tėj ir vietos lietuviškai visuome
nei parodė, kad jie ne tik ang
liškai moka kalbėti, bet jau pa
našiai kaip amerikiečiai žaidžia 
krepšinį, o dar beveik narsiau 
ir garsiau moka kramtyti gumą 
aikštėje. O gražaus jaunimo e 
sama. Tik nebeturime kam jj 
globoti, nes visiems jauniesiems 
daugiau ar mažiau reikia vyres
niųjų pagalbos. Tačiau šitokius 
dalykus palikę mūsų vyresniųjų 
žiniai, kad jie vėl jaunimo kong
rese galbūt galėtų parašyti re
zoliucijas, žvilgterėkime Detroi- 
tan.

Viskas yra galima
Pasirodo, kad Amerikoje tik

rai viskas yra galima. Ir, va, 
toks mano pagirtasis Neries 
krepšininkų penketukas dulkės- 
na buvo sumaltas.

Šiose pirmenybėse dalyvavo 
Detroito Kovo jauniai krepši
ninkai. Jie laimėjo pirmąją vie
tą. Buvo atsiųsti Rochesterio 
jaunučiai krepšininkai. Ir jie iš
važiavo su dovanomis, kuriomis 
galės pasigirti ir padėkoti savo 
nenuilstančiam mokytojui Vyt. 
Grybauskui. Ana. iš Clevelan
do apsukrusis A. Bielskus atve
žė mergaičių tinklinio koman
dą ir ji pasipuošė meisterystės 
vainiku.

Tačiau buvo ir liūdnesnių spor 
tininkų, kurie pralaimėjo. Ir 
skaudžiai. Graudu, kad vadina
masis meisterių klubas — Chi
cagos Neris — nesirūpino savo 
jaunaisiais atstovais ir skaudu 
buvo, kai tris kartus laimėję 
meisterio vardą neriečiai šiose 
pirmenybėse turėjo jieškoti žai
dėjų... žiūrovų tarpe. Kai šito
kia Neris atvažiavo, tai ir jai 
tik pralaimėti tebuvo galima.

Bent dalinai Neries vardą ap
gynė jaunių sporto šventėje pri
siglaudę mūsieji stalo tenisinin
kai, kurie taip pat visą šeštadie
nį kovėsi, norėdami sužinoti, 
kiek jie yra užmiršę. Stalo te
niso komandines vyrų pirmeny
bes laimėjo Neries trijulė (Avi
žienis, Kleiza ir J. Šoliūnas). Vy 
rų vienete nugalėtoju tapo nerie 
tis A. Avižienis. Vyrų dvejete 
vėl Neris — Avižienis ir J. Šo
liūnas. Jaunių vieneto meisteriu 
tapo A. Mackevičius iš Sakalo 
ir moterų — detroitietė B. Jo- 
ciūtė. Betgi linksmybes stalo 
teniso salėje paliksime kitam 
kartui, o dabar bent trumpai 
stabtelėsime ties mūsų jaunai
siais.
Jums grožis, mums laimėjimas!

Turime pripažinti, kad Detroi
te suvažiavo ne tik jaunieji spor 
tininkai. Ne. Buvo ir grožio. 
Gaila, kad šį kartą gfožį labai 
lengvai nugalėjo kombinacija

jaunoji komanda turėjo progą 
ne tik pabūti Žaibui priešininku, 
bet ir parodyti saviesiems žiū
rovams, kokios yra gražios mū
sų kovietės. Gi varžybos maž
daug taip vyko. Pradžioje Žai
bas nugalėjo Kovą 2:0 (15:7,

vičius 4. Sedlickas 2, Malašaus- 
kas 9, Mackevičius 0; Žaibas — 
Damušis 2, Natkevičius 8, Va
laitis 8, Titas 2, Motiejūnas 1, 
Modestavičius ir Sakalas. 

Nuvainikuojama Neris 
Kelių praėjusių metų laiko-

15:7). Vėliau žaibietės lengvai tarpyje jaunių krepšinio varžy 
įveikė Sakalą 2:0 (15:2, 15:6). bose tikrai pranašiai dominavo
Kadangi pirmenybės vyko dvie
jų minusų sistema, tai Kovui 
teko žaisti prieš Sakalą. Nors 
ir sunkioje kovoje, bet Kovas 
suklupdė sakalus (moteriškos 
giminės — tai turbūt bus saka- 
laitės) 2:0 (15:13, 16:14).

Baigmėje buvo daug gražių, 
jaunų sportininkių. Visos turė
jo

garsusis Neries penketukas. 
Dugelis krepšinio žinovų ir dar 
didesnis skaičius žiūrovų pripa
žino, kad Neries penketukas bu
vo vienu šviesiausių pragiedru-

vas gana įtikinančiai užsireko
mendavo kandidatu į meiste
rius, kai laimėjo prięš Chicagos 
Baltijos Jūrą 64:55.

Toliau Baltijos Jūra skaudžiai 
nubaudžia Žaibą 81:28 pasekme. 
Šiose rungtynėse ypatingai Bal
tijos penketuke darbuojasi du 
buvę neriečiai (kaip jie atsirado 
Baltijoje — neaišku) broliai Tau 
rai. Tauras I įmetė 28 taškus, 
o Tauras II — 19.

Laimėjęs prieš Žaibą, Baltijos 
penketukąs susitinka irgi vieną 

I minusą turinčią Nerį. Ir čia vėl 
J pasikartoja tragiškas Neries cen 
tro puolėjo neturėjimas. Nieko 
gero baigminėse rungtynėse ne
padaręs Baltijos centras Mikele
vičius prieš silpną Neries centro 
poziciją sužvejoja net 21 tašką. 
Abudu broliai Taurai priduria 
dar 27 taškus. Neris iškrenta 
iš varžybų, gavusi antrą minu
są. Galutinė pasekmė — 67:57.

Šiose rungtynėse žaidė: Bal
tijos Jūra — Tauras I 14, Tau
ras II 13, Gulbinas 6, Jaciune- 
vičius 8, Mikelevičius 21, Nema
nius 5; Neris — Aleksiūnas 5, 
Radvila 7. Prapuolenis 20, Va
laitis 19, Bartkus 6.

Kovas — Neries įpėdinis
Antrą kartą sekmadienio po-

Aiškiai po tokios staigios taš-! virti 57:35 pasekme ir panašų kus ir Petrauskas, gi Baltijos 
kų krušos Baltijos penketukas i skirtumą išlaiko iki pat rungty-( pusėje — broliai Taurai ir Ne
pasimeta ir pirmąjį kėlinį šeimi- nių pabaigos
ninkai baigia augšta 33:19 pa 
sėkmė.

Antroje rungtynių pusėje, sa
vų žiūrovų raginami ir nesutik
dami stipresnio pasipriešinimo 
po krepšiu, Kovo jauniai išdrą- 
sėja ir, pasakysiu, parodo net 
neblogą komandinį žaidimą. Ypa 
tingai gražiai iš po krepšio kar
toja kovietis Šimkus, o tuo tar
pu Baltija vis dar bando gintis 
tolimais brolių Taurų metimais

Pabaigai Kovas leidžia pasi
reikšti ir savo suolo šildyto- 
jams bet pakeitimas rungtynių 
pasekmei didelės įtakos nesuda
rė. Rungtynės baigtos 66:53 pa 
sėkmė. Kovas tapo naujuoju a- 
pygardos meisteriu. Kartu jam 
teko ir pereinamoji dovana, ku 
rią skyrė LB Detroito apylinkė. 
Kadangi į Toronto sporto šven
tę ši apygarda gali siųsti tik 
du jaunių krepšinio atstovus,

Bandymas nesėkmingas, nes Ko į todėl Vakarų sporto apygardą 
vas sugeba baigti trečią ket- atstovaus abu baigmės dalyviai.

Tenka pasakyti, kad baigminė 
se rungtynėse ypatingai gražiai 
reiškėsi koviečiai Thomson, Šim

manius.
Jeigu Vakarų apygardos jau

niams reikėtų atstovauti savą
ją apygardą prieš kitas apygar 
das, tai pirmasis penketukas, 
mano nuomone, turėtų atrodyti 
maždaug taip: Thomson ir Šim
kus iš Kovo, Valaitis ir Pra
puolenis iš Neries ir Tauras I 
iš Baltijos Jūros.

Baigmės rungtynes žaidė: Ko 
vas — Thomson 18, Šimkus 20, 
Rugienius 13, Petrauskas 8, Ra-

(Nukelta į 7 psl.)

Tel. ofiso HE re* PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
Vai. nuo 1-4 ir 6-9. 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p.p., 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

0R. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GTOKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius -

6822 South Western Avenue 
ai. kasdien 10-12 val^ Iv 7-9 vai. 

vak Šeštadieniais 10 . vai Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus

Ofiso 'elefonas: PR 8-3229
Res tetef. WAlbrook 5-5076

"lt ofiso HE.4-6849. rez. HE 4-2824

DR. PETER T BPAZISlių jaunių krepšinyje. Bet jau-l pietę susitiko Kovas, nepralai-1 
niai suseno ir neteko kelių narių, m'ėjęs nė vieno karto, ir Baltija, | GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Beliko tik du pagrindiniai gyni- 
kai — Prapuolenis ir Valaitis, 

gražias uniformas. Žiūrovų Tačiau du žaidėjai — ne ko-

įveikusi Nerį.
Jau rungtynių pradžioje pa- V(U pjrm 

sigedome buvusios Neries pen-

2484 West 7 lst Street

Antr 1.6.
.. ketvir., penat. 1-4 Ir 7-9 
toeč.ir ešt. pagal sutarties

simpatijos buvo išreikštos kovie' ™anda. Nors gynimas ir geras, j ketuko žaidimo klasės. Abu vie-
tėms. Jos pralaimėjo. Žiūrovų 
antipatijos buvo skelbiamos 
skrybėlėtam treneriui. Mat jis 
mokė Žaibą. Jis nelaimėjo. Žiū
rovai laikėsi neutraliai Žaibo 
mergaičių komandai. Jos laimė
jo. O laimėjo, nes geriau žaidė.

| Pirmame sete kovietės įstengė 
dar daugiau išsilaikyti ir surin
ko dvylika taškų, bet antrame 
sete persvara buvo aiškiai Žaibo 
pusėje. Žaibas antrąjį setą leng 
vai laimėjo 15:10. Rungtynės 
baigtos.

Baigminėse rungtynėse žai
dė: Žaibas — A. Geležytė, N. 
Geležytė, Titaitė. R. Besparai- 
tytė, J. Besparaitytė ir Janku
tė; Kova® — R. Černiauskaitė, 
J. Černiauskaitė, Augaitytė, Ši- 
leikaitė, Vaičiūnaitė ir Lišaus- 
kaitė.

Ir vėl tie patys
Jaunučių krepšinio varžybose 

savuosius atstovus atsiuntė Sa
kalas ir Žaibas. Šeimininkai dėl 
viso ko pridūrė savo penketuką 
ir taip vėl gauta trijulė, kaip ir 
mergaičių tinklinio varžybose.

Laimingi tie sakaliečiai, nes 
turi gerus vadovus. Kad šven
tėje dėl kitų sportiškųjų įsiparei 
gojimų Vyt. Grybauskas ir ne
galėjo dalyvauti, tačiau jaunu
čiai buvo gerai paruošti ir var
žybose gražiai sužaidė.

Pirmose rungtynėse Sakalui 
Žaibas gana kietai spyrėsi, bet 
Sakalas rungtynes laimėjo 25:- 
22 pasekme. Toliau sakaliečiai 
lengvai sudorojo šeimininkų pen 
ketuką 39:19. Dėl teisės žaisti 
dar kartą baigmėje prieš Sa
kalą turėjo persižaisti abu pra
laimėtojai. Rungtynes lengvai 
laimėjo Žaibas, įveikdamas gana 
augštu skirtumu Kovą 28:10.

Baigmėj Sakalo jaunučiai dar 
kartą nubaudė Žaibą. Jau pa
čioje pradžioje jaunieji sakalie
čiai užsiplėšia ir ketvirtį baigia 
13:2 pasekme. Antrame ketvir
tyje abu penketukai neberanda 
krepšio ir Sakalas sugraibo ket
vertą, o Kovas vos porą taškų. 
Ir, kai jaunieji ilsėjosi, pasek
mė labai aiškiai bylojo Sakalo 
pranašumą.

bet visd'ėlto geriausias gynimas j netai pirmame ketvirtyje nepa 
yra puolimas. Netekusi viso rodė jokio komandinio žaidimo
puolimo. Neris šiose varžybose 
įveikė tik pirmuosius silpnus 
priešininkus — Clevelando Žai
bą 55:39.

Neilgai reikėjo laukti, kol Ne
ries priešininkas — augštaūgis 
Detroito Kovas, — turįs daugelį 
žaidėjų, pagaliau baigė Neries 
pergalių eilę ir antrose rungty
nėse ją parklupdė gana augšta 
54:39 pasekme.

Prieš Kovo ūgį ir puikų puo
limą nei Valaitis, nei Prapuo
lenis nedaug ką pešė. Išnaudo
dami labai jau silpną Neries cen 
tro poziciją, koviečiai Šimkus 
(11 taškų) ir Matulionis (24 taš 
kai) palaužė Nerį ir tuo pačiu 
atsigriebė už praėjusiais metais 
patirtą pralaimėjimą Chicagoje.

ir Baltija sugebėjo išsilaikyti ne- 
atsilikusi tik baudų dėka. Gi 
Kovo penketukui sviedinys gprū 
do iš rankų ir bandymas išvys
tyti greitą žaidimą taip ir liko ne 
sėkmingas. Likus vienai minu
tei žaisti pirmame ketvirtyje 
Baltija pirmą ir paskutinį kar
tą pasekmę Tauro I metimu iš 
kampo persveria 9:8 savo nau
dai. Bet tai ir viskas. Greitasis 
Kovo Thomson (lietuvis?) pra
eina kr aštu ir ketvirtį baigia Ko 
vas 10:9 pasekme.

Antrame ketvirtyje Kovo Šim į 
kus išnaudoja abi gautas bau
das, bet Tauras I atsako ilgu 
metimu. Tačiau nuo čia Kovas 
ir pabėga. Pats vienas Thom
son pasekmę pakelia iki 20:11.

DR. L ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarlma. 

D5I valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-179o nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdlan išskyrus trečiad Ir 
šeštad

Re* tel. GRovehUl 6-5603

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Datnen Avenue

(Kampas 47-tos Ir Daman Ava.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

Šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 8-6048 
Re*: WAIbrook 5-3048

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South Western Avenue 
Chicago 29, III 

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpublic 7-4900 

Resldenda: GRovehUl 0-8161

Ofiso telef. LAfayette 3-8210, Jei 
nęatsiliepia, šaukite KEdzie 8-2868
DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm. antr., ketvtrt 6-4:30 v. 

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South Westem Avenue 
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai, ryto iki 1 v.a.1. D-P. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11
vai ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168
Rea. tel. WAlhronk 6-3785

"Vėl. ofiso PRospeet 6-2240'
PRospect 8-4732

DR. A. MACIŪNAS K
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGUOS LIGOS 
5700 So. Wood Street 

Priėmimo vai. nuo 2-
Ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. Ir penkt. 
Trečiad. ir sek uždaryta.

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly HUls

Va i1.: kasd Imi Inuo 6 v. V.' ,iki 9 v. v?4 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

lšskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUUman 5-8788 
Buto — BEverly 8-3946

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-3761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VTOAUS LIGOS 

2745 West 69th Street 
(priešais šv. Kryžiaus ligoninį) 

Priima pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. G8rd St 
Ofiso tel. RElianee 5-4410 

Rerid. telef. GRovehUl . 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų.
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Ofteo tel. CUffslde 4-2896 
Rezldeuclloa: LAfayftte 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1794 West 47th Street
(Kampas 47th Ir Hermitage) 

Vai.: nuo 2 Iki 4 Ir 6 iki 9 v. vak
šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., išskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drlve 
(Clvlc Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294

5002 West 16th Str., Cicero 
Vai. kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhall 8-0959
Kitu laiku Ir trečiad, susitarus 

Redd. tel. HEmlnck 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

_____  (Bendra praktika ir moterų ligos)
4 vai. kasdienį Ofisas ir rea.: 5100 S. Western Avė.

TeJ. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu.

TRYS KNYGOS

NEMOKAMAI
Kiekvienas, kuris dabar tiesiog iš leidyklos pirks sukaktuvinį 

literatūros metraštį GABIJĄ, gaus tris knygas nemokamai. Met
raštis, kuriame išspausdinta 70 autorių proza, poezija, drama ir 
straipsniai, skirtas spaudos atgavimo 50 metų ir tremties 10 m. 
sukaktims paminėti, įrištas į Metus viršelius, 552 psl. ir kainuoja 
$6.50. Prisiuntęs šią sumą leidyklai, kiekvienas gali pasirinkti ne
mokamai tris knygas iš šio sąrašo:

Anoj pusėj ežero. Pulgio Andriušio apysakos ...............$1.50
Audra Žemaičiuose. Vlado Andriukaičio apysaka ........... 2.20
Gyvačių lizdas. Francois Mauriac romanas ........................ 2.60
Konradas Valenrodas. Ad. Mickevičiaus ist. apysaka .. 1.50
Mėnuo, vadinamas medaus. Nelės Mazalaitės apysaka .. 2.50
Moters širdis. Guy de Maupassant romanas .......................  2.60
Pabučiavimas. Juozo Grušo novelės .................................... 1.50
Paklydę paukščiai. Jurgio Jankaus romanas I d............... 2.20
Paklydę paukščiai. J. Jankau romanas II d....................... 2.60
Per Klausučių ūlytėlę. Liudo Dovydėno apysaka............. 2.20
Petras ir Liucija. Romain Rolland romanas ................... 1.20
Po raganos kirviu. Jurgio Jankaus pasaka .......................  1.50
Tipelis. Pulgio Andriušio humoristinis romanas ............... 3.00
Uždraustas stebuklas. Stasiaus Būdavo romanas ........... 2.60
Vaikų knygelė. Vysk. M. Valančiaus apsakymai ........... 1.80
Mokėdamai tik $6.50, Jūs gaunate didžiulį metraštį ir tris kny

gas iki $14.70 vertes, taigi iš viso knygų už $21.20. Nei C.O.D. nei 
skolon knygos nesiunčiamos. Užsakymus su pinigais siųskite šiuo 
adresu: GABIJA

P. 0. Buc 355 

Wyandanch, N. Y,

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:80 v. 
vak šeštadieniais nuo 2 Iki 4 * popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0036

Rezklcnd,Jos tel. BEverly 8-8344

Tel. ofiso VI 7-O8OO, re* RE 7-8887

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Californla Ava. 

VAL.: 2—4 Ir 6—8 v. p. p 
šešt. 2—7 vai. p. p..
Išskyrus sekmadienius

Ofiso telef. YArds 7—1166 
Beatdendjos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Wcst 85th Street 
(kampas Halsted ir 36-ta gatv8) 

VAL 1—4 ir 8:80—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4258 So. Whipple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 Iki 12; 2—6; 7-9. 

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 8-4949.

Namų — CEdarcrest 3-7788

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted Street

Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

I Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2437 
W. 82nd St-, tel. RepubUe 7-8818.

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. Gib. 8-6105

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6255 South Western Avenue
VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak 

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VAL1S-LAD0KAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai I iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vau 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospeet 6-9400
Rezid. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p. p. ir nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
Ir kitu laiku tik susitarus.

Ofiso telefonas — RIshop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso Victory 2-1581
Re* Victory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 3 lst Street
Kamp. Halsted ir 31-mos gatvių 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos SHvings Bendrovės praeitimi, nuo pat j«« įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra Bangesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, augStą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, nž kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chiengos Satings Bendrovės įstaiga yra viena iŠ gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gnli taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. Mūsą turtas $21,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Avė. Tel. GRovehiU 6-7575 Chicago, Illinois

Atdara: pirmadienį nno 12 iki 8, antradienį Ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nno 9 Iki 8 
Trečiadienį uždaryta visą dien«, o fie&tadienj nuo 9 Iki 2 valandoa po pietų.

Tel. WAlbrook 5-2870
ne* HDltop 3-1580

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ICarųuette Medical Center
6182 South Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak. 
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Nuo kovo 25 d. iki bal. 11 d. ofisus 
uždarytas

Tel. ofteo PR. *»888. rez. RE. 7-9109
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weet OSrd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:90 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
KI’EC. CHIRURGINES IR 

OKTOPEIHNftS LIGOS 
2745 YVest 69tb Street

Priešais šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. KEpublio 7-2290 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryto Ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

Tel. ofiso PR. J-6448, re* HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRŲIIGAS 

2420 West Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 va. 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 8-0257, re* I’R. 6-6659 

Rezid. 8600 8. Artealan Avė.
VAI. 11 v. v. iki S p. p.; 6—9 v. v

Telefonas GRovehUl 9-1696

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUP
• atsėdės 9—18 Ir 7- -t » v

■"■Harlmą išskyrus trečla-llsnlus
242C W Marnnetta Road

Tel. RElianoe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

’YDYTOJAS IR CHIRURGĄ p 
t IFTTt'Via GYDYTOJAS)

8825 West 59th Street 
v«< -4 p'.plot. 6:80—8:8* -ak

.4 «99fnrf
Tel. ofiso Ir buto OLympie 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W. 15th St., Cicero 
Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero

Kasdien 1-8 vai. ‘Ir 6-8 vai vak.. 
Išskyrus trečiadienius.

AeAtadlemata 12 Iki 4 popiet.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt 
Tikrina akis Ir pritaiko

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. Californla A v* .YA 7-7881
Vai.: 10 ryto lkl 8 vak. (trečiad.1 už- 
daryta), šeštad, 10 ryto iki 8 v. p. p.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopedas - Proteciatas

Aparatal-Protezal, Med. ban
dažai. Kpec. pagalba kojom

(Arch Supports) ir 1.1. 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
DRTHOI’EDIJON TECHNIKOS LAB.
2850 W. 68rd St, Chicago 29, ūl 

Tel. Pltoepeot 8-5084

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akintus 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8. tre 
čtad. nuo 10-12, penktad. 10-2 Ir 
šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p

t

Pirkit Apsaugos Ronus’!
DRAUGAS

THE LTTHUANIAN DAILY FRIEND 
4545 W. 63rd St., Chicago 29, Illinoto, Tel. LUdlow 5-9500

Bntered as Recond-Clasa Matter March SI, 1916, at Chicago. Illinois 
Under U>e Act of March 9, 1879.
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hy the
Mthuealan Cathollo Prese Boolety 
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FRANCO POLITIKA I SUNKVEŽIMIS SNIEGE

Washingtono politiniuose sluogsniuose plačiai ir atvirai kal
bama, kad generalissimo Franco vadovaujama Ispanija gali būti 
netrukus priimta į Nato. Turėdamas galvoje šį ir kitus reikalus, 
“The New York Times” atstovas neseniai turėjo pasikalbėjimą 
su gen. Franco. Iš pasikalbėjimo išryškėjo kaikurie ispanų vy
riausybės ateities planai ir dabartinės tiek ekonominės, tiek po
litinės nuotaikos.

Iš visko labai aiškiai matyti, kad Ispanija žengia į priekį 
pažangos keliais visais galimais būdais. Nors paskutiniais lai
kai įvykę pasikeitimai vyriausybėje sukėlė pasaulyje įvairių kal
bų ir spėliojimų, tačiau jie yra padaryti ryšium su Franco už
simojimais pravesti kaikuriuos socialinius planus, apie kuriuos 
jau gana seniai buvo galvojama. Betkoki pasikeitimai socialinė
je, ekonominėje ar politinėje srityje, jei jie įvyks, bus vykdomi 
laikantis krašto reikalavimų, tradicijų ir papročių. Jie bus pra
vedami “ispaniškomis” priemonėmis.

Ypač pakeitimai valstybinėje konstitucijoje būsią daromi 
dideliu atsargumu. Juos darant, būsią laikomasi tradicijų ir taip 
pat atsižvelgiama į ispanų tautos charakterį. Vyriausybė jau 
esanti nusistačiusi duoti daugiau laisvės ištikimai ir konstruk
tyviai krašto politinio gyvenimo kritikai. Ji galėsianti būti prak
tikuojama ispanų “tautinių institucijų” rėmuose.

Generalissimo Franco su nemažu pasitenkinimu konstatavo 
faktą, kad JAV Atstovų Rūmų užsienio reikalų komitetas vien
balsiai priėmė nutarimą, skatinantį į Nato įtraukti ir Ispaniją. 
Jis pareiškė, kad Ispanija visais laikais laikė save integralia 
Europos dalimi ir, kaip tokia, jieško kelių patarnauti bendram 
labui.

Po II Pasaulinio karo Ispanijai įeiti į Nato keliai buvo už
kirsti. Ji turėjo išsiaiškinti kaikuriuos klausimus su Didž. Bri
tanija. Dabar jau, kaip atrodo, tos kliūtys yra pašalintos. Da
bar Ispanijos vyriausybė jau galėsianti studijuoti įsijungimo į 
Nato reikalą. Į tarptautines organizacijas eisianti savo laisva 
ir gera valia. -

Gen. Franco pasakė savo nuomonę ir apie prezidento Eisen- 
howerio doktriną. Toji nuomonė yra verta dėmesio. Ypač JAV 
užsienio reikalų vairuotojai turėtų ja susidomėti. Anot Franco, 
Artimų jų, Rytų problema yra bendro, abipusio pasitikėjimo pro
blema. Jungtinės Amerikos Valstybės privalėtų palaikyti .to
kioje dvasioje santykius ir su pačia Ispanija, nes ispanų politi
kai jaučia, kad jie vis dar nėra pakankamai gerai suprantami. 
Geriems tarpvalstybiniams santykiams užmegzti ir jiems palai
kyti būtina sąlyga — vieni kitus gerai suprasti, vieni kitų pro
blemas pažinti.

Ruošiasi ateičiai
1958 metais bus kongresiniai rinkimai. Iš visko matyti, kad 

politinės partijos jiems jau ruošiasi. Vienas pirmųjų ženklų — 
tai senatoriaus Lydon Johnsono, demokratų vado Senate, vis 
stipriau reiškiamas nepasitenkinimas prez. Eisenhowerio ir vals
tybės sekr. Dulles vedama užsienio reikalų politika. Kaikurie 
šen. Johnsono pareiškimai pasako ir tai, kad 1958 metų rinki
muose užsienio politika bus pagrindiniu rinkiminės kampanijos 
šūkiu. ,. >

Sniegas sumaišytas su rudomis dulkėmis sulaikė sunkvežimį ne
toli Limon, Colorado. Sniegas ir dulkės atėjo nuo Roeky Mountains, 
nešami 80 mylių vėjo. (INS)

BE VLIKO AR SU VLIKU?
J. KAIRYS, Vak. Vokietija

Prieš VLIKą akcija yra tiek jų pretenzijos dominuoti jame 
toli nuvaryta, kad pagal ją tek

nuodugniau ir gauti jam kiek 
galima didesnį pritarimą.
Kada ir kur partinės rietenos?

Kalbant apie tai aplamai, rei
kia pasakyti, kad VLIKo prie
šų skelbta bei skelbiama pras
me partines rietenas terandame 
diktatūrose, o ypač ten, kur 
valdžia yra vienos partijos ran
kose. Pas mus buvo jos kaip tik 
tautininkų valdymo laikais Lie
tuvoje. Nors ši grupė sudarė 
ir labai mažą partiją Lietuvo
je, bet, ginklo jėga pagrobus 
jai valdžią į savo rankas, pra
dėjo rietis savo tarpe. Įdomu 
yra tai, kad tautininkų tarpu
savio nesutarimai vyko ne dėl 
kurių nors reikalų, lietuvių tau 
tos bei valstybės bendrą labą, 
bet dėl pirmavimo valdžios pos
tuose ir kitur. Pavyzdžiu čia 
gali būti ir Smetonos kovos su 
Voldemaru, pastarojo suėmi
mai, kalinimai, trėmimai ir t.t. 
Jei tautininkai vėliau suskilo į 
smetonininkus ir voldemarinin- 
kus. ar tai nebuvo jų partijos 
vidaus rietenų išdava? Ar tai

veiklą, bet nėra nė vieno svar
besnio darbo, įeinančio į VLIKo 
uždavinius, kuris nebūtų atlik
tas. VLIKas savo pareigas at
lieka visur ir visada, kur ir ka
da Lietuvos bylai yra reikalin- 

<Tęsinys 4 pus*.)
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tų daryti išvadą, jog galima ap-
buvo didelės. Kadangi nepasise- A .. . ,
kė palenkti šit, instituciją tar- ™T”,S ““‘“■""U P»rtljo.

sieiti ir be šitos institucijos. Ši- nauti jų partiniams reikalams
taip ypač gali pagalvoti tie mū
sų tautiečiai, kurie nėra nuodug 
niau susipažinę su dalyko tikra 
padėtimi ir neturi laiko į jį gi-

(iš p. Rastenio viešumon išė-1 Kitas pavyzdys yra Tarybų
jusio laiško galima daryti išva 
dą, jog ir svetimiesiems buvo 
kaikas įkalkuliuota), tai ir nu-

lintis. Todėl nors trumpai noriu, sprendė iš VLIKo išstoti. Ap- 
apie tai ir pakalbėti.

Sąjunga su savo satelitais. Kas 
gi tenai nuvarė tūkstančius sa
vo partiečių po velėna, jei ne 
diktatūrinės partijos vidaus rie-

Nuodai ir numirėliai
Parazitai

Paskutiniame Ateities nume
ryje kun. J. Kidykas S. J. duo-' 
da straipsnį “Parazitai, nuodai, 
lavonai”. Autorius sako, kad 
visuomeniniame gyvenime yra 
žmonių gyvenančių parazitinį 
gyvenimą.

“To tipo žmonių sutinkame 
visose gyvenimo srityse: ir šei
mose, ir mokyklose, ir darbe, 
ir orgnizacijose, ir politinėse 
partijose ir valdžios sluogsniuo- 
se. šitie tipai pasižymi bendru 
bruožu: jie tik čiulpia kitų sy
vus, o neretai ir ašaras ir krau
ją. Mat, parazitas yra beširdis. 
Jis— augščiausio laipsnio egois
tas. Iš jų lengviausiai išsivys
to kraugeriai ir diktatoriai. Ši-* 
tai klasei būdinga yra iš kitų 
daug reikalauti, niekad nesiten
kinti kitų nuveikiamais darbais 
ir nieko kitiems neduoti. Para
zitiniai visuomenininkai yra am
žini murmekliai. Kitiems patal
kininkauti, pasiaukoti kitų la
bui — tai ne jų darbas. Iš to 
parazitinio elemento kyla dau
giausiai pataikūnų, prisimetėlių 
ir persimetėlių, nes jie visada 
šliejasi ten, kur suuodžia sau 
daugiausiai naudos”.

Autorius rašo, kad nedaug 
žmonių yra be parazitinio palin 
kimo ir todėl žmogaus auklėji
mo programa turi aptvarkyti 
tuos parazitinius polinkius. Ir 
tai turi būti atlikta jau pačioj 
šeimoj, kad augąs jaunimas ma
tytų tėvų pasiaukojimą vienas 
kito labui .

Nuodai
Autorius teigia, kad yra dar 

viena rūšis žmonių, kurie kėsina 
si J bendruomenes, dvasines, re 
ligines ir moralines vertybes. 
Tokie pasikėsintojai “nuodiniai” 
žmonės.

"Kiek nuodų turi nūdienis pa
saulis, nes jau pusę šimto metų

neišeina iš krizės taško! Kiek 
yra žmonių nuodams skleisti ir 
koks trūkumas antidotų, kad net 
krikščioniškoji bendruomenė y- 
ra tampoma žiaurių konvulsijų! 
Norom nenorom nuodinių kate
gorijai tenka priskirti tautų gy
vybingumo ir vaisingumo žlug- 
dytojūė, prieauglio mažinimo 
propaguotojus. Nuodiniais lai 
kytini visi darnos, susiklausy
mo ir vienybės ardytojai, riete
nų, vienų kitais nepasitikėjimo 
sėjėjai, neapykantos kurstyto
jai, grynai negatyvūs kritikai, 
kurie visur, ir visada tik neigia 
mybių jieško, vis tik įtarinėji 
mus kelia. Nuodiniais laikytini 
tiek įgimtosios, tiek krikščionis 
kosios dorovės ardytojai, pado
rumo, kuklumo niekintojai, šei
mos ryšių, ištikimybės ir pagar
bos autoritetui silpnintojai ir 
bedievybės skleidėjai”.

Lavonai
Dar viena grupė neigiamų ti

pų yra žmonės be jokių užsimo
jimų, be idealų, be jokių polė
kių. Tokie žmonės yra numi
rėliai. Jie nesą tokie pavojingi, 
kaip nuodytojai, kadangi jis sa
vaime nėra agresyvus, tačiau 
ir jie kenksmingi.

“Kam teko susidurti su gy
vais lavonais? Rodos, atviros 
ir giedrios jų akys, o vistiek 
nebemato nieko gero nei žemė
je, nei danguje, nei Dievo kūry
boje, nei Jo nustatytoje tvarko
je. Turi ausis, bet jos nepagau
na nei verkiančių raudojimo, 
nei ligonių dūsavimų, nė kan- 
kinmųjų riksmo, nei švelnių mei 
lės žodžių, nei paties Dievo gra
sinimų ar viliojimų. Ir širdys 
dar plaka! Bet jose aidi klaiki 
tuštuma. Kokia tokių žmonių 
reikšmė visuomenei? Ar ne to
kia pat, kaip lavonų lavoninei? 
Kad jie nors nesiveltų gyvie
siems po kojom, kad jie nors 
netrukdytų dirbantiesiems dirb
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Kas yra VLIKas?
Tai lietuvių tautos politinės

valios reiškėjas ir jos vykdyto
jas, siekiąs išlaisvinti Lietuvą 
iš okupanto, atstatyti jos nepri-

sisprendę išstoti, per savo spau tenos? 
dą ir kitais būdais pradėjo ak- . VLJ!Ko vietą?
cjją prieš jį. Tam tikslui, lyg Komitetas, kuriame būtų su- 
iš komunistinio Kremliaus, pa-į koncentruota visa kova už mūsų 
sipylė visokių prasimanymų, tau^os išlaisvinimą, mums yra 
šmeižtų bei kitų nebūtų daly- būtinas. Tarpvalstybinio gyve-
kų. Tai darydami, jie rengė dir-

klausomybę bei suverenumą ir , mQSU visuomenėje savo išsto
atkurti demokratinę valstybės 
santvarką .

Tik šitoks VLIKas yra mūsų 
politinių partijų ir grupių įsteig 
tas, toks jis yra jų pristatytas 
svetimoms valstybėms bei jų 
galvoms ir tik toks jis buvo

jimui pateisinti, o dabar daro 
tą patį, jau teisindami padary
tą išstojimą.

Kaltinimai VLIKui

Puldami VLIKą, vadistai pri
rašo ir prikalba ypač apie par-laikomas ir am| grupių, kurta, rietenas j. tft j

vėliau iš jo išstojo.
VLIKas įsteigtas hitlerinės 

okupacijos metu, kada okupan
to buvo sulikviduota Lietuvos 
laikinoji vyriausybė, įvestas te
roras krašte ir nebuvo kam at
stovauti Lietuvą prieš pasaulį 
bei kalbėti jos vardu ir ginti 
jos reikalus.

Kas prieš VLIKą ir kodėl?

gi VLIKe nebuvo ir nėra dėl 
ko rietis, nes jo pagrindinis 
tikslas — Lietuvos išlaisvinimas
— yra svarbiausias programos 
punktas ir dabar jame pasili
kusioms partijoms bei grupėms. 
Jei kartais nėra susitariama a- 
pie asmenis į jo organus, apie 
uždavinių atlikimo būdą ir pan.

Prieš VLIKą stoja tik vadis- dalykus, jei ne visų siūlymai su
tinęs grupės. Mat, būdamos 
VLIKe, jos sudarė mažumą. Bet

ti! Lavonai, tai sunkusis visuo
menės balastas, tai tingioji, ne
judrioji masė, kurioje veisiasi 
puvėsiai, ir rūgsta sunkiai su
kontroliuojami rūgėsiai”.

Autoriaus nuomone, jaunimas, 
kaip turįs daugiausia idealizmo, 
privalo kovoti su tomis trimis 
neigiamomis apraiškomis ir turi 
skleisti tiesą, šviesą, gėrį ir gy
venimą, arba būti tais neigia
mais visuomenės tipais. Gi pa
sirinkimas jaunimo rankose.

— L. Augšty*

randa reikiamos daugumos, ar 
pritarimo, tai dar nereiškia, jog 
čia jau ir partinės rietenos. 
Demokratiniai besitvarkant, yra 
normalu ir būtina apsvarstyti

nimo istorija rodo, kad vien nuo 
svetimųjų nepriklausomi ir de
mokratiškai besitvarką tauti
niai komitetai vaidina lemiantį 
vaidmenį kuriant naujas valsty
bes ir atstatant buvusais. Ši
tais atvejais tik tokių komite
tų sudarytos vyriausybės būna 
pripažįstamos de facto, de jure 
ir t.t. Visas kvalifikacijas čio
nai teturi tik VLIKas. Pvz. Bon- 
na savo metu buvo priėmusi tik 
VLIKo atstovą atstovauti Lietu 
vos reikalams. Tik VLIKui ji 
deklaravo ir apie savo nepripa
žinimą Lietuvos dabartinės o- 
kupacijos. Visa tai reiškia mums 
nepaprastai didelį laimėjimą ir 
tarpvalstybinio gyvenimo foru
me. Bet ne vien Bonnos pripa
žinimas mums svarbu. VLIKas 
yra atlikęs ir tebeatlieka įvai
rių veiksmų ir kitose sostinėse, 
Jungtinėse Tautose ir t.t. Ne
žiūrint į tai, kad VLIKo prie-

kiekvieną dalyką kiek galimai šai ir kaišioja savo kylius į jo

PRANAS SALEMONAVIČIUS
• Paruošia paprastas ir sudėtingas (nuosa

vybių savininkų) mokesčių blankas.
• Paruošia algų lapus • Atlieka knygvedybą.
• Sutvarko užsilikusias knygas.

504 West SSrd Street (netoli Normai Avenne).
Valandos: Kasdien įskaitant seštad. ir sekm. nuo 9 v.

ryto iki 9 v. vak., bet svarbu, kad telefonu susitirtumet laiką VIctory 
2-3486. 20 METŲ PATYRIMAS — ŽEMOS KAINOS

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

64 tęsinys
Štai, kaip maišosi didžiosios buhalterijos kny

gos! Lina lyg adata lindo ir dūrė skaudžiai ir giliai, 
dabar ji nusigręžus į meistruką. Vikaras griaudėjo, 
išplėšęs vaidinimus, dabar pats deda veikalą ant sta
lo. Samanė buvo tokia tolima, nūnai sėdi priešais. Ji 
vaidins Juliaus priežiūroje!

— Nors esu apkrautas darbu, bet galėsiu pasiau
koti, kai reikalas toks svarbus: mūsų miestelio gar
bė nebegali nukentėti! — oriai jis atsako į vikaro 
planus ir linkteli galvą.

Aiškinasi smulkmenas, įsidrąsinę klega, sutaria. 
Baigiant kunigas paklausia:

— O kur mano dviratis? Tegu Algis važinėja iki 
atostogų galo.

— Čia koridoriuje! — Julius vikriai kyla ir pra
veria priemenę. — Atsiprašau, čia įvyko toks nesu
sipratimas. Buvau dviratį pastatęs virtuvėje, šeimi
ninkė netyčia užteškė uogenės ant balniuko. Nuvaliau! 
— dar perbraukia nosinaite ir kalba. — Puikus dvi
ratis, ypač stebuklingas dinamukas . ..

Algis dabar dviračio neima. Jis turi pasiskolinęs 
kitą, bet rytoj išjos į savo kiemą.

Visi pasijudina į repeticijas. Julius pakilus. To
kia draugija į kiekvieną langą nuneš pagarbą ir ži
nią: jis perima vaidinimus!

Repeticijose vikaras paaiškina reikalą ir šiltai 
prietato Julių Buhalterei negali supranti: ta ilgoji

JOHN T. ZURIS
LAYVYKIt AND COINSELLOR

II 80. I,A RAME STREET 
I tonui 1415

Pilone: ItAr*<lnl|>li 11-44*25 
įlomi- pitone: LiAfayctte 3-SI77

emesio!
PIRKITE VILNONES IMPORTUOTAS IR VIETINES 
MEDŽIAGAS. PAMUŠALUS IR PRIEDUS SIŲSTI GI
MINĖMS. DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS Į EUROPA. 
O TAIP PAT IR SAVO ASMENINIAMS REIKALAMS

PIRKITE TEN. KUR PERKA JŪSŲ DRAUGAI 

IR KAIMYNAI.

Didžiausias pasirinkimas vilnonių impor
tuotų ir vietinių medžiagų!!! Moterų sukne
lėms, kostiumams ir paltams.

Aronson Brothers
IMPORTININKAI IR RANGOVAI

224 W. Van Buren Street, Telef. WEbster 9-2588
Atdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto iki 5:45 vai. via k.

Seštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 4:30 vai. vak.
Sekmad. uždaryta.

CHICAGO 7, ILLINOIS

n -

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

C R A N E SAVINGS “T
2555 WEST 47tb STREET LAfayette 3-1088

B. R. Pletkiewicz, prez.; E. R. Pletklewlcz, sekr. Ir advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojams pa tarnailinai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta Iki S 10.000.

Darbo valandoa. pirmad. ir ketvirtad nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr ir penk. 9 iki 5; treč uždaryta, o neši nuo 9 iki vidurdienio

PtRKRAUSTy-fS
“ » TOLI IR ARTI /»J

NAUJI OtOSU TEOKAI- NAUJAUSI KMUSTSNIO IVANK/Al
UStį METŲ AAOT/UNIAS-PIGUS Uf SĄŽININGAS AATANVAV/aaas

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 36, ILL Tei v/Aikmok 5-9209

MOVIMO

sutana juk nėra tokia tarka, kaip anksčiau vaizda
vosi. Jis kalba draugiškai, be pykčio. Galima bendra
darbiauti.

Palinkėjęs sėkmės, kunigas išeina. .Nori dar su
tikti Viktorą, bet jo nėra miestelio aikštėje. Ir Linos 
nėra. Kunigui aišku: meistras ją kur nors nuvedė, 
kad netrukdytų. Puikus vyras!

Viktoras su Lina jau stovi ant cementinio tilto.
— Matai, kas atsitiko: Julius laimingiausias klūp

čioja, dviratį valo! — nusijuokia piktai.
Bet meistras nesupranta, kodėl prisiminė dviratį. 

To jis nežino ir dabar neklausia. Jis žiūri kažkur į to
limas.

* — Bet kas bus ? Mes kaip gandrai stovime, kai 
salėje repeticijos.

— Taip reikia, Lina! — atsako Viktoras susimą
stęs. — Tau reikia toli toli grįžti.

— Į pradžios mokyklą ?
— Galbūt, kad išmoktum nosines sudėti!
— Kur? Ką čia kalbi?
— Anoniminis laiškas ar ne tavo ?
Lina tyli. Užgulus turėklus, žiūri į vandenį. Meis

tras pakartoja klausimą.
— Mano!
— O antras Juliaus! štai, kaip Smilgaičiuose gy

venama! Nemaniau! Kaip tvanku. Akmcnimi mėtosi, 
ir dėl ko? Melu verčiasi, ir dėl ko? Juodina, suodina
kunigą! Ar dėl to, kad jis padeda vienai mergaitei?

»•»
— Taip, dėl jos! — Lina atsisuka virpėdama.
— Tai eik, vaidink! Pulk Juliui į glėbį, kol tave 

numes! Eik, aš nestoviu skersai kelio!
Ant tilto kažkieno žingsniai. Lina nusigręžia 

į upę.
— Eime iš čia! Jie mus mato!
— Ne, mes pasiliksim! — tvirtai delnu prispau

džia jos rankovę.
— Žingsniai nutolsta.

— Ar tavęs mama nevedė už rankos, nemokė? Ir 
niekas nepavydėjo. Kodėl dabar debesuoji, kai kuni
gas padeda Samanei? Ją reikia drąsinti, ji turi teisę 
būti drąsi, pasirodyti žmonės** savo talentu, šiluma

— To aš labiausiai pavydžiu Ne turto, bet tos 
šilumos, dvasios tos, kurios ji pilna Scenoj visi pa
matys.

— Ir tave pamatys! •— jo balsas kietas. Lyg koks 
teisėjas griaudžia jis, verčia uolom , Liną, — Keisti 
žmonės Smilgaičiuose. Nesistengia patys augti, bet 
kitą tai nori palenkti, užlaužti, kad patys būtų dides
ni. Tačiau yra žmonių, kurie nesibijo jūsų suodžių, 
kurių nepalauši niekada. Tai kunigas Jagaudas Jis 
nuėjo pas Julių ir atidavė veikalą ramiai, sąžiningai, 
nesibarė, nerašė. Rašyti ir jis molą, gal geriau už 
jus. Štai matai, kur mes stovim, Lina. Man labai gai
la tavęs. Niekada nesitikėjau. Tu gali Julių vedžioti 
už nosies, jį gąsdinti, bet kaip drįsti nekaltą žmogų 
užpulti. Ar tai nepanašu j pasakų smūgį"'

Tuo metu ant tilto užlekia dviratis Staiga su
stoja, ir dvi rankos krenta ant jų pečių.

Lina aikteli.
— „i, hi, — susijuokia Linkus. Nesibijokite, sa

vas, nepavojingas. — Atsmaukia kepuraitę ir siaurom 
akim stebi. — Tamstos gpjaudot j upę, arba, kaip žy
dai per mykūlas, nuodėmes purtote! — Nelaukia at
sakymo, nes jo burna pilna žodžių Kas čia deda
si? Nė gyvos dvasios mieste Visi iškritę Nė Ju
liaus. Dvi dienas braidžiau po aviža*, ir seniūnija pa
šlijo. Kas čia dedasi ?

— Julius salėje, repeticija! — įsiterpia Lina.
— Dutki! Ji man pasakys. T<*n kunigėlis siaučia, 

o Julius kur nors lavinasi prie kortu, proferanBUOja.
Meistras trumpai paaiškina, kad kunigas išvyks

ta atostogų.

(Bus daugiau)
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LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL. GIMANTAS

vargstančius Vokietijos stovyk
lose. Pradėjęs nuo gydytojų, 

Kad tik daugiau patrauktų profesorių ir inžinierių, bet iš 
užsienio lietuvių klausyti raudo- visur girdėjęs pasiteisinimus, at 
nosios propagandos lietuvių kai-Į sisakin’ėjimus ir pan. nenorą pa- 
ba, kurią kasdien pateikia Vii-Į dėti išblokštiems tautiečiams, 
niaus radijas ne Lietuvoje gy-|lr kažin kaip būtų buvę, jei to-

Vilniaus nulijo žaidimai

venantiems lietuviams, tiesiog 
neriamasi iš kailio, kad tos trans 
liacijos būtų įdomesnės ir mie
liau klausomos. Nevengiama 
net ir įvairių žaidimų. Ir kaip gi 
kitaip pavadinti tą naująjį “iš
radimą", kurį kiekvieną antra
dienį praktikuoja kalbą per mi
nėtąjį radiją. Yra perduodamas 
koncertas — mįslė: pagrojamas 
koks nors lietuvių tautinis šo
kis, ir reikia atspėti jo pavadi
nimą. Padainuoja kokia solistė 
ar solistas kurią liaudies dai
ną, ir reikia atspėti dainininko 
vardą arba nustatyti kompozi
torių ir pan. Už teisingus atsa
kymus, kurie kviečiami siųsti 
Vilniaus radiofono vardu, žada
ma skirti premijas. Gaila tik, 
kad dar nebuvo minėta, kokios 
rūšies bus tos premijos. Tik
riausia dar negali sugalvoti, ko
kios dovanos būtų labiausiai pri 
imtinos užsieny gyvenantiems 
klausytojams.

Vilniuje vieši lenkai
To pat radijo žiniomis, Vilnių 

je visą savaitę viešėjo kultūrinė 
lenkų delegacija iš Varšuvos, ku* 
ri tariasi dėl lenkų meno ir kul
tūros dienų surengimo Lietuvo
je. Tuo pat metu ir Lenkijoje 
vyktų tokios pat apimties lietu
vių kultūros demonstravimas.

Šiaip jau tikrų liudininkų tei
gimu, lenkiškoji įtaka Vilniuje 
ir Vilniaus krašte nuolat silpnė
ja. Tiesa, jie turi savo laikraš
tį, mokyklas, bet visi, kas tik 
gali, šiuo metu stengiasi išvykti 
į gomulkinę Lenkiją. Pačiame 
Vilniuje vyrauja tik lietuvių ir 
rusų kalbos, o lenkiškai kalbą 
yra visiškoje mažumoje. Yra 
gyvenusių visą pokario metą 
Vilniuje, kurie neturėjo nė ma
žiausios progos išmokti lenkiš
kai.

je vietoje būtų negyvenę šiokių 
tokių giminaičių ar pažįstamų 
tiems norintiems atvykti į JAV 
lietuviams, kurie ir pasistengė 
pasirašyti reikiamus dokumen
tus.

Taip pat paminėtina nesena 
mūsų sugestija, jog, kviečiant 
spaudos žmones reklamuoti ir 
po to aprašyti vienus ar kitus 
lietuviškuosius vakarus bei pa
rengimus, visgi derėtų prie to
kio kvietimo prijungti ir įėjimo 
biletą ar panašią rezervaciją 
spaudai. Rašančiojo manymu, 
tai būtų labai natūralus ir su
prantamas mostas. Bet į šį rei
kalą visai iš kito taško pažiūrėjo 
kitas šio dienraščio skaitytojas;

AMERIKIEČIO MEDALIS

Du jauni amerikiečiai gavo teisingumo departamento Amerikie
čio medalį.. Vienas iš jų gavo už brolio išgelbėjimą, o antras už gerai 
atliktas pilietines pareigas. Stovi (iš kairės) Zerna< h, iš Indianos, 
prez, Eisenhower ir Steiger, Oshkosh, Wis. Užpakalyj matyti FBI di
rektorius Hoover.

(INS)

gaiš. Kas liečia Lietuvos diplo
matus, tai čia tenka dar primin- 

jo nuomone, didžiulė visų paren- ti, jog mes neturim net vyriau 
girnų dauguma, ruošiama ne pa
sipelnymo tikslams, bet vieno
kiam ar kitokiam lietuviškųjų 
reikalų labui, tad esą ir spau
dos žmonės neturėtų būti išskir

sybės, kuri nurodinėtų jiems 
atliktinus uždavinius, kuri kon
troliuotų jų darbą ir prieš ku
rią jie, esant reikalui, atsaky-
tų. šitoji aplinkybė mūsų Dip- 

ti iš tų visų pareigų, kurias tu- lomatinės tarnybos padėtį prieš
rėtų jausti kiekvienas išeivijos 
lietuvis, t. y. savo dalyvavimu

svetimuosius dar daugiau silp
nina. Be to, nėra paslaptis, kad

ir atitinkamu mokesčiu prisidėti Į jie Lietuvos bylos reikale neiš- 
prie sėkmingesnės bendrųjų rei- , naudoja ir turimos padėties. Y- 

ra nerangūs. Jie net trukdo 
VLTKo atsiekimams. Iš kitos

kalų raidos.
Aišku, kiekviena šių nuomonių 

yra verta dėmesio ir yra pakan
kamai įdomi pasvarstyti ir pa
galvoti. Už šias pastabas ir nuo 
širdų atvirumą tegalima reikšti 
tik padėką.

Be Vliko ar su Vliku
(Atkelta iš 3 Dusi.)

ga ir naudinga. Tai n£ra sunku 
nustatyti ir iš raštiškų dokumen 
tų, esančių jo įstaigose. Vien 
moralinė rezistencija, kuri mū
sų kaikuriuos veiksnius įgalina
ramiai bei patogiai leisti sau 

Tai tik dar kartą aiškiai laiką laisvajame pasaulyje, 
parodo, jog visų rūšių lenkiško-j VLIKui yra svetimas dalykas, 
ji įtaka Lietuvos sostinėje visi Jis naudoja visus galimus ir 
mažėja ir palaipsniui aiškiai nu- Į reikalingus būdus ir priemones,
stoja savo reikšmės.

Skaitytojai patikslina 
Bendradarbiaujant spaudoje,

vis pasitaiko, jog tam tikras 
skaičius skaitytojų sutinka su 
iškeltomis mintimis, o kitą kar
tą įvyksta priešingai — susida
ro gal net didesnė dauguma ir 
tokių, kurie visiškai nepritaria 
rašiusiojo pažiūrai vienu ar kitu 
klausimu. Štai prieš kiek laiko 
šiame dienraštyje neilgu raši- 
niuku teko apžvelgti “Mayer- 
ling” pastatymą televizijoje ir 
skaitytojui pateikti jį, kaip vie
ną geriausių vaidinimų 1957 m. 
televizijos programų sezone. Į 
tai atsiliepė viena skkitytoja iš 
Long Island, kuri net prisiuntė 
iškarpą iš “The New York Ti
mes”; čia jų nuolatinis komen
tatorius nerado tiek daug tei
giamybių minėtoj dramoj, kiek 
rašančiojo buvo paminėta sava
me straipsnelyje. Bet ir “NYT” 
kritikas nenueigė mūsų teigimo, 
kad tai visdėlto būta neeilinio 
spektaklio.

• Prieš kiek laiko kitame raši
nyje teko kalbėti apie tai, jog 
neretai ar net perdaug baramas 
eilinis išeivijos lietuvis už tikrą 
ar tariamą jo nesirūpinimą įvai
riais lietuviškaisiais reikalais. 
Buvo pateikti ir keli pavyzdžiai, 
rodą, jog esama ir labai gražių 
atsitikimų, kada tautiečiai nera
ginami ir sava iniciatyva patys 
užsimoka ir Balfo mokestį, ir 
pagaliau atlieka ir kitas mate
rialines, kiekvienam lietuviui bū 
tinas prievoles. Į tą rašinį rea
gavo vienos vietovės Balfo sky
riaus pirmininkas, pateikęs fak
tą, jog taip gražu nesą, kaip bu
vo minėta Al. Gimanto rašiny. 
Esą jam tereikėję surasti vos 
6 garantijų suteikėjus (lietuvių 
pabėgėlių atvykimui iš Europos 
į šį kraštą garantuoti), bet kiek 
daug pastangų teko padėti, kol 
didelėje lietuvių kolonijoje var
gais negalais buvę surasti 6 tau

nors tai ir surišta su didelėmis 
pastangomis ir pasiaukojimu tų, 
kurie dirba VLIKo darbą.

Aplamai tarpvalstybiniame 
gyvenime jam pikaitalo nėra. 
Čia VLIKo nepakeis nei ALT- 
as, nei Diplomatinė tarnyba, nei 
LLKas, nei LNTka.

ALTas

Kad Amerikos Lietuvių tary
bos vardas būsimoje Lietuvos 
istorijoje bus įrašytas aukso 
raidėmis, nėra mažiausios abe
jonės. Kiekvienas iš mūsų žino, 
kad jos vardu mūsų didieji pat
riotai Lietuvos byloje atliko, 
atlieka ir dar atliks milžiniškos 
rekšmės uždavinius. Bet nepa
mirškim, kad visi jie yra JAV- 
bių piliečiai. Todėl savo veik
la jie negali nukrypti ir nuo sa
vo valstybės užsienio politiko
je nubrėžiamos linijos. Gi pasta
roji nėra pastovi. Ji keičiasi. 
Tai galėjom lengvai įsitikinti ir 
per paskutinį pokarinį metą. 
Taigi ALTo veikla daug kur 
priklauso nuo JAV-bių. Gi VLI- 
Ko darbas težino tik vieną są
lygą — nepriklausomą Lietu- 
mą, nors tai ir neatsitiktų sve
timų valstybių vedamai užsienio 
politikai, jų planams ir t.t. At
sisakyti šito tikslo bei suvar
žyti jo siekimą svetimieji tega
li priversti tik savuosius, bet ne 
VLIKą, kuriam visada užteks 
ir vien Lietuvos piliečių. 

Diplomatinė tarnyba 
Savo akcijai prieš VLIKą pla- 

čiuosiause sluogsniuose vadistai 
dažnai griebiasi diplomatų, ku
riems jie norėtų prikergti net 
mūsų valstybės suvereninės val
džios funkcijas. Betgi diploma
tai yra valstybės tarnautojai, 
veikią vien pagal savo vyriau
sybių nurodymus ir priežiūrą. 
Todėl jų vykdymas valstybės

pusės, nieks negali užtikrinti, 
kad dabartinio tarpvalstybinio 
gyvenimo makalynėje nepapūs 
kokie nors stipresni koegzisten
cijos vėjeliai ir nepabaigs jų 
merdėjimo.

Šitaip dalykams esant, Lietu
vos laisvinimo byloje tegali bū
ti kalba tik apie mūsų diplo
matų aktyvesnį įsijungimą į 
konkretų darbą ir apie jų ben
dradarbiavimą su VLIKu.

LLK-tas
Dėl šito komiteto įsteigimo 

ir jam veikti sąlygų sudarymo 
lietuvių tauta JAV-ėms bus vi
sada dėkinga. Betgi šis komite
tas yra tik specifinė tarnyba, 
nors ir atitinkanti mūsų tiks
lams. Todėl ir be įrodymų yra 
aišku, kad šios tarnybos liki
mas yra neatskiiramai susijęs 
su JAV-ių užsienio politika. Jai 
tam tikra kryptimi pasikeitus, 
gali būti uždarytas ir šis komi
tetas, nors Lietuva ir toliau 
vergautų raudoniesiems. Gi VLI 
Ką tik mes patys galime užda
ryti. Net negalint jam veikti 
dabr jį priglaudžiusiose valsty
bėse, galės išsikelti kitur. Iš 
daugelio laisvų kraštų visada at 
siras tokių, kurie priims jį, kur 
jis galės toliau dirbti Lietuvos 
laisvinimo darbą.

Lietuvos Nepriklausomybės 
talka

Žinant šitos talkos įsteigimo 
aulinkybes ir stebint jos veik
lą, tenka sutikti ir su kitų tvir
tinimais, kad tai vadistų orga
nizacija, siekianti sugriauti bei 
panaikinti demokratiškai besi
tvarkantį VLIKą. Pozityvios 
veiklos Lietuvos laisvinimo rei
kale iki dabar neteko pastebė
ti. Jos pasigyrimai steigimosi 
metu darbais nebuvo patvirtin
ti. Bene pasiteisinimui apie gau
tų pinigų naudojimą ji griebia
si net ir kitų nuopelnų. Čia pa
vyzdžiu gali būti p. Railos š. m. 
kovo 7 d. "Dirvoje” žodžiai apie 
praeitais metais Stuttgarte įvy
kusias “Baltų Dienas”. Jis pri-

, BŪKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

-Įstodami į Liet. Knygų Klubą it 
įmokėdami 5 doi metinio mokesčio 
mes įgaliname per vienerius metus 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pa 
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačio 
uždirbame 2.50 dol., ne» knygų pa 
sirenkarne už 7.50 dol.

Lietuviškos Knygos Klubo na 
riais — lietuvybės kalviais gali būti 
visi, pasiuntę 5 dol. šiuo adresu:

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Club)

4545 W. 63 St., Chfcago 29, III.

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 

J. A. V. PILIETYBEI

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. W®ll».. Kaina 
tik 60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin-!
.... , .. , gą knygelę, kuri tikrai palengvins

valdžios suverenių funkcijų ne- Jsigytf JAV pilietybę, 
turės teisinės galios ne vien sa
vo piliečių atžvilgiu, bet neras 
jokio pagrindimo tarpvalstybi

nis tautiečiai, sutikę išgelbėti nėję teisėje ir praktikoje. Visi 
nelaiminguosius lietuvius, tebe-jų veiksmai bus laikomi niekin-

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS.

4545 West 6»rd Street 
CMeago 29, Illinois 

»ąH*«««nt«»*w**********».***.»

KOMUNISTŲ PARTIJOS NUOSTOLIAI 
ITALIJOJ

Reikia pripažinti, kad pirmai-, tis Italijos darbininkijos reika- 
siais pokario metais Maskvos a- lais. 
gentai Italijos darbininkų tarpe 
turėjo nemažą pasisekimą. Ka
ro sugriautas ekonominis kraš- 

j to gyvenimas, sunaikinta pra
monė, gyventojų perteklius —

1 tai buvo tas drumstas vanduo, 
kuriame komunistinė propagan
da žvejojo gani dideliu pasise- vo pradėjęs atvirai pulti neko
kį m u. Tačiau pastarųjų metų 
laikotarpyje Italijos komunistų 
partija išgyvena didelę krizę.
Pačios partijos viduje vis labiau 
ryškėja gilus skilimas, kurio pa
sekmėje visa eilė įtakingų as
menų pasitraukė iš partijos, ir 
bendras partijos narių skaičius 
labai sumažėjo. Pirmosiomis 
šių metų dienomis buvo su triuk 
šmu pašalintas iš Italijos komu
nistų partijos senatorius Euge
nijus Reale, savo laiku priklau
sęs partijos centro komitetui.
Reale ypač griežtai kritikavo I- 
talijos komunistų santykius su1 
Sovietų Sąjunga ir smerkė jų 
ištikimybę Stalino politikai, rei
kalaudamas pirmoj eilėj rūpin-

Kairieji intelektualai, kurie 
iki šiol buvo vienu pagrindinių 
Italijos komunistų partijos ratus 
čių, vis labiau tolinasi nuo ko- 

.. . ... , , munizmo . Ypač po brutalios so
egana to, bijodama, vjetų intervencijos Vengrijoje, 

sprogdinimo iš vidaus, Italijos, d a lis laiko sau į(Ja
komunistų partijos vadovybe k (i santykius su komunistata. 
paskutiniu laiku jautėsi esanti1
priversta iš partijos pašalinti: Šių metų sausio 15 d. Italijos 
kitą žymų intelektualą Fabrizio komunistų partijos sekretoriato 
Onofri, kuris sekretorių Togliat- narys Giorgio Amendola pripa- 
ti ir kitus vadovybės narius bu- žino, kad šiais metais partijos 

nario bileto nepratęsė apie pu
sė miliono buvusių komunistų. 
Iš partijos pašalintas senatorius 
Eugenijus Reale mano, kad ko

munistinėje spaudoje.

Smerkdami Italijos komunis
tų ištikimybę Maskvai, šių metų munjgtų partijos narių skaičius 

iš_ partijos , išstojo j Italijoje per vienerius metus e- 
sąs sumažėjęs 800,000. Didėlį

sausio 1 d 
dar šeši žymūs intelektualai, 
tarp kurių Triesto universiteto 
profesorius Vėžio Crisafulli. 
Tarp kitų įtakingų asmenų, iš
stojusių iš Italijos komunistų 
partijos paskutiniu laiku pažy- 
tinas Parmos miesto burmist
ras dr. Giuseppe Botteri.

komunistų įtakos sumažėjimą 
patvirtina taip pat praėjusiais 
metai įvykę profesinių sąjun
gų rinkimai didžiosiose pramo
nės įmonėse, kaip Fiat, Miche- 
lin ir kitose. (VK)

skiria jas šitai talkai. Bet, kiek 
teko patirti, šitos dienos buvo 
suruoštos vien “Baltische Ge- 
sellschaft in Duetschland” ini
ciatyva ir lėšomis.

Išvados
Jau ir iš to, kas buvo pasaky

ta .savaime plaukia išvados, kad 
VLIKas mums yra būtinai rei
kalingas, kad jo lietuviams nie
kas negali atstoti ir kad visas 
darbas Lietuvai laisvinti turi 
vis labiau ir labiau koncentruo
tis vien VLIKe ir per jį eiti.

RUDAIČIO
1957, METŲ STILIAUS BALDŲ 
EKONOMIŠKAS IŠPARDAVIMAS

ROOM"ECONOMY

Modern Outfit $

Naujoji Lietuviu Baldų Prekyba

MAJOR FURNITURE, INC.
3207 So. Halsted Street

Telefonas CAIumet 5-3207
Krautuvė atidaryta: kasdien 9—6 vai.

pirm. ir ketv 9-9:30 vai. 
sekmadienį 11—5 valandos.

Nepirkite jokių baldų nepnlikrinę mūsų kainų, 
tikrai apsimoka. Vedėjas E.

Tai jums
RUDAITIS

J

R O P H I
Geriausias prancūziškas konjakas

J

MARIAI LIEII Vh m r IR sMHJMMt
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki S 10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS &
6245 S. Westem Avė.,

CRANE SAVINGS &
2555 W. 47th St,

LOAN ASSN.
Chicago 36, III

LOAN ASSN.
Chicago 32, III

DISTRICT SAVINGS &
3430 S. Halsted St.,

LOAN ASSN.
Chicago 8, III

, ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt., Cicero 50/111.. tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS &
1800 S. Halsted St.,

LOAN ASSN.
Chicago 8, III.

Pradėkit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Caliiomia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI FI PUONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV RADIO, INC.
3240 So. Halsted St., CAIumet 5-7252

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

Unlversal Savings and Lnan Associatlon užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, a jie Iną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

tas
Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei- 
ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės į:

UNIVERSAL
AND LOAN ASSOCIATION

t ' A Ltl / .

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
4*
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PROF. ST. ŠAIJ4AUSKIO 
MINĖJIMAS

“ĄŽUOLAI” RENGIASI 
KONCERTUI

t I
Ąžuolų oktetas, kuris atliks Į

tinci mokyklai, nes Ji atlieka di-| 
delj lietuvybės išlaikymo darbų.:

NAUJAS ADRESAS 
Lietuvių Bendruomenės apy

gardų, apylinkių ir kitų padali
nių valdybos bei paskiri suinte- 
suoti asmenys piniginiais, LB na 
rio knygelių bei mokestinių ženk 
lėlių reikalais nuo kovo 30 d. 
LB Centro Valdybos iždininkui 
prašomi rašyti nauju adresu: 
Julius Staniškis, 12620 Corna- 
do Avė., Cleveland 8, Ohio.

( šimtų žmonių, šešios seseles 
(Jėzaus ir Marijos kongregaci
jos — viena ispanė, kitos in-I

1 dės). Be to, yra septynių sky-
. . . 1 rių pradžios mokykla su bendrasiomenaus tėvo Donato Slap- ... D , . . , ,, . .. r ... . i buciu. Bendrabuty 130 berniu-'šio, besidarbuojančio Indijoje. , ,, . . ...J J J kų (daugiausia našlaičiai ari

18 ra °' į šiaip globotini) ir daugiau šim- i
“Aš čia esu jau septyneri me to mergaičių. Taigi, linksmybės I

Lietuvių statomos
bažnyčios Indijoje

Gautas laiškas iš lietuvio mi-

tesąs: liev. Donatas Slapsy: , B. 
J., Catholic Church, Sangam- 
mer, Dt. Ahmcdnagar, India. 1

Šį sekmadienį, kovo 31 d., cle
velandiečiai prisimins garbin-1 pagkindinę programos dalį li
gą lietuvių filosofą, buv. Vy- tuanistinės mokyklos tėvų ko- 
tauto Didžiojo universiteto rėk- miteto rengiamame baliuje, jau i skajtė įdomią paskaitą apieLie- 
torių ir jaunimo organizacijų i- pradėjo intensyviai ruoštis kon- 
deologą prof. St. Šalkauskį. Pa- i certo programai. Koncertas — 
gerbiant jo šviesų atminimą At balius įvyks balandžio 28 d. (At 
eities Klubas rengia jo mirties velykio sekmądienį) šv. Jurgio 
15 metų sukaktuvių minėjimą, parapijos silėje.

10 vai. — pamaldos Šv. Jur
gio parapijos bažnyčioje. Pamal 
dų metu pamokslą sakys prof.
•Šalkauskio auklėtinis kun. Pet-

— Dr, V. Maciūnas praėjusį 
sekmadienį įvykusiame 30 me
tų mirties sukakties minėjime

tai. Mūsų sritis yra apie 130 my 
lių į rytus nuo Bombay, Decca- 
no plokštakalnėje. Oras čia sau 
sas, dėl to .mūsų karščiai čia 
yra pakeliami. Pačiam Bombay 
mieste yra daug blogiau, šiame 
distrikte mes turime septynias 
misijų stotis, vieną augšt. mo
kyklą, visą eilę pradžios mokyk

mum čia netrūksta, ypač tuomet 
kada jie nėra užimti pamoko-1 
mis. , 1

Neseniai pradėjome statyti 
koplytėles įvairiose vietose, kur 
reikia regulariai laikyti šv. mi
šias. Daugumas patalpų primin 
davo .Kristaus pirmas dienas 
Betliejuje, t. y. tikras tvartas,

lų, 75 lovų ligoninę. Visa misi-1 j3.eti neturint geresnės vietos, 
ja žymiai didesnė, plotas apim- reikėjo eiti ten. Dabar su mūsų 
tų keletą lietuvių; daugybė vi- tautiečių pagalba pavyko pasta 
šokių parapijų, aštuonios dide-itytį tris koplytėles. Viena atsei

Naujos valstybės 
. . gyventojai

Naujoji nepriklausomybę pa-j 
siekusi Ghanos valstybė (Afri-| 
koje) turi 525,000 katalikus, 
700,000 protestantų, 800,000 
muzulmonų ir 1.200 rytiečių or
todoksų.

Sinteninis penicilinas
Katalikas mokslininkas dr. J. 

C. Sheehan Massachusetts labo
ratorijose išrado priemones 
kaip sintetiniu būdu pagaminti 
peniciliną.

$60,000,000 ligoninėms
Fordo fondas keturiolikai ka

talikų ligoninių įmokėjo po 
$250,000, tuo baigdamas savo 
planą įmokėti 60,000(000 net 
800-tams katalikų ligoninių.

ras Dziegoraitis. Columbus, Akrono ir kitur. Pas
4 vai. p. p. — iškilminga aka- klausias “Ąžuolų” pasirodymas 

demija lietuvių salėje. Paskaitą; buvo Ohio sostinėje Columbus, 
Skaitys prof. kun. St. Yla. Me- kur jie atliko programą Vasario 
ninėje programoje dalyvaus sol. ' 16 minėjime.
Aldona Stempužienė ir Čiurlio- Ąžuolų okt. sudaro A. Kava- 
nio ansamblio vyrų choras, di- liūnas, Pr. Petraitis, V. Jurge- 
riguojamas muz. A. Mikulskio.' lis, F. Zylė, Pr. Stempužis, L.

Visa lietuviškoji visuomenė ’ Kazėnas. F. Kaminskas ir ok- 
yra maloniai kviečiama dalyvau teto vadovas sol. Julius Kazėnas, 
ti šviesaus lietuvio mirties su- Oktetui akompanuoja jauna, ga-

tuvos patriarką, aušrininką, kul 
tūrininką ir mokslininką dr. J. 
Basanavičių. Prelegentas gau
siems klausytojams pateikė įdo
mios ir dar negirdėtos medžia-

Ąžuolai , kaip meninis vie- gOS apįe “Aušrą” ir jos laikus, 
netas. yra žinomi ne tik Cleve-', Minėjimą rengė korp. Neo Litu- 
lande, bet ir kitose lietuvių ko- ania Clevelando skyrius, 
lonijose. Jie yra koncertavę] ________

Fulton Sheen vėl televizijoj

lės augšt. mokyklos, misijų sto
tys. Šis distriktas yra maždaug 
kaip pusė Lietuvos. Vien mes

na apie 1,500 dol.
Mums tokių koplytėlių reikė-

čia turime aptarnauti apie 751 *» kokia ^dešim - trisdešimt, 
kaimus, maždaug 700 kvadr. iGal su Dicv° P“Salba pavyks ir 
mylių plote. Taigi, darbo ne- ■ 'lauB,!lu PastatJV-

KSIAZEK’S PH/\RMACY 
2600 W. 47th St. LA 3-1118

Edward A. Ksiazek, R.Ph. ' į 
“Mes paimame receptus, /

pristatome vaistus” i
Turime vištikių reikmenų kūdi

kiams. Pirkite vaistus čia persiun
timui į užsienius. Pristatymas čia.

KADA III KAVI MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
šiame leidinyje ir 8 pusi. priede at
spausdinta JAV-bių Sueialiulu Drau
dimo (Sočiai Scciirlly ) (statymas su 
miiijaiisials I tirai melų |>a|>ildy niais,
būtent: I) Olieialės pensijų ir pašal
pų leptelės, 2) Moterims pensijų 
mokėjimus nuo t>2 metų amžiaus. 3) 
Nedarbingiems asmeninis pensijos 
mokėjimas nuo 5u metų amžiaus.

Be to, šiame leidinyje atspausdin
tus Nelaimingų atsilikimų (statymas 
(VVonkmen’s t ’om pensai imi), su len
telėmis. nurodant už kokius kūno su- 
sižeidimus kiek mokama pašalpos. 
Leidiniu kuinu tik Kll centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
“DRAUGAS”

4545 Mest 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

kaktųvių minėjime. Buvę Vy
tauto Didžiojo universiteto stu

dentai ir mokomasis personalas 
irašomi savo atsilankymu pa

gerbti savo buvusį rektorių ir 
qavo garbingą mokslo švento-

Garsų televizijos kalbėtoją trūksta. Šiandien yra 11-a mė-i Turėjau pertraukti šį laišką | 
vysk. Fulton Sheen šių metų nėšio diena, o jau turėjome įvai I ir važiuoti paskutiniam patepi-1 
rudeniui pakvietė kalbėti sąvokiuose kaimuose 14 mišių. Mesimui į vieną vietą apie dvylika] 
programose American Broad- Į čia esame du darbininkai. Ma- mylių nuo čia. Kartu aplankiau ] 
casting Company. no kompanijonas yra šveicaras1 dar ir kitą kaimą, bet ten žmo-

jėzuitas. Be to, vienas iš mūsų'nes nebuvo namie: išėjo dirbti 
turi kiekvieną dieną laikyti mi kas į laukus, kas kur kitur. Tai j 
šias čia, stotyje. Mat, ir čia yra tokios mūsų rodos.”.
geroka parapija, daugiau trijų šio lietuvio misionieriaus ad-

bi pianistė Laima Obelenytė.

REMIA LITUANISTINĘ 
MOKYKLĄ

Šiomis dienomis savo aukas li
tuanistinei mokyklai įteikė dr.

Laikraštininke vienuolvnan
Laikraštininke Mary Egan, 

36 .m. amžiaus, dirbusi prie 
“Daily News Record” dienraš
čio, įstojo į Marijos Širdies tar
naičių vienuolyną.

tisais šimtmečiais yra pasakę upie 
Marijų? Apie tai rasite naujai iš

paruoštoje Marijos antologijoje, 
vadintoje:

Aušros žvaigždė

tę — Vytauto Didžiojo univer-).,, . ' , ‘ . J Marijų? Apie tai rasite naujai išL, , T... , , Sknnska $50 ir dr. Ramonas - spaudos išėjusioje poeto a. TymolioSltPtą. įėjimas nemokamas. I ,, , o-or i paruoštoje Marijos antologijoje, pa-sitetą. Įėjimas nemokamas.
£ MISIJOS
t Naujosios lietuvių parapijos 
Švč .P. Nesiliaujančios PagaĮ-

Ramanauskas $25. (ši dr. Ra
manausko auka jau yra antroji 
šiais mokslo metais).

Clevelando lietuviai gydyto-
bos bažnyčioje š. m. balandžio ' jai lituanistinę mokyklą remia 
7 — 14 dienomis vyks misijos, ne tik materialiai, bet ir pilnai 
kurias ves kun. Sabaliauskas,
n>B. Būtų labai džiugu, kad 
lietuviai labai gausiai šias mi
dijas lankytų. Savo gausiu at- 
Jjlankymu, be tiesioginės sau 
dvasinės naudos, padarytume, di 
įidelį darbą ir lietuviškumo su
stiprinimui šioj parapijoj. Sve
timtaučiai daug gausiau lanko 
šią bažnyčią ir nori lietuvius iš-

Cia sudėta 58 didžiųjų poetų eilė
raščiai, poetų, atstovaujančių 15 tau
tų. Čia randami tokie pirmaujantieji 
kūrėjai, kaip Dante, Byronas, Ches- 
tertonas, Goethe, Heine, V. Hugo, 
Gertrud von Le Fort, Longfellow 
Maironis, Mickevičius, Milašius, Mil-

• „ __ , , . » • , . i tonas, Gabriel Mistral, Poe, Puški-vlsos gydytojų seimos, turin- nas, Kilke, Šekspyras, Šileris, Una-

SKIP’S Uį/v.ce 

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ŠLI PH0NE3 — MALBROOK 5-820?

įvertina lietuviškosios mokyk
los reikšmę išeivijoje. Beveik

čios mokyklinio amžiaus jauni
mo, jį siunčia lietuviškon mo
kyklon. Kaikurie jų savo vai
kus atsiunčia iš gana didelių at
stumų.

Gavėnios laikotarpis — litu
anistinės mokyklos aukų vajaus

stumti, daro žygių, kad net lie- laikas. Kiekivenas pagal išgales 
tuviškos pamaldos būtų panai- atiduokime savo dolerį lituanis- 
jkintas. Taigi mūsų pareiga y-
T*a įrodyti, kad lietuvių ranko
mis statyta, lietuvių dailininkų
įįpUOŠta, Ši gražioji bažnyčia ir tano Vaičiulaičio vienas iŠ įdomiau 
įklauso lietuviams. ' “ ro,,,an"

fiSESTABIENINfČ LIETITVIŲ 
MOKYKLA

Mūsų pii'iii.'iiijaiiėio beletristo An-

VALENTINA
vėl gaunamas, nes yra išėjusi antra, 
pataisytoji laida. Romanas buvo pre
mijuotas “Sakalo” leidyklos. Kaip

Naujosios parapijos ribose gy Vlsa Vaičiulaičio kūryba šis roma- 
c i j tiJ nas patraukia augsta stiliaus kultū

ra. rūpestingu menišku apipavidali 
nirnii. Vaičiulaitis yra davęs daugiau 
kaip 20 originalių ir verstinių vei
kalų ir šis romanas yra vienas iš jo 
stipriausių kūrybos, nupasakojus vie
nos mergaitės meilę, jos vidaus ko
vas, jos audringų pabėgimą už vie
nuolyno mūrų. Romanas turi 141 
psl. Kaina $2.DRAUGAS

genantiems lietuvių vaikams 
Steigiama šeštadieninė mokykla. 
Vis daugiau lietuvių apsigyvena 
arčiau naujosios bažnyčios ir 
todėl aktual’ėja lietuviškos mo
kyklos reikalas. Pirmą kartą 
šią svarbią mintį iškėlė Mote
rų Sąjungos 36 kuopos pirmi- j 
ninkė O. Jokūbąitienė praėjusių 
kietų rudenį įvykusiame kuopos 
metiniame bankete. Parapijos1 
klebonas kun. J. Angelaitis tam i 
reikalui mielai pritarė ir net ' 
ragino, kad greičiau mokykla 
būtų įsteigta. Dabar atėjo lai-l 
!kas, kada tas sumanymas pra
dedamas realizuoti. Mokykla 
steigiama, ir š. m. kovo 31 ir 
.balandžio 7 d. visi šia mokykla 
susidomėję tėvai prašomi įre
gistruoti vaikus. Registracija 
vyks parapijos salėje (senojoje j 
bažnyčioje) tuojau po lietuviš
kų pamaldų.

4545 M est 63 rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS

AKTHK1TIS A ’.VIATISVI
Nauji vaistai skaudantimiN rauline- I 

niniH, HUMtyrusieniH sąnariams. Sku
biai palengvina paraudusių, sustyru- į 
šių bei sutinusių nugaros, kelių, ko- ' 
jų. kojų pirštų arba sprando raume- ‘ 
nų ir sąnarių skaudėjinuj.. Vartokite I 
naujus AMERPOL vaistus. 100 tab- ; 
iečių tik $3.50. Mostis 98c tube. Ga
lima gauti vaistinėje ariia rašykite į 
Anici'ĮHd, < lii<iLgo 22. III.

UfINIlIlIllllIllliliilitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiruiHiiiiii'liilimiilli'

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Del artimų ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO. IJTUAMCA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6-1882
...............................................................................................................

miino, Verlaine ir daugybė kiti).

Tai poezijos antologija, kuri ne 
sensta, kurios vertė ir po keliasde
šimt metų bus svarbi, kaip šiandien
Kuiną $2.(10.

Užsakymus kart” su pinigais dųsklte

DRAUDA 
4545 West 63rd Street

Chicago 29, Illinois

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Vlrginia 7-24C'

PAVASARINIS
' IŠPARDAVIMAS
NUOLAIDOS . . .

NF.T IKI 7«'y„
Dabar nupiginti visi: Ili-fi fono

grafai • Televizijos • Vėsintuvai 
yėdlntuviil AM/FM radijo aparatai
• Vokiški trumpų Intrigų rad. :ipm
• įkalbėjimo aparatai • Diilkiaslurb 
lial • Rašomos mašinėlės • (vairūs 
Įelektrintai narnų apyvokos n lkm< 
Ays • Antenos ir ktt.

iLDAUJO
lūlTCLCvisior
f

SAUGOKIS GAISRO

mū'i, birią ir gyvylies.

NUO UŽSISENEJUSIU
SKAUDANČIU 2AIZDU 

TR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti nes Jų užslsenėjusios žalždos 
niežėjimą ir skau 'ėjimą Benų atvi- 

j rų Ir skaudžių žaiždų uždėkite 
I-.GITDO Ointment Jos gydymo 
paibyea palengvins Justi skaudėjl- 

I nų ir -galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgi niro skan 
Ižių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
įiežėjimų ligos vadinamos PHOR1A 
118 Taipgi pašalina peršėjimą ligos 

[vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyftimą 
tarppirščiu Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstnnčios suskllsios odos dedir- 
vinių, odos Išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams. kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklu JI yra gera gyduoUB nuo Iš
viršinių odos Ilgų. I-e
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., »I.2B, Ir $3.50.
Pirkite valstlnėneChi- 
eugoj (r apylinkėse —
Mtlvffctffcėe, Wise.,Oa- 
"e.'lnd. Ir Petrolt, Mi- 
chlgan arba rašyki- 
»(' 1 r atsiųskite Mo- 
ncy order (

-z- LROUIžO. Department D.Numėtyk neužgesinti, cigarečių. ...
Saugokis gaisro, nes jis naikina Eddy St., Chicago 34, III.

251? W

I

4. G. TBLEVISION COMPANY
KAS

sales - Service
Hav. In*. A. HI-2MF.NAS 

aail S. llilMnl — (T-Iffslde 1-5(11!.-.
Atdara: kasdien 9—<1, plrmadlenlab 

Ir ketvirtadieniais 9 9

47th St Tel. FRontier 6-1QSR 
PARDAVTMAS IR TAISYMAS

TV APARATAI: paprasti. Ir spalvoti, automatiški, valdomi nuo tolo, 
nešiojami. Jungiami prie automobilio baterijos. PATEFONAI: vietiniai 
Ir užsieniniai, paprasti, nešiojami, automatiški, HI-FI, balerljlnlnl. RA
DIJAI: vietiniai Ir vokiški, AM, FM, trumpos bangos, keliais gnrslnknl 
l.lals, alalIniAi, kabinetiniai, nešiojami, kišeniniai, tranzitarlnlnl.

ATIDAKA l(t HEKM nuo lt vai Ilgi 3 v4l.

MARCII-KOVO 28, 29, 30 d. d.

GRAIN ALCOHOL 190 PKOOF V.S.P. Fifth $4.89

IILNNLSSY THREL STAK CIKiNAC $5.09

ASBACH tJRALT Fifth $5.59
IMPORTED FRENCII RRANDY Fifth $3 29

CINZANO VEKMOUTH 
l)rv or Sweet Fifth $.|39

OLD GRANU 1)AI> Oli (I)eeanters only)
OLD TAYLOR BONDKD W1IISKEY, Fifth $/J..49

KRUPNIK (HONEY PUNCH) Fifth $339

CREME DE BANANA LIQ(JEI)R Fifth $359

STEINHAGER (URQUELL) ™th $4.59

WURZBURGER IMPORTED BEER
Case of 24 bottles Case $7.50

. . . PRADEKITE TAUPYTI PAS MUS . . . 
GAUSITE AUGŠCIAUSĮ DIVIDENDĄ ... O BE TO, 

APDRAUSTĄ SAUGUMĄ IKI $10,000.00 ... IR,
NAUDINGŲ DOVANŲ UŽ JŪSŲ PRILANKUMA

Pi-
m •dihiSS' -‘kShL .'.ai « - . ' .£ X'r,,v. ’ .: -rf.:-:1

1957 BUICKAS
Tik

£2,595.00
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos 

Lietuviškoje Prokyboje-MILDA BUICK, Ine. 
907 W. 35th St., Chicago 9, III. LA 3-2022

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM J VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

meny turinčiy ilgy patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne *ve„Telef. Vlrginia 7-7097

Atliekame dideliu, ’r tr-J-us automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimaa. Parduodame automobilių dalia.

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičius, Sav 

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAJbrook 5-5934

ST. ANTHONY SAVINGS
AND tO AN ASSGCIATION 

1447 So.

JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjas 
Tel.: TOunhall 3-8131 ir BIshop 2-1397

Antradieniais, ketvirtad. ir penktad.
RAŠTINES VALANDOS: "uo 9 jki, 5,;. pumadieniais iki 8 va

karo; šeštadieniais iki I v. po pietų; 
trečiadieniais uždara.

DYKAI PLĖŠINIS ZUIKUTIS VAIKUČIAMS TAUPYTOJOMS

SPECIALUS
RARGENAS

• Sofoms, Lovoms,
• Lempoms

KAINOS ,NUO 

$49.50
Ir a u g šriftu •

- ’V-.A

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ
PFJ.Ik A. ttAlTDOMH, NEGI.IK KKItTULIS, Kn».

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Telef. SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:80.

K 1
jAes 

mokat116 

Yjįvidend1!

MIDLAND
1

r
Savings and Loan^y, 

Association
§msB»eo.

PM 40 ME TU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA lt 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

• ENOIOVI

4038 Archer Avenue T«i. LA3-67t» 

AUGUST SA L DŪK A S Prw»IA»r
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PAJ1EŠKOJIMAI
Iš Lietuvos sesuo Salomėja jieš- 

ko savo brolio MYKOLO MICKŪ- 
NO, gim. Putiliškių km.. Raguvos 
parapijoje. Atsiliepti jų puseserei, 
Marijonai Narbutienei, 4613 N. Ke 
dzie Avė., Chicago 25, 111., Tel CO 
7-1612.

STASYS LIUBECKAS (tėvas) ir 
| sūnūs JONAS ir JUOZAS gyven. 
Chieagoje, jieėkomi Liubecko Jo
no iš Marijampolės. Atsiliepti: J. 
Sakalienė, 6119 S. 33rd St., Omą- 

i ha, Nebraska.

Jieškau savo dėdės KAZIMIE
RO STUPURO ir pusbrolio AL
GIO STUPURO ir pusseserės LI 
LUOS STUPURYTES, d. Kazio, g. 
Chieagoje.

J ieško Lilija Savickaitė, iš Lie
tuvos, Dėl smulkesnių žinių rašyti 
šiuo adresu: Vladas Žiedas, 43 Al- 
phonse Street, Roehester 21 New 
York.

Uršulė Morkūnienė jieško savo 
Į brolio PETRO KLSKEVIC1AUS, 
gim. Subačiaus narapjijoje. 1925 
m. gyveno Pitsburgh. Pa. Žinantie
ji apie jį malonėkite pranešti šiuo 
adresu Jonas Gabrėnas, 257 Cres- 
cent St., Athol, Mass.

J ieškomas VINCAS LUKAS, ki
lęs iš Kretingos apylinkės ir Chiea
goje gyvenąs apie 40 metų. Jo jieš
ko Alfonsas Gaigalas iš Lietuvos. 
Jis pats ar apie jį žinantieji pra
šomi atsiliepti šiuo adresu: Anta
nas Lankutis, 4605 S. \Yinchester 
AVe., Chicago 9, III. Tel. CLiff- 
side 4-1257.

"PIRK DABAR, MOKĖK \ £ 
LLAU”. Šito populiaraus šūkio lai- i 
kosi ir Gradinskas, J. G. Televi-1 
sion Co„ 2512 W. 47th St. Kamba- | 
rio vėsintuvą galima pasiimti šian
die, o pradėti mokėti tik birželio 
mėnesį.

('LASSIFIED AND HEl.F W 4 N T M> Ah\

Jieškomi: JONAS KUNCAITIS, 
s. Andriaus, gimęs Norvaišų kai
me, Bublelių vai. 1927 m. gyveno 
Chieagoje. Ir jo sūnus JONAS 
KUNCAITIS, s. Jono. Jieško gi
mines, iš Lietuvos. Rašyti šiuo ad
resu. P. Didzbalis, 127 S. Park St., 
Elizabeth, New Jersey,

J ieškoma ONA JOČIŪNAITE - 
ČIOTIENE iš Kauno. Pieš H-ą pa
saulinį karą gyveno Argentinoje, 
Buenos Aires mieste. Jieško brolis 
Dominikas iš Lietuvos. Rašyti: J. 
Žemaitis, 649 Brock Avė., Toronto 
4, Ont., Canada.

Jieškomas ALEKSAS ŽVIRB
LIS, s. Vinco, 31 m. amžiaus, gy
venęs Anglijoje. Yra žinių iš Lietu
vos nuo artimųjų. Žinantieji pra
šomi pranešti Z. Prūsui, 667 AJlen 
Avė., Chillicothe, Ohio.

Jieškomi: ČESLOVAS TRIVU- 
KAS, JONAS JANUŠKAITIS, A- 
LEKSANDRAS DALLAKAS. Jieš
ko giminės, iš Lietuvos. Atsiliep-' 
ti adresu: DRAUGAS Adv. 9519, 
4545 W. 63rd St., Chicago 29, III.

Tėvai iš Lietuvos prašo atsiliep
ti sekančius asmenis: STANISKJ 
(vardas nepažym.), kilusį iš Oška- 
svilių km., Marijampolės vals. ir 
apskr. BERNARDĄ ALIŠAUS
KĄ: ZIGMĄ SLEDŽIAUSKĄ, Ka
zio; ALDONĄ URNEVTČIOTĘ 
(Žakienę) Petro; visi iš Mari
jampolės miesto. Patys ar žinan
tieji apie jų likimą prašomi rašyti 
— Vladas Melnykas, 15 Brad St., 
Toronto 9, Ont., Canada.

REAL ESTATE

atara ra. rara ra rara ra
Marqiu‘tn< Parke

2 po 5 kainb. Mūrinis su 3 k. butu 
rūsy. 2 mašinų Karužas. Alyvos centr. 
Šildymus. Prieinama kainu. A. Vaina.

5 kainb. bungalou. Autom, guzo 
Šildymas. 2 mašinų garažas. $l,7.0Uti 
llrighton Parke

3 |*n t kainb. Mūrinis. Picinis šil
dymus. Garažas. Tik $20.500.

2 po 4 kurni*, mūrinis ir 3 k. Imtus 
rūsy. Guzo šildymus. Tik $23,900.

VARPAS Real Estate 
lnMirnnce, Notary Public

51110 So. W tederu Avė.
Pltosp. H-2234 arbu HEm. 4-7086

~tili______ _

REAL ESTATE

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkias 
ai lankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)
Mūr. 2 bt. šlld.. mūr. gar.—$17,000. 
Mūr. 4 bt. 3 did. lot., įpėd., $25,500 
Mūr. 3 uugšt. 3 bt., prašo $27,000. 
Mūr. 3 bt. ir kraut., prašo $28,500. 
Mūr. B kb. bung., šild. gar., $17,900 
Prie B3 g-vės ir Harlem 4 did. lo

tai už $4,000. '
Patikrinkite; yra sąramas pigių ir 

gerų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384 

(prie Califomia g-vės J

REAL ESTATE

LIET. APDRAUDOS AGKNTCRA 
Vlaų rūšių apdraudoa. Automobi

lių finansavimas. Notarlataa. V aisty- 
tifis patvtrtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAIbrook 5-6671

INTERSTATE INSURANCE AOENCY 
6108 S. Ashland Avė., Chieago M, III.

D. MONST AVIAIUS
REAL ESTATE - 1658 W. 166 st 

Tel. BEVERLY 8-8*40 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose ir
valdžios įstaigose.

INCOME TAX- Tas aooonntant

«nw.p wANrm VVRAI

MAN WITH AUTO,
understand English 

to sėli part time
SEeley 3-5719

6—10 p.m. for appointment

•It D HUMOR

ADOMAS JAKUBAUSKAS, ank 
sčiau gyvenęs Windsor, Conn., Pi- 
geon Hill, kviečiamas atsiliepti sa
vo giminėms Lietuvoje. Pranešti: 
Salomėja Narkeliūnaite, Press Sec- 
tion, United Nations, New York, 
N. Y.

J ieškoma BRONE SVIRSKIE
NE, Kazimiero duktė, gimusi a- 

■ pie 1895 m., iš Lietuvois išvykusi 
, prieš Didi jį karą, gyvenanti Chi
eagoje. Jieško jos brolis Lietuvoje. 
Ją pačią arba žinančius jos adresą 
prašau pranešti — B. Babrauskui, 
1436 S. 50th Avė., Cicero, III., Tel. 
TOwnhall 3-1253.

Česnienė gyvenanti Lietuvoje jie 
ško savo sūnaus VYTAUTO ČES- 
NO, gim. 1922 m., s. Aleksandro, 
kilusio iš Bardauskų kaimo, Vilka
viškio vals. Jį patį arba ką nors 
apie jį žinantieji prašomi pranešti 
šiuo adresu: Janina Biliauskas, 4 
Mott St., Worcester 4, Mass.

Jieškomas JONAS KILKEVlčll S
(gal KILKUS). Atvykęs į šį kraštų 
prieš I-jį karų ir iki II-jo Jtaro 
gyv. Detroite. Iš Liet. išvyko iš Pil
viškių miesto, Vilkaviškio apskr. 
Yra žinių iš Lietuvos. Atsiliepti ar
ba apie jį pranešt/ šiuo adresu: Jo
nas Konstaitis, 10 Austin St., Nor- 
wood, Mass.

PIRKITE ir parduokite savų ue 
kilnojamų turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu pataraa-
vimu.

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

Jieškomas KAZIMIERAS VA- 
LACKAS, s. Antano, gyvenęs Le- 
beniškių km. Išvažiavęs į Ameriką 
1913 m. Jieško Antanina Baltre- 
nienė, Tomskaja obl., Verchneket- 
skij r-on pos. Ribinsk. 20 L.Z.P., 
S.S.S.S. Russia.

Giminės iš Lietuvos jieško ADO
MO VITKAUSKO, s. Liudviko, g. 
1884 m. ir ONOS VITKAUSKAI
TĖS - ZIURAUSKIENES, d. Liud
viko, gim. 1886 m. Seniau gyven. 
Scranton, Pennsylvania. Juos pa
čius ar jų vaikus prašau atsiliepti 
šiuo adresu: Jonas Bulota, 16 Cen 
tre Avė., Baitimore 22, Maryland.

J ieškoma nedirbanti vidutinio am
žiaus moteris — kambarys ir mais
tas už prižiūrėjimų mažo buto, dar
bo nedaug. Kreiptis po 6 vai. vak., 
šeštad. ir sekimui, visų dienų. 3723 
S. Union Avė., 1-as augštas iš kie
mo.

šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. JO 
sų laukia greitas Ir teisingas pats> 
navtmaa.

NORVILĄ
REAL, ĮJ8TATK (SALES 

2OOO W. 6Mb St. Tel. 1‘rospect 8-6464

Northsldc. Tvarkingas mūrinis dvi- 
flatis. 2x6- Hasernente dar 1 kamba
rys. Aut. šildymas karštu vandenlu- 
alyva. Alium. langai ir sieteliai. Ply
telių vonia. Geras pirkinys! Prašo 
lik $19,000. Apžiūrėti nekainuoja!

Namas! Mūrinis, pulkus namas! 5 
kambariai. 37 pėdų lotas, 2 karų ga
ražas. Alyva autom, šildymas. Visai 
arti Marųuette Parko. $18,500 arba 
geriausias pasiūlymas. Skambinkit, 
pamatykit, pirkit!

income taksų pildymas
P LEONAS

REAL BSTATB 
4735 VVeat 7 lst Street

Visi telefonai: WAlbrook 6-0046

BRIGHTON PARKE 
Moteris negalinti apsidirbti pri
versta parduoti arba mainyti į ma 
žesnę vietą gerą pelną duodančią 
nuosavybę (virš $2,000. į mėnesį). 
Name yra 8 kamb. (miegami) vi
sada išnuomuoti, labai judri val
gykla pietų metu ir salė iiauomuo- 
jama įvairiems parengi ma ma, 5
kamh. butas savininkui. Ištisas rū 
sys ir pastogė (attic). Gera pro
ga dideliai šeimai arba dalinin
kams

On April lst we will start our 28th 
successful season in the Chicago- 
land area. Come in now for Choice 
assignments!

• NO AG E LIMIT
• NO EXPENSES
• NO EXPER. NECESSARY

Good Humor Ice Cream
2736 W. Armitage Mekens 2-0600 
4825 W. Arthington (900 South) 

COLUMBUS 1-2272

Jieškomi ROMUALDAS NOR
KEVIČIUS, jieško Ada Pakštytė, 
Šiauliai, Žaliukių g-vė, Nr. 20, Li
thuania.

Jieškomas ALFONSAS URBO
NAS, sūnus Klemo, gimęs 1915 m. 
Kalvių kaime, Joniškio valsč. Jis 
pats arba žinantieji apie jį pra
šom rašyti: Antanas Lange, 827 
Lincoln Avė., Rockford, III. Turiu 
žinių iš Lietuvos nuo motinos ir 
sesers.

Jieškomas JUOZAS VINCIŪ- 
NAS, s. Juozo. Gyveno Broddock., 
Pa., Washington St., arba brolis 
TEODORAS VINCIŪNAS, s. Juo
zo, gyvenantis su tėvu. Atsiliepti 
giminiems — Juozui Vinciūnui, 
Šiauliai, Pabalių g-vė, Nr. 19, Li
thuania.

Jieškau ERNESTO ir ENGEL- 
BERTO BLIUDNIKŲ, kilusių iš 
Biržių apskr. Prieš karą gyv. Kau 
ne, po karo Vokietijoje, vėliau e- 
migravusius į USA. Jie patys ar
ba juos žinančius prašau pranešti 
B.Kriučiūnas, 6302 Edna Avė., Cle- 
veland 3, Ohio. Turiu žinių iš Lie
tuvos.

Jieškoma VERONIKA GALI
NIENE - KRIVICKAITĖ, d. An
tano, yra gyvenusi 104 rue St. 
Lazare, Paris, g-ė. Jieško jos sesuo 
Anelė iš Liet. Atsiliepti adresu: J. 
Kontrimas, 251 New York Avė., 
Newark 5, New Jersey.

Sesuo iš Lietuvos jieško PRA
NĖS ADOMONIENĖS,, jos vyro 
PETRO ADOMONIO, vaik. DANU
TES, ZITOS ir NARCIZO. Atsi
liepti, arba jieškomųjų adresą ži
nanti, prašome rašyti Viktorijai 
Aleknienei, 361 East Gale St., Phi- 
ladelphia 20, Pa.

Jieškom JULIANA KLOVAITE- 
DYKSTRA ar jos šeimą — vyras 
HIRAM DYKSTRA, vaikai Otto. 
John ir Hentrietta Tlo ŠvibJpE 
JOHN ir HENRIETTA DYKŠT- 
RA. Iki 1943 m. gyveno Forest 
Park ir Oak Park, III. Vėliaus kiek 
žinoma išsikėlė į Phoenix ar Tu- 
s< on, Arizona. Jieško Julės sesuo iš 
Lietuvos. Jie arba apie juos žinan
čius prašomi atsiliepti adresu: Al
bertas Augustinaitis, 3727 S. Lowe 
Avė., Chicago 9, III. Tel. BIshop 
7-0067.

Jieškomas PRANAS BARANAU 
SKAS (Frank Baranovski), s. Juo
zo, gim. Liepalotų km., Gražiškių 
vai., Vilkaviškio apskr. Jieško bro 
lis Vincas Baranauskas, s. Juozo, 
gyv. Alvito paštas, Kybartų rajo
nas, Lithuania.

Jieško Kvederio Vinco žmona A- 
' gota Kvederienė iš Rusijos savo vv 
; ro seserų: MARIJONOS VINKLE- 
RIENES, ir ANTOSE SELIOKIE- 
NES, kilusių iš Galinčiškės kaimo, 
Bagotos parapijos, Kazlų Rudos, 
dukros Juozo Kvederio ir Onos Sa- 
įoniutės. Prašome atsiliepti ar aDie 
jas žinantieji jų gyvenamas vieta? 
pranešti: Juozas Ščiukas, 285 
North Street, New Britain, Conn.

Rūbai Vyrams
EILUTE SU 2 porom 

kelnių, vėliausios ma

dos •••••■«. $5950

LIUKSUSINES

$7450
/

Worsteds, Flanelio, 
Tweeds, Sharkskins 

medžiagos su šilku

Marija Bytautaitė Baboniene, d. 
Vinco, jieško savo sesers REGI
NOS BYTAUTĄITES - JAKŠTIE
NĖS, gimusios 1920 m. Tauragių 
miestely Utenos apskr. Pranešti: 
Dr. B. Kvietelaltis, 2441 Pearl St., 
Detroit 8, Michigan.

Jieškomas JONAS BRAZAITIS, 
anksčiau gyvenęs 1417 Broadway 
Avė., N.W., Grand Rapids, Michi
gan. Jis pats ar apie jį, žinantieji 
prašomi atsiliepti adresu: J. Ja- 

i nulaitis, 4510 So. Hermitage Avė., 
' Chicago 9, III.

ORDER CLERK & FILLERS
In New Supply Division of an International Company. High School 
Education and some clerical experience desirable. Will train. Plca- 
sant Personality and desire to learn Material Control. Progressive 
Salary, 40 hour week. Company paid Hospitalization, pension, Vaca- 
tion and Holidays. Permanent positions. — WRITE OR CALL 
FOR INTERVIEW

M R. V. L. HERRON
1500 JS. WESTKRN AVENUE. CHICAGO 8, ILL.

TAylor 9-2934

Kiekviena iš šių eilučių yra taip puikiai pagaminta^ kad 

ją dėvėsite su pasigerėjimu. Su 2 porom kelnių jūsų eilutė 
atrodys kaip nauja ilgą laiką.

PRITAIKYMAI NEMOKAMAI

SHERMAN’S
Vyraujanti vyrų ir jaunuolių rūbų krautuvė 

Town of Lake kolonijoje

4648 - 50 South Ashland AveM Chicago 9, Illinois

Biznieriams apsimoka skelbtis “Drauge”.

BRO WN E JONĖS lu
I. Norfolk PI., London W. 2

TEL.: PAD 2797.
arti PADDINGTON požemio stoties)

Pagelbės pasiųsti siuntinėlį Šeimai*

VAISTUS, TEKSTILES MEDŽIAGAS. BATUS IR ODA 
MEGSTINES KOJINES

Garantuotas siVntinėlų pristatymas adresatui.
Atveju, jei siuntinėlis dingtų,

pinigai gražinami.

Už siuntinėlio gavimą nereikia primokėti

RAŠYKITE LIETUVIŠKAI REIKALAUKITE MUSŲ KAIRARMIŲ.
i

BIURAS IR SANDELIAI VEIKIA KASDIEN NUO 9 VAI. RYTO IKI 
7 VAL. VAKARO, ŠEŠTADIENIAIS NUO 10 IKI 4 P.P.

BRIGHTON PARKU:
Komb. mūr. nied. 4 ir 6 puikūs 

kmb., dvigubas sklypas, garažas, 
Kaina $19,000.

Nauj. mūr. 1 % aukėt. 4 ir 5 kmb., 
centr. šild., gražus.

Med. 2 po a, pečiais dild. $13.800.
Med. 3 butai po 4 kmb. $16,500. 

GAGE PARKE:
Mūr. 2 po 4, centr. šild., 76 dol. 

paj., kaina tik $16,900.
Mūr. 2 po 5 naujas, tuoj galima 

užimti.
Mūr. 5 kmb., 2 kmb. pastogėje Ir 

atsk. virtuvė skiepe. $18,500.
MARQUETTE PARKE:

Mūr 5 Ir 4 kmb. naujas.
Mūr. 4 kmb. gale sklypo. f
Mūr. bung. 4 ir 3 kmb. $21,000. 

KITUR:
Mūr. 8 kmb., centr. šild., garažas. 

PAJAMŲ NAMAI:
Mūrinis 2 po 4 kamb., taverna su 

įreng. ir 9 atsk. kmb. $6589 dol. pa
jamų į metus. Nebrangiai.

Mūr. kamp. 5 kmb. ir maisto krau
tuvė.

Mūr. 7 butai, labai gera vieta.
Mūr. 4 butai, 2 po 4 ir 2 po 6.
Mūr. 5 kmb. ir taverna, Gage par

ke.

ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAI

2737 W. 43fd SI.. CL4-2390
MAIUjl'l-rrTK PARKE mūrinis, 4 

po 5 k. Gera vieta ir namas.
Tušti sklypai—50 pėdų ir 60 pėdų.
GAGE PARKE mūrinis su rūsiu 

ir šildymu, 5 ir 6 kamb.
Mūrinis — 2 po 4 kamb.
Meilinis su rūsiu, 2 po 6 kamb. ir

4 kamb.
Medinis su rūsiu — 2 po 4 k.
BRIGHTON PARKE mūrinis 6—

5 ir 2 po 3 kamb. Centr. šildymas 
alyva. Liuksusinis butas sav. ir $280 
į mėn. Medinis su rūsiiu 2 po 4 ir 2 
kamb. Visur šildymas ggzu.

Restoranas ir rooming house su 
namu. Mažas jmokėjimas. Nebran
giai.

Beverly Short“s, Ind. Nauja 6 kam. 
vila. gražioje, ramioje vietoje. Karš
tu oro šild. Garažas. Kaina $15.500.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVE. 

LAf, 3-3881; LAf. 3-9027

6 kamb. Georgian namas. IVi Y®", 
nios. (iazu apšild. Kilimai, užuolai
dos. krosnis, šaldytuvas. Garažas. 
Krei)>tis j sav. — HEmlock 4-2950.

7343 S. MAPLFAVOOD AVE. Sa
vininkas parduoda 5 kamb. mūrinį 
naniij. liitlclį mieg. kamh. 1’/z vo‘ 
nios. hunkite pisiulynių. Šaukite
REpublic 7-5852, vakarais.

40th & CAMPBELL Avė. 6-šių 
kamb. cottage. Ištisas rūsys. 2 au
tomobilių garažas. Modemiška vo
nia ir kabinetai virtuvėje. Apiild. 
aliejumi. Naujas pečius. Privers
tas parduoti dėl persikėlimo.

40th & ARTESIAN Avė. 6-ėių 
kamb. cottage su 2 mieg. I-me auk
šte ir 2 miegam. 2-ihe aukšte. Visi 
modernūs įrengimai.

MARQUBTTE PARKE
7 kamb. (4 miegami) mūr. ge

rame stovyje. 47 pėdų sklypas. Tile 
plytelių vonia. Ištisas rūsys ir pa
stogė (attic). Šoninis įvažiavimas 
2 automob. garažas*. Arti prie gero 
susisiekimo. Savininkė priversta 
parduoti dėl šeimyninės padėties.

Taip pat turime daugiau nuoso- 
vybių duodančių geras pajamas ir 
prekybinių namų.

SNUKIS REALTY
6438 So. Pulaskl St.

Teief. LUdlow 5-5600

HELP WANTED MOTERYS

REIKALINGOS IMPILŲ 
SIUVĖJOS

MATRACŲ FABRIKE

Reikia būti prityrusioms 
Geras atlyginimas 
Nuolatinis darbas

ROYAL BEDDING COMPANY
3601 So. Halsted Street 

YArds 7-2700

BUILDING a REMODELEN<>

Del sveikatos parduoda mlrinį 
namą su likerių parduotuve ir ta
verna. Alorgičių duoda savininkė, 
arba mainys į kitą namą be biznio. 
3529 S. Halsted St.

NEAR NEW BUFFALO, 
MICHIGAN

700 Feet of wooded River ffontage 
10 aeres, 2 modern houses. 11 
rms. & 4 rms. Oil heat. Double gar. 
Young mixed fruit orchard. Red 
and black raspbefries, garden. 
Beautifully landseaped. Walking 
distance to South Shore bus and 
Lake Michigan. Owner leaving 
town due to illness. Will sacrifice.

Phone Lakeside, Mich., 4194 
or ivrite P.O. Bok 456,
New Butfata; MkAftgu

Beverly Shores, Ind. parduoda
ma graži vila Jūratė ir apie hek
taras žemės.

Telefonas:
MICHIGAN CITY 

________ TRfamgie 2-4611________
BRIGHTON PARKE

2 butai po 5 kamb., mūrinis na
mas. *2 kamb. rūsy. 60 pėdų sklypas. 
Arti 45tb ir S. Western Avė. Specia
lus bargenas. , ’

B. R. PIETKIEWICZ
; 2555 W. 47Gl 8V . . ,.

PALYGINKITE ŠIĄ KAINĄ
$17,300 perka labai gražų didelį 4 

kamb. "face brick” mūro namų, su 
galimybe padidinti, priešais Mar
ųuette Parko. Auksinėje apylinkėje. 
Ąžuolinės spintos virtuvėje. Tile vo
nia. Alyva apšild. Žieminiai langai, 
sieteliai. Mes įsitikinę, kad $17,300 
yra žemiausia kaina už tos rūšies 
namą šioje apylinkėje. Jeigu netiki
te, pasižiūrėkite kitur ir palyginkite 
kainą. Padarykitu tai tuojau, nes už 
šią kainą namas bus greit parduotas. 
Skambinkite dabar PRospect 8-8641.

TRAVTS h TRAVIS 
2618 W. 63id St.

GREITAI! • PIGIAI! • RIMTAI!
NEŽIŪRĖKITE 

Žiūrėkite 

VYRIŠKAS SIUNTINĖLIS UŽ $100
3 jardų ang. mėlynos, rudos ar 
pilkos medžiagos vyriškai eilutei. 
Vyriškos eilutės priedai.
Pora stiprių vyriškų kasdien, batų 
6 poros vyr. vilnonių kojinių.
Pora vyriškų apatinių.
6 jard. poplino medž. 2 vyr. marš
kiniams.
5 svarai kiaulėnos, sudarytos gry
nuose kiaulienos taukuose. 
Svaras ryžių.
2 svarai cukraus.

VIEN TIK KAINŲ!
kainų ir rūjies!

MOTERIŠKAS SIUNTINĖLIS $77

3 jard. vii. medi. motei, eilutei. 
Moteriškos eilutės priedai.
4Vž jrd. batisto medvil. medžia
gos suknelei.
IV2 jard. medž. trumpikei 
(bliuzei).
2 poros mot. apat. su pagražin. 
Moteriška skarelė.
5 svarai kiaulienos, sudarytos 
grynuose kiaulienos taukuose.
2 svarai ryžių.
2 svarai cukraus.
Svaras šokolado.

19 svarų cukraus 
19 svaru tauku

MAISTO SIUNTINĖLIAI:
$15.50 19 svarų ryžių $17.15
$25.50 19 sv. kiaul., sud. k. tauk. $36.00

Nauji namai, garažai, įvairūs pa
taisymo ir pertvarkymo (remodcl- 
ing) darbai.

VMYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 8. Campbell Av„ Chicago 32, iii. 
YArds 7-9673

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229

Namų tel. BIshop 7-3340 
2737 West 43rd Street

J? KREIVE and SON
OONSTBUCTION COMPANY 

1442 8. 48th Ct., Cicero 50, III.
Statoms naujus namus ir garažus 

Atliekame visokių trobesių ir patai 
pų įvairius remonto darbas, skubiai 
gerai ir pigiai.
Anukite DAnnbe S-27OS nuo • «al 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
TeL OEymplc 2-6121 nuo S vai 

vakaro 1U 11 vaJL vakaro

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

ORAS
I

Bulldcrs Gen. (ontractors 
Atlieka planavimo ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus.

Tel. PRospect 8-2013 
6806 80 CAMPBELL AVE. 

Chicagc 29, III.

ii
A

y

Namų statyba, Dairūs pntaisyma
(r pardavimas. Jei norite pirkti ai 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai iš 
planuotas, patogus, gra/.iis ir pigus 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite Terminai 9-5531 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir sekma 
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 51.' 
Nolton, Willow Springs. III-

PROGOS — OPPORTUNTTIES

l*nrdiUNlMm» TAVERNA III NAMAS. 
Karštu vand. apšildymas, stokeris.

6 kamb. butas viršuj. 2-jų liūtų na
mukas užpakaly. Tavernos “Įraše”— 
nuomos sutartis baigiasi bal. 3d d.

732 W. ('ermak Komi 
Kreiptis į savininką—Ol.yiiipie 2-U2O5

mbcSZanbous

ŠILDYMAS
A. Ktančiaiiskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naeee), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oomditioners) ir atlieka 
visu* skardos darbus.

1546 S. 49th Court, Cicer.
TeL OLynpic 6-6775 nuo 8 vai. 

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nno 5 vai. vakaro: 

OI.ymtrio 2-6752

IANVOMUOJAMA — FOR RF.V

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimus vėlini. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real F'-atate 
6816 6o. Wcste.ru. PRospect 8-223 4

Wcste.ru


Penktadienis, kovo 29, 1957

*

SO. BOSTONO ŽINIOS
PAGERBĖ ST. BLINSTRUBĄ tam (viola) ir jo žmona (piani

nas). Po programos bus tradi
cinė kavutė.St. Blinstrubas tapo plačiai 

žinomas ne tik Bostone ir apy
linkėse, bet ir visame krašte, 
nes jo kavinė So. Bostone pro
gramai atlikti kviečia meninin
kus, pagarsėjusius visoje Ame
rikoje. Savaime aišku, kad 
jiems reikia gerai vžmokėti. 
Jeigu Blinstrubas tai gali dary
ti, matyt, kad jis gerai verčia
si. “Blinstrub Village” yra ne
abejotinai populariausia užeigos 
vieta Bostono apylinkėse. Tos 
kavines savininkas St. Blinstru
bas yra kilimo iš Lietuvos ir 
kalba lietuviškai, nors šiaip san 
tykius daugiau palaiko su len
kais. So. Bostono Lietuvių Pilie 
čių Dr-ja buvo surengusi Blin- 
strubo pagerbimą kovo 17 d. 

PAGERBS DR. J. LANDŽIŲ
Dariaus legionierių postas ren 

giasi pagerbti žinomą lietuvių 
kilmės gydytoją J. Landžių - 
Seymour, kuris turi savo gydy
mo kabinetą So. Bostone ir yra 
žinomas labdaringais darbais. 
Gerai kalba lietuviškai.

PABAUTIEdŲ AMERIKIEČIŲ 
DR-JOS SUSIRINKIMAS

Susirinkimas įvyko Interna
tional instituto patalpose š. m. 
kovo 24 d. Muzikinę dalį atliko 
Dolores Johnson. Tai negrų kil
mės simpatinga solistė, kuri mo
kėsi muzikos pas vieną suomių 
kilmės už esto ištekėjusią po
nią. Paskui buvo gyvos disku
sijos, kaip būtų įmanoma sude
rinti Pabaltijo tautų radijo va
landas. Iš lietuvių pusės pra
nešimus pateikė Stp. Minkus ir 
Vyt. Strolia. Iš latvių pusės kai 
bėjo Lambergs ir kiti. Iškeltas 
sumanymas organizuoti ameri
kiečiams Pabaltijo tautų radijo 
valandas. Ligšiol Pabaltiečių 
Amerikiečių Draugija yra suren 
gusi eilę koncertų per Bostono 
radijo stotis, o dabar štai iš ei
lės vyksta jau trečias koncertas 
didžiojoj. Jordan Hali salėje. Bu
vo estės smuikininkės, paskui 
mūsų solisto Verikaičio, o da
bar — balandžio 5 d. — bus lat 
vio Naruns violončelės koncer
tas. Domėkimės brolių tautos 
meninininku.

— Kristaus Kančios filmas 
bus rodomas balandžio 14 d. 3 
vai. p. p. So. Boston High School 
salėjb. Programoje taip pat da
lyvaus —parapijos choras. Ren. 
gia parapijos mokyklos tėvų ko
mitetas.

— Ant. Pauliukonis, neseniai 
atvykęs iš Vokietijos, kovo 24 
d. kalbėjo per “Laisvės Varpo” 
radiją.

— “Laisvės Varpo” laikytojų
susirinkimas buvo kovo 17 d. 
taut. namuose. Pateikta apy
skaita ir išrinkta valdyba nau
jam terminui. Valdybon įėjo P. 
Viščinis — pirm., J. Arlauskas 
ir J. Dvareckas — vicepirm., J. 
Gedmintas — sekr., A. Baru- 
lis — kasin., A. Januškevičie
nė — fin. sekr. Kontrolės komi
sija — J. Stundžia, J. Tuinila ir 
A. Andriulionis. Nusistatyta 
siekti, kad "Laisvės Varpas” ga 
lėtų duoti programą visą valan
dą. Nutarta kreiptis į eilę drau
gijų, prašant prisidėti materiali-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, rLLINOIS

ga. Pirmąjį puslaikį pradėjus, 
didžiulio vėjo remiami, Hoosiers 

Į puolėjai be pasigailėjimo užgu
la mūsų vartus. Padaręs keletą i . __

.klaidų mūsų jaunasis gynimas Ja n“”tau« 50.000 >r
gauna pajusti pirmojo jvarėio tvarl<"'sa,_ besielgiančių Apie „ 
jausmą. Puslaikiui įpusėjus, an- tai Pranešė teisėjas J. Murtagh, f 

1 trą sykį kamuolys patenka į Li- kalbėdamas kovai su alkoholiu 
^tuanicos vartus. Jenig II daž- skirtoje konferencijoje.

nai grįžta padėti gynimui iri _ _______
puikiai sužaidusio H. Gavėnios 
padedamas dažnai pašalina ga
na kritiškas Lituanicos nenau
dai susidariusias situacijas. Dar 
vienu įvarčiu Hoosiers naudai 
puslaikis baigiamas.

Daug areštuoja 
nesitvarkančių

Chicagoje per metus areštuo- (

i

♦

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
GIbson 8-4038

• Gi'iieralia kontraktoriua nau
jų namą statybai. įvairioms re. 
inunhuns ir namų pertvarky
mams • Turime dldel) patyri
mą namą statyboje. • l'atys 
įtliekuino cemento ir medžio 
dailius. • Apkainuvimai nemo
kamai.

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka ivairiUB 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

rri.

ne parama.

SPORTO APŽVALGA
(Atkelta iš 2 psts

/
guckas 3, Gilvydis 3, Šeputa ir 
Bliūdžius; Baltijos Jūra — Tau
ras I 16. Tauras II 10, Mikele
vičius 7, Gulbinas 6, Nemanius 
12 ir Jaciunevičius 2.

Apie tai, kaip mes aiškiname 
žaidėjų lietuvybę, kodėl žiūro
vams nepatinka skrybėlėti tre
neriai, kodėl vyresnieji sportinin 
kai k?lba su jaunesniaisiais sve 
tima kalba ir kaip Kleiza pasie
kė naują rekordą — pašnekėsi
me kitą kartą. \

PIRMOSIOS FUTBOLO 
ŽAIDYNES

VIENERIŲ METU MIRTIES 
SUKAKTIS

Solistas Bronius Jančys išpildys 
Marulio partiją “ Kigoletto” ojiero- 
je sekmadienį, kovo 31 d., 3:311 vai. 
popiet.

da išbėgo gana mišrios sudėties.
Tarp naujų, ligšiol dar nežaidu- 
sių žaidėjų, buvo matyti praėju
sios vasaros sezono veteranai 
Perkūnas, Omilijonas, Martin 
kus, Libus ir komandos "sene- švelnina padėtį

iliš” Baltramonas.
Nuo pirmojo teisėjo švilpuko, 

‘senelio” diriguojama, komanda 
užspaudžia svečių vartus. Vos

Antrajame kėlinyje vaizdas 
gana pasikeičia. Lituanicos gy-j 
nimas atgauna savo seną vei-i 
dą ir kietai kovodamas niekais 
paverčia Hoosiers pastangas. 
Tuo tarpu puolimas gana daž
nais šūviais apšaudo svečių var
tus. Puikiai kraštu praėjęs Je-’ 
nigas III permeta kamuolį Da-į 
mušiui, pastarasis Jenigui II, ir 
šis nelaikomai pasiunčia į Hoo
siers vartus. Po keletos puikių 
Stulgos ir Baranausko derinių 
Jenigas II Vėl vienu įvarčiu su- 

Nors ir gana
šaltam' pavasari© orui esant, gau 
šiai susirinkusios žiūrovų minios j 
raginama Lituanica iš paskuti-1 
niųjų stengiasi pasiekti lygią-

kelioms minutėms praslinkus, iš s*as’ ^t teisėjo švilpukas pra-| 
puikaus Martinkaus padavimo, neaa rungtynių pabaigą.
E. Pekavitas nuginkluoja Hoo- ApžveigUs rungtynes, pagal 
siers vartininką. Neleisdami dar Chic?gog futbolo lygį jog buv0 
atsigauti nuo pirmojo įvarčio, tikrai pasisekusiOs ir gana augš 
Lituanicos puolėjai vėl užspau- to lygio Tik j didžiulis vė. 
džia svečių vartus ir maždaug jag trukdė išvystyti darnų
nuo 20 metrų nelaikomu augštu 
šūviu Omilijonas pasiekia ant
rąjį įvartį. Kėlinio pabaigoje tas 
pats V. Omilijonas pasekmę pa
kelia iki trijų.

Antrame puslaikyje didelio vė 
jo remiami Hoosiers puolėjai mė 
gina pasekmę sušvelninti, bet 
jų pastangas niekais paverčia 
puikiai žaidžią gynėjai Baltra
monas ir Petkevičius. Kėliniui 
įpusėjus, vėl pasipila įvarčiai Li 
tuanicos naudai. E. Pekavitas 
gražiu praėjimu užfiksuoja ket
virtą. Už kelių minučių Libus 

šeš-

dimą. Kas liečia Lituanicos ko
mandą, tai eilute išbėgimas į 
aikštę yra sveikintinas, parodąs 
komandos susiklausymą ir tvar, 
kingumą ir ne vienam žiūrovui! 
priminė tuos laikus, kai tekda
vo stebėti komandas Lietuvos 
aikštėse.

Sužeistas jieško $1,500,000

Devynerių metų berniukas 
Michael Finn, per kūrenamų du
jų eksploziją netekęs abiejų ko
jų, iškėlė jieškini Edison ben
drovei ir Northern Illinois Gas

KAZIMIERAS
RAUSKINAS

.Jau suėjo vieueri metai, kai 
negailestinga minis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą vyrą ir tė
vą.

Netekome savo mylimo 1956 
m. kovo mėn. 30 d. Nors laikas 
tęsiasi, bet mes jo niekados 
negalėsime užmiršti. Lai gai
lestingas Dievas suteikia jam 
amžiną ramybę.

I ž jo siela mes užprašėme 
gedulingas šv. Mišias kovo 
men. 30 d., H vai. ryto, kove 
31 d. 10:30 vai. ir balandžio 
mėn. 1 d. šv. Mykolo parapi
jos bažnyčioje, 1644 W. Wa- 
bansia Avė.

Maloniai kviečiame visus 
gimines, draugus, kaimynus ir 
IMižįstamus kartu su mumis 
pasimelsti už a. a. Kazimiero 
sielą.

Nuliūdę: žmona, sūnus su 
šeima ir duktė su šeima.

Kaip maža proto turi tie, ku
rie valdo pasaulį. Oksensern

Širdis turi argumentų, kurių 
nežino protas. Pascal

KNYGA, KURIĄ JŪS GALITE 
PADOVANOTI ER SAVO 

DRAUGAMS AMERIKIEČIAMS
IGNAS ŠLAPELIS

Juozas Pautienius

Liuksusiniame popieriuje atspaus
dinti 27 J. Pautieniaus paveikslai 
su angliškai ir lietuviškai parašyta 
Šlapelio studija apie meną.
Lietuviškos Knygos Klubo leidi
nys, didelio formato, skoningai 
drobes viršeliais įrištas.

Kaina $5.00
“Tėviškės žiburiai” apie šią knygą 
rašo: RETA PASAULY TOKIŲ 
KNYGŲ. Ne dėl to, kad čia išryš
kinta vieno dailininko kūryba.. 
Leidinys tikrai skoningai ir tinka
mai papuoš kiekvienos kultūringos 
šeimos stalą.”

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILUS GRLINYCIA 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitą papuošimą.

2443 West 63rd Street 
Tel. Plto-pect S.US33 Ir l*R M-OS34.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

UODfiSIO VALANDOJ 
šaukite

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So, Westera Avė. Air Condltloned koplyčia 
BEpublie 7-8600 —- 7-8001 Automobiliams vieta

Tiems, kurte ryvens kitoee miesto dalyse; rausime 
koplyčia arčiau Jūsų namą.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. Yfl 7-1741-2 ir LA 3-9852

4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Sekmadienį, kovo 24 d., Chi- 
cagos Lituanicos futbolo klu-
bas pirmą sykį pasirodė su dvie ĮPenkt^ ir «l Pekavitas
mis komandomis Žaidė drau- tą‘ Rungtynių pabaigoje kairiu bendrovei, reikalaudamas kom- 
giškas sungtynes su Gary, Ind.. kraštu. žaidžiąs F. Lukauskas, pensacijos $1,500,000. Berniuko 
lenkų futbolo klubu Hoosiers, dar Vlenu ivarciu Pakelia pa-'lVardu iškeltoje byloje sakoma, 
kurias laimėjo Lituanica II 7:0. sekr^- . I kad sprogimas įvyko kai elekt-

Lituamca I Hoosiers I 2:3 1 ros bendrovės darbininkai su-j Užsakymus kartu su pinigais siųskiteRaudonomis uniformomis pa
sipuošusi Lituanicos II koman-Diskusijose pasidalinta minti

mis, kaip rasti naujų kelių su- j _____________________________
stiprinti radijo veiklą. Latviai
skundėsi, kad jiems sunku gau- STASYS DŽIUGAS
ti skelbimų ir todėl sunku ūkiš-
kai išsiversti.

TRUMPAI
— Vyrų choro koncertas į-

vyksta šį sekmadienį, kovo 31 
d., 3 vai. p. p. So. Boston High 
School salėje. Be paties choro 
programoje dalyvauja solistai 
St. Daugėlienė ir St. Liepas. Vi
si dalyvaukime!

— Nukryžiuotojo Jėzaus se
selių rėmėjų suvažiavimas į- 
vyksta šį sekmadienį, kovo 31 
d. Pamaldas laiko seselių rė
mėjų vadovas prel. Pr. Juras, 
pamokslą sako kun. J. Steponai 
tis. Visiems svečiams rengia
mi bendri pietūs parapijos salė
je po bažnyčia. Posėdžiai pra
dedami 1 :30 vak p. p. Pagriri- 
dinę kalbą sako Kaneb iš Wor- 
cester, Mass. Visi kviečiami.

— Motinos dienos minėjimą 
rengia bostoniškis lietuvių mo-j 
terų klubas. Kalbėtoju pakvies-1 
tas dr. A. šerkšnas iš Hartford, 
Conn.

— Stud. ir moksl. at-kų šven
tė bus š. m. gegužės 12 d. Tai 
šventei uoliai rengiamasi.

—Balfo Bostono skyrius šiuo 
metu vykdo drabužių rinkimo 
vajų. Visi, kurie turi atliekamų 
drabužių, prašomi juos atiduoti 
skyriaus valdybos nariams ar
ba pristatyti į salę po bažnyčia.

—Kultūros Klubo susirinki
mas kviečiamas šeštadienį, ba
landžio 6 d. 7 vai. vak. Interna
tional instituto patalpose. Inž. 
dr. J. Gimbutas skaitys paskaitą 
tema “Lietuvos Vakarų sienos 
pagal sodžiaus architektūrą”. 
Paskaita bus iliustruota paveiks 
lais ekrane. St. Santvaras pasa
kys trumpą neseniai mirusio pa
saulinio garso dirigento Artūro 
Toscanini nekrologą. Muzikinę 
dalį atliks svečiai estai Endel Ka

Kišk učio Vardines
ral gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu 
stracijos šią knygą padarė dau 
giausia mėgiama mažųjų akaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50 

'žsaLymuB kartu bu ptnla&lH aląak’i-
DRAUGAS” 

4545 West 63rd Street
CHICAGO 29, ILL.

"iiiuiiiiiiiiiuiiiiiimiimiHiHnnie

Saugokis ugnies

Lituanicos I komanda išbėgo, dujų vamzdiiu3 Kalti-
8,08 sudėties: Haas, Malinaus- nama uipg, dujų ko.
kas, Jenig III, Gavėnia, Povilai- 
ka, Linartas, Jenig I, Darnu
sis, Jenig II, Baranauskas, Stul-

V IK TO R O KO 2 I C O S 
Lietuvišks gazolino stotis ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9538

SOPH|EBARČUS
RADIO PROGRAMA

Iš WOEH stotinu — Banga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—R v. 
NDO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
SESTAD. S:30 Iki 9:30 ryte 

SEKM4P. S:3O-—9:»O v. r. iš stoties 
UOI’A — 1400 UI.

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29. III. HHmlock 4-2418

dėl ji nepasiuntė patyrusių tar
nautojų, kurie būtų įsakę tuo
jau apleisti namus.

6819 So. Western Avė.

I

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO-

STASYS IJTWINAS, Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272Labai daug gaisrų įvyksta dėl 
numestų neužgesintų cigarečių. | Apkainavimą ir Prekių Pristaty
Būk rūpestingas ir atsargus su 
ugnimi.

PIGLAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR M TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudaa
2813 H 9 lat St., Chicago, III. 

Tel. PRreacrtt 9-2781

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidara kasdien nuo
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro

Iš ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis tru pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžininga* 
patarnavimas.

ŠERĖNAS
«7tli PI., Chicago,

U AIbrook 5-8063

D R A U G A S

4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS

Solistui

STASIUI BARANAUSKUI 

jo mielai motinai mirus, gilia užuojautą reiš

kia

Dainavos Ansamblis

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 SO. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 501h AVĖ. 

CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehiil 6-2345 arba

TOwnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulanaų patarna
vimas dieną ir nak- 

1 tį, Reikale šaukite
i mus

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir' 
Roselando dalyse ir’ 
tuojau patarnaujame!

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vice-Presidcnt

Tel. GRovehiil 6-3745
■ -...

Į paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaeiją automobiliu.

Atdara kasdien Ir aekmadieniniH nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet.
IftSlltIMilTi: DABAR — nes PASTATYTA KAPINIŲ HIENOJE! 

JOKIO |MOhJ.IIMO. NUMOKRNITE KAPINIA HIENOJE.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. II AUSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
16821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-22*28

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUOYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

Skaitykite ir platinkite dienraštį ’ lirauita ".

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE VIrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 56th Avė. OLympic 2-5245 ir TOwnhall 3-9687

I
t
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X ltotil. A. Blikstelės kurk- 
nių paroda buvo surengta De
troite, International Institute 
patalpose. Parodą ruošė Det
roito lietuvių kultūros klubas, 
kurio pirmininku yra Rožė Bu- 
laitienė. Parodą per pora dienų 
spėjo aplankyti apie 400 meno 

i mėgėjų.
Parodoje buvo išstatyti 32 

darbai, kurių šeši buvo parduo
ti. Juos. įsigijo Br. Baleliūnas, 
2 pav. dr. V. Majauskas, Bajo
rūnai, Kodaičiai ir P. Odrienė. 
Parodą atidarė teis. Uvickas, o 
kalbant pačiam dail. A. Rūkš- 
telei tema “Menas ir žmogus”, 
jos klausėsi apie porą šimtų 
asmenų.

Dail. A. Rūkštelė staiga bu
vo iškviestas grįžti atgal i Los 
Angeles, todėl turėjo atsisakyti 
nuo tolimesnio parodų rengimo 
kituose miestuose. Į Chicagą 
grįš tik po Velykų.

X Dan Kuraitis, lietuvis au
to verslininkas, atėjo laiku į 
pagalbą Balfui. Jisai sujieškojo 
darbą lietuviui Antanui Lie- 
kiui, kuris neseniai atvyko į 
JAV iš Vokietijos. Jam atvyk-

X Sidabrini kunigystės ju- 
lūlėjų ir 50 m. amžiaus sukaktį 
šiemet švenčia kun. dr. Juozas 
Prunskis. Ta proga gegužės 
mėn. 26 d. 10 vai. 45 min. at
laikys iškilmingas šv. mišias 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčio
je, prie kurios darbuojasi jau 
daugiau kaip 16 metų.

X Lietuviškosios politikos 
perspektyvos tema viešą pa
skaitą lietuvių visuomenei ba
landžio 6 d. 7 vai. 30 min. Lie
tuvių auditorijos mažojoj sa
lėj (3133 S. Halsted St.) ren
gia Chicagos Lietuvių frontas.
Paskaitą skaitys Vytautas Var
dys. Paskaitos tikslas ne grįžti 
į visiems žinomus praeities lai
kus, bet pagvildenti lietuviško
sios politikos reikalus netoli
moje ir tolesnėje ateityje, kaip U"sutartį buvo‘J pasirašę Minio
juos įžvelgia . lietuvių jaunoji 
karta, užaugusi jau tremties 
sąlygose, kurios įsijungimas i 
lietuviškosios politikos reikalus 
kasdien darosi aktualesnis ir
atsakomingesnis. Į paskaitą įė
jimas visiems laisvas. Po pa
skaitos bus diskusijos.

X Ikr. Milda Budrienė daly
vavo alergijos specialistų su
važiavime Chicagoje ir ta pro
ga suruoštuose augštuosiuose 
alergijos kursuose, kur per iš
tisą savaitę buvo paskaitos ir 
demonstravimui suvažiavisių iš 
visų JAV dalių tos šakos pir
maujančių specialistų. Dr. Bud
rienė suvažiavime ir kursuose 
buvo vienintelė lietuvaitė ir ji 
priimta kandidate į JAV Aler
gijos specialistų sąjungą. Pasi
baigus studijų savaitei daktarė 
vėl grįžo prie savo darbo ka
binete, kuris yra 2759 W. 43 
str,

X Turintieji 1937 m. arha
193# m. Europos krepšinio pir
menybes liečiančios medžiagos, 
pav. nuotraukų, spaudos ištrau
kų, programų ir pan. yra pra
šomi skubiai apie tai painfor
muoti Edvardą Šulaitį, 1330 S. 
51st Avė., Cicero 50, III., telef. 
OLympic 2-4992. Medžiaga yra 
reikalinga leidiniui, kuriame 
bus paminėta lietuvių krepši
ninkų laftnėjimo sukaktis.

X Šv. Kazimiero Akademi
jos rėmėjų 1 skyrius rengia 
žaidimų vakarą su daugeliu do
vanų balandžio 7 d. 6 vai. va
karo Šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėje. Parengimui dau
giausia darbuojasi J. Čepulienė, 
V. Bučnienė ir kitos.

X Benediktas Mažeika, 3215 
S. Green st., vardinių proga 
buvo pasveikintas savo arti
mųjų. Ta proga žmona Ona iš
kėlė šaunias vaišes. Ona ir Be
nediktas Mažeikai yra stambūs 
aukotojai ir veiklūs parapijos 
bei draugijų veikėjai.

X Dr. K. Pemkus, šią žiemą 
atvykęs iš Vakarų Vokietijos,

tai ir davė garantiją juo rū
pintis. Sunku buvo rasti dar
bą, nes A. Liekys karo metu 
buvo sunkiai sužeistas ir liko 
nedarbingu. Dabar jisai gavo 
darbą Aleksian Br. Hospital D. 
Kuraičio dėka.

X Preletas Jonas Balkonas
lankėsi Chicagoje tartis su ar
chitektu savo vadovaujamos 
parapijos (Maspeth, N. Y.) 
naujos bažnyčios statybos rei
kalais. Ta proga praėjusį tre
čiadienį “Draugo” redakcijon 
susirinkę Amerikos Lietuvių R. 
K. Federacijos centro valdybos 
nariai turėjo svarbų pasitarimą 
šios organizacijos ir kitais mū
sų visuomenės reikalais.

X Pavėlavusieji j operą ne
bus salėn įleidžiami. Spektak
liai bus pradedami punktualiai: 
šeštadieni 8 vai., o sekmadienį

l’\G ALIAU VEDU

Ilgai negavęs leidimo vesti Čekoslovakijos sportininkę bostonietis 
Connolly, pagaliau ją vedė Pragoj. Jungtuvės įvyko katalikų ir pro- 
testonų bažnyčiose. Abu jaunieji susipažino Melboumo olimpiadoje.

(INS)

CHICAGOS ŽINIOS

Rinkliava 16,200 parapijų
Kovo 31 d. JAV-se visose 

16,200 katalikų parapijų bus 
rinkliava pasaulio varguomenei 
šelpti. Norima surinkti $5,000,- 
000. Katalikai uoliai stengiasi 
pagelbėti. Per 1956 metus bu
vo surinkta drabužių 16,919,- 
315 svarų. Jais buvo užpildyti 
du didžiuliai sandėliai, turintie
ji 130,000 kvadratinių pėdų plo-

Nušautas valkata
Ties teisėjo Abrahamson na

mais, netoli Naperville, rastas 
nužudytas Benjamin Franklin 
Titus, 45 m. amžiaus tamsus 
charakteris, kilęs iš Kansas 
City, kur jisai policijos bu,vo 18 
kartų areštuotas dėl nusikalti
mų narkotikus tvarkančioms 
taisyklėms ir kitų piktadary
bių. Jis peršautas kelis kar

, Invalidams svarbu
Senatvės ir našlių-iiašlaicių 

pensijų direktorius V i c t o r 
Christgau perspėja, kad birže
lio 30 d. yra paskutinis termi
nas pasinaudoti 1954 metų įsta
tymo lengvatomis; prieš tą lai
ką nuolatiniai invalidai turi pa
duoti prašymus socialinei ap- 
draudai gauti. k

KAS KĄ IR KUR
tą. Reikėjo dar 50,000 kvadra- tus — į vidurius ir į galvą. Te

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Prof. Kazys Pakštas per
eitą antradienį lankėsi New

vietų yra nedaug. Informacijų 
reikalu rašyti: Very Rev. Jur

tinių pėdų ploto sudėti nesu- 
tilpstantiems į sandėlius daly
kams, o 85 prekiniai vagonai 
su drabužiais ir kitais reikme
nimis buvo nukreipti į Hobo- 
ken, 1^. J., uostą tiesiai pakro
vimui. Drabužiai tvarkomi, rū
šiuojami, perpakuojami ir kaip 
galint greičiau siunčiami reika
lingiems. Gruodžio mėnesio vi
dury buvo išsiųsta į Vengriją, 
o paskiau — į Egiptą, Vietna
mą, Korėją, Hong Kongą, Ita
liją.

Per 1956 metus Katalikų 
Šalpos tarnyba visame pasauly
je išdalino iš viso 855,000,138 
svarus maisto, drabužių ir me
dikamentų, kurių bendra*kaina 
siekia 128,254,921.87 dol. Tuo 
pasinaudojo 43,600,000 varge 
atsidūrusių vyrų, moterų ir vai
kų įvairiuose pasaulio kraštuo
se.

gis Gailiušis, OFM, Franciscan
Yorke, atvykęs iŠ Wašhingiono'Fath'“^’ Me.
dalyvauti Vidurio ir Rytų F.u- ~ Pra”'li N>rv’',l,,i B™*- . , .
ropos Krikščionių Demokratų v,sos organiza- atsiuntė
sąjungos centro valdybos posė
džiuose. Be jo iš lietuvių dar 
dalyvavo P. Vainauskas ir dr. 
VI. Viliamas.

— Pirmąjį koncertą šį sek
madienį rengia New Jersey

cijos, kurioms Pranas Norvy
das priklauso, rengia jo 70 me
tų sukakties minėjimą balan
džio mėn. 27 d. 6 vai. vak. Ame
rikos Lietuvių Piliečių klubo pa
talpoje, 280 Union Avė., Brook- 
lyn, N. Y.

Irena M. Lukas, baigusAmerikos lietuvių bendruome
nes apygarda. Koncertas vyks- chemijos kursą Ilunter kolegi- 
ta Lithuanian Community Cen- joj New Yorke, išvyko į 
ter salėje, o jo programoje da-, Bloomington, Indiana, mokyto- 

3:30 vai. p. p. Operos metu ne- tyvauja Lionė Juodytė-Ma-( jauti ir siekti magįstro laipsnio, 
bus galima į salę įeiti, išskyrus thews, kontraltas, Arnoldas j M Lukas yra dukra seno 

Vokietaitis, bosas, ir pianistas Brooklyno lietuvių veikėjo Sta- 
Aleksas Mrozinskas. šio Lukoševičiaus.

— K. Kepalas pereitą sek-
KANADOJ

pertraukas. Fotografuoti taip 
pat nebus leidžiama. Rengėjai 
praneša, kad visi biletai į abu 
spektaklius jau išparduoti.

X Kun. Mikaičiui ir Poviliui 
Feliksui yra “Drauge” laiškai 
iš Lietuvos. Agotai Mikulienei 
yra laiškas iš Lietuvos. Klaus
ti telef. WA 5-5030. M. Medei-

madienį New Yorko lietuvių 
žurnalistų susirinkime skaitė 
paskaitą apie 12—14 amžiaus 
lietuvių kalbą. Jo paskaitą pa
pildė lituanistas Pr. Naujokai
tis. Po paskaitos išrinkta nąu-
ja valdyba ir aptarti skyriaus 

!?Ui. ^a LaiŠkaS -t LietUV°3 J veiklos reikalai. Valdybon iš
rinkti: K. Čerkeliūnas, Obuolė- 
nas ir J. Valakas. L. Žitkevi-

Karvelio krautuvėje.
X Lietuvių R. K. Susivieniji

mo Amerikoj© Chicagos apskri
tis rūpinasi šios organizacijos 
įsikūrimo 70 metų sukakties 
minėjimu, kuris rengiamas ba
landžio 6 d. 7:30 valandą va
kare, Lietuvos Vyčių salėje.

X “Neries” sporto klubo sta
lo teniso komanda, kurią suda
ro akademikai A. Avižienis, V. 
Kleiza ir J. šoliūnas, praeitą sa
vaitgalį Detroite laimėjo Va
karų apygardos pereinamąją 
komandinę taurę.

člu8 ir V. Jonikas per bendrą 
alutį paskaitė savo poezijos.

— Juozas Petrėnas, kaip kas
met balandžio pirmosios pro
ga, taip ir šiemet išleidžia savo 
vienkartinį leidinį “Kultuvę”.

— Vincė Jomškaitė, ligi šio
lei kelis metus vadovavusi Pa
baltijo Moterų Tarybos klubui 
New Yorke, perrinkta to klubo 
pirmininke ir ateinantiems me-

— Algis Kusinskis, Sudbury, 
Ont., visą laiką eina pirmuoju 
mokiniu ir keletą kartų gražiai 
pasirodė per Sudburio televizi
ją. Kai vargoninkas yra užim
tas, jis pavaduoja savo tėvą ir 
pagroja vargonais.

— Kanados L. B. Kultūros 
fondo švietimo skyrius rengia

— Bridge|Mirti‘‘čianis. Paskuti
nieji lietuviai, kurie buvo sveiki, 
šiais metais atvažiavo j JAV. Daug 
tremtyje liko mūsų brolių, sene
lių, našlių su vaikais ar ligonių. 
Jiems mūsų globa vis dar labai ir 
labai reikalinga Pradedami ryšiai 

jis žuvo kaip narkotikų gaujų “ 2“^

lefonų bendrovės tarnautojai 
girdėjo šūvius ir matė skubiai 
automobiliu nuvažiuojančius du 
vyru ir moterį. Spėjama, kad

varžybų auka.

Skubūs pagelbėti nelaimėje
Paskelbus per radiją ir spau

doje, kad dviems berniukams, 
kurie nuolat kraujuoja, reika
linga duoti kraujo, tiek daug

padėti Balfui, nes Balfas šalpą vyk 
do plačiu mąstu. Mieli Bridgepor- 
to kolonijos lietuviai, neatsilikime 
nuo kitų kolonijų ir dalyvaukime 
Balfo 3-čio skyr. metiniame susi
rinkime, kuris įvyks kovo 31 d. 12 
vai., tuoj po pamaldų, šv Jurgio 
par. salėje.

Bus valdybos rinkimai ir įvairūs 
Valdyba.atsirado geraširdžių aukotojų, pranįįmaL 

kad jie davė daug daugiau, ne-i 
gų reikėjo atpijdant 40 krau-1 

jo pančių, duotų berniukams, skyr. ruošia žaidimus š. m. kovo 
31 d. (sekmadienį) 2:30 vai. p.p. 
Vengeliausko svetainėje, 4500 So. 
Talman Avė. Visi kviečiami. Bus

Berniukai serga hemofilija ir 
gydomi South Shore ligoninėje.
Vyresnysis, 14 m., pradėjo daug gražių dovanų,
kraujuoti, kai jam buvo išim
tas apendicitas, o antrasis greit 
po to pradėjo kraujuoti į kepe
nis ir pūslę. Abu broliukai pa
guldyti į tą patį kambarį. Jau 
pavyko jiems kraujo plūdimą

— Marųuette Parko Nekalto 
Prasidėjimo seserų Bunco vakaras 
įvyks kovo 31 d. 3 vai. p.p. 6S20 S. 
Washtenaw Avė.

Valdyba

sulaikyti. Chicagos apylinkėse 
Prezidentas augstina yra apįe 150 žmonių, sergan- 

religinę šalpą J čių tokia hemofilijos liga.
JAV prezidentas Eisenho-

— Nekalto Prasidėjimo Moterų 
ir Mergaičių draugijos susirinki
mas įvyksta Nekalto Prasidėjimo 
parapijos kambaryje kovo 31 d., 
tuoj po paskutinių mišių.

Valdyba

raštus religi
nėms pašalpos grupėms, kurios 
organizuoja pagalbą reikalin
giems kraštams užjūryje. Ka
talikų labdaros organizacijai 
atsiųstame rašte prezidentas 
sako, kad, teikdami pagalbą 
vargstantiems, mes darbu liu
dijame savo tikėjimą. Sušelpda
mi alkanus ir vargstančius, 
mes parodome taip artimą 
draugiškumą tautoms, esan
čioms už vandenyno. Preziden
tas gražiai įvertino katalikų ir 
kitatikių šalpos pastangas.

Belenktyniaujant užmušė 
moterį

Norwegian American ligoni- 
ėje mirė Marija Gorecki, 45 m. 
amžiaus moteris, gyvenusi 928

Gera mergytė
Sun-Times dienraštyje apra

šoma, kaip 30 žmonių laukė au
tobuso Western gatvėje. Jų tar
pe buvo vienas aklasis. Atėjus 
autobusui visi sušoko į vidų, 
pasiliko tik vienas aklasis. Ta
da viena jauna mergaitė išlipo, 
įleido jį, bet jai pačiai jau ne
bepavyko įsispausti, ji pasili
ko. Pranešdama apie tą įvykį 
vienąr moteris šiltai atsiliepė 
apie tos jaunuolės geraširdiš
kumą.

Narkotikai pamušale
Policija kratos metu Emmet 

Jackson bute, Chicagoje, atra
do jo drabužių pamušale pri
siūtus lopus, po kuriais buvo 
slepiami narkotikai. Buvo ras
ta heroino, marijuanos, dolo-

...  '...-.j::-...:

Marijos apsireiškimų Pati moję 
1917 metais aprašymas

128 pnsl. Kaina $1.00 
Užsakymus kartu nu pinikais atimkite.

‘‘DRAUGAS’’
. 4545 YVest 63rd Street

Chicago 29. Illinois

N. California. Ji buvo priplota phinO( o taipgi ir revolveris jo 
prie jos pačios automobilio vie- ( pagalvėje. 
no jaunuolio, kuris lenktyniau
damas su kita mašina lėkė 60 
mylių greičiu per valandą. Su
žeidęs .moterį jis pabėgo, bet li-

Skclbkitės “Drauge"!
kovo 30—31 d. Toronte Moky- ko kita mašina važiavęs jo bro- 
tojų ir tėvų dieną. Suvažiavi- lis, kuris tardomas ir pasakė, 
me skaitoma visa eilė paskaitų.
Suvažiavimas baigiamas meni
ne dalimi, kurią atlieka Mairo
nio vardo šeštadieninės mokyk
los mokiniai.

VENECUELOJE
— Lietuvių Savišalpos ben- 

dcuomenės naujosios centrotams. Valdyboje vicepirminin
ke yra M. Kregždienė, B. Dič- valdybos etatas toks: pirmi- 
monienė - sekr., E. Legeckie- ninkas Antanas Malskis- /ice- 

X šv. Kryžiaus vardo jaunų nė — ižd., narės — T. Penikie- l)^rn*n*nJta8 Vladas Morkūnas, 
moterų draugija rengia pramo- nė ir A. Birutienė.
gų va!*'.rą kovo 31 d. 3 vai. 
p. p. šv. Kryžiaus parapijos

pradėjo interno darbą Šv. Ber- svetainėje. Bus daug ir brangių
nardo ligoninėje. Dr. K. Pem- 
kus gyvai reiškiasi lietuvių vi
suomeniniame gyvenime.

X “Moterį”, moterų žurnalą 
einantį Kanadoj, galima užsi
prenumeruoti “Dainos” televi
zijos reikmenų krautuvėje, 
3321 S. Halsted st., telef. CL 
4-5065.

X Antanina Judvit'enė, 6919 
West 115 Place, Worth, III., 
stambi gerų darbų rėmėja, po 
sunkios ligos taisosi. A. Judvi- 
tienė yra ilgametė Draugo skai
tytoja ir rėmėja.

REIKALINGA VIR£JA-PAD£J£-
JA. Geras atlyginimus, butai* ir už
laikymas. Rašykite šiuo adresu: 
DRAUGAS Adv. 9441, 4645 W. 63rd 
St., Ghicago 29, III.

dovanų. Be pramogų bus rodo
ma ir plaukų šukuosenų įvairūs 
stiliai.

X Antanina Juškienė, 3347
S. Lituanica avė., buvo sunkiai 
susirgusi. Juškai yra plačiai ži
nomi visuomenės veikėjai. An
tanina yra įvairiuose parengi
muose nepamainoma šeiminin
kė.

X Viktoras Kalvaitis, 6743
S. Ada st., serga ketvirta sa
vaitė. J<v žmona Bronė ir ketu
ri maži sūneliai tikisi, kad jis 
greit pasveiks.

i X “Neringa”, Chicagos jū
rų skautijos tautinių šokių gru
pė, pasirodys “Polka Time” te
levizijos programoje balandžio 
2 d., antradienį.

X K. B. Kraučiūnas, rašyto
jas ir liet. scenos bei dainos

Per Atvelykį klubas rengia 
Velykų stalą su menine progra
ma. Balandžio 14 d. klubo na
rės rengia išvyką į Pranės La
pienės vasarvietę Stony Brooke. 
Balandžio 7 d. klubo narės da- 

’ lyvaus bendrose iškilmėse, ku
rios Estų Namuose New Yorke 
rengiamos ryšium su Pabaltijo 
Moterų Tarybos dešimties me
tų gyvavimo sukaktimi.

— Pranciškonų gimnazijoje 
Kennebunkport, Maine, nuo ru
dens veiks dvi pirmosios klasės. 
Į pirmąją klasę priimami ber
niukai baigę pradžios mokyklą, 
o į antrąją sėkmingai užbaigę 
augštesniosios mokyklos (High 
School pirmuosius metus. No
rintieji stoti į šią mokyklą turi 
jau dabar siųsti prašymus, nes

sekretorius Birutė Malskytė, 
kasininkas Leonas Tamašaus
kas, kultūros vadovas Alek
sandra Vaisiūnienė. Susirašinė
jimams adresas: Antanas Mals
kis, Casalta, Bloque 19, C-4, 
Caracas, Venezuela.

— Ilairfė Jakavičiūtė, muzi- 
ko Donato Jakavičiaus duktė, 
Venezuelos sostinėje laimėjo 
grožio konkursą ir kartu 1,000 
dolerių. Ji dabar pakviesta vai
dinti filmose.

f

meno veteranas, knygų “Iš dū
minės lūšnelės” ir “Siauruoju 
takeliu” autorius, balandžio 
mėn. pabaigoj žada lankylis 
Chicagoje ir Detroite.

kas buvo antroje mašinoje.

Byla kyšininkui
Patrauktas teismo atsako

mybėn Joseph F. Kelly, 38 m. 
amžiaus, buvęs specialus žval
gybos agentas Vidaus Mokes
čių tarnybos įstaigoje. Jis kal
tinamas siūlęs iki $150,000 ky
šių panašiems agentams, kaip 
jis, kad paliktų ramybėje kai- 
kuriuos apsileidusius mokesčių 
mokėjime. Paskutinių metu ji
sai buvo pasitraukęs iš tarny
bos dėl atsiradusių puolimų 
prieš jį.

Suvažinėjo berniuką
Gary mieste traukinys suva

žinėjo 9 metų amžiaus berniu
ką William Robinson. Trauki
niui artėjant buvo užleistos bar- 
jeros ir raudona šviesa mirk
čiojo, bet jis vistiek užėjo ant 
bėgių.

SENO *1 TO CARE, N.Y.
•r your local CARE offico

please
care...
fcęcavse

hunger hurts!
aaving h ve a i* thia 

aimp/e: You send SI to 
CARE. Thut dollar sendi 
22 Ibs. of food overaeas — 
helps feed this little boy 
and his family for on« 
wholo month. __

KAS TURI GERA SKONI, VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo

kė jimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namų ir ofisų 
įrengimui.

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITIIRE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted Str. VIctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9 9:30, šekin. 10—6, Kitom dienon 9- fl

.... .......................... ..

knyga
Kokios pasirodo tik retais laikotar

piais.

. PREMIJTTOTAHIH DRAUGO .. 
ROMAN AB

Didelė LietnviSkos buities knyga, 
iSrinkta iŠ daugelio kūrinių Jory 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dsil. J. PsnkStienės 

Lietuviškos Knygos Klubo leidiava 
434 psl. Kaina $4 00.

TR.aakvmni ir pinigus siųskite 
D R A 11 G A S 

4545 YY'est 63rd Street 
C'ltietigo 29, Illinois
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