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VIDURIO RYTU POLITINIS DANGUS JAU NIAUKIAS
Okupuotosios Lietuvos rašytojų 

padėtis nepavydėtina
Pavergtoje Lietuvoje Maskvos pastatytas Rašytojų Sąjungos 

pirmininkas Antanas Venclova tos sąjungos valdybos plenume va
sario 1 d. pasakė ilgoką „pagrindinę“ kalbą, kuri vėliau buvo išti
sai atspausdinta sovietinių Lietuvos rašytojų organe „Pergalė“ 
(1957 m. vasario mėn. numeryje).

Savo kalbos pradžioje Venc-
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lova, kaip bolševikams įprasta, 
šlovina sovietinį režimą, džiaug
damasis dar nepastatyta galin
gąja Kauno elektros stotim, ta
riamais kolchoziniais ir kitokiais 
„laimėjimais", tačiau nesusilai
ko nepastebėjęs: „Mes... dainai 
teisingai skundžiamės įvairiais 
mūsų gyvenimo netobulumais, 
mes juos kritikuojame, smerkia
me, taisome...“

Toliau Venclova žinomu bol
ševikiniu įpročiu iškeikia „lais
vės gynėjus“, „demokratus“, ku
rie, anot jo, „klykia apie tautų 
nepriklausomybę“. Vencį ova, 
kad ir svetimiems parsidavęs, 
bet Lietuvoje išaugęs ir joje gy
vendamas, be abejo žino, kad vi
sa lietuvių tauta be jokių išim
čių tos nepriklausomybės siekė ir 
sieks. Maskvos bernams, žinoma, 
tai klykiančiai rėžia ausis.

Po tų bendrų bolševikinių 
frazių, Venclova kalba jau apie 
literatūrą. Bet ir čia jis tuoj pat 
giliai nusilenkia partijai. „Ypač 
atkakliai ir įžūliai priešai puola

džias literatūroje. Taip ir pasi
rodė keletas, veikalų, kurie ati
tiko bendrąjį postalininį „ledų 
tirpimą“. Bet praėjo kiek laiko 
ir partijos centras pamatė, jog 
sovietuose rašytojams laisvės ne 
reikia duoti, nes laisvę davus vi
sos sovietinio gyvenimo negero
vės išplauks į paviršių, o tuo pa
čiu sovietiniai rašytojai nustos 
aklai tarnauti sovietinio režimo 
propagandai. Imta tokius Dudin- 
cevus ir panašius į jį stabdyti. To 
pasekmėj ir Venclova trimituoja 
prieš „naujovininkus“, kartu 
pats sau prieštarauja, kalbėda
mas: „Mes, lietuvių tarybiniai 
rašytojai, pasisakome už laisvas 
kūrybines diskusijas, už laisvą 
literatūros ir meno problemų na
grinėjimą marksizmo - leninizmo 
pagrindu, bet mes smerkiame kū 
rinius, iškraipančius mūsų tary
binio gyvenimo tikrovę ir ją la
kuojančius ar juodinančius“. 
Partija moko, kaip ir ką rašyti

Venclova pakartotinai rašo: 
„Partija visada mokė mus... par-
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Jordano karalius nori

sudaryti naują vyriausybę
AMMAN, Jordanas, bal. 11. — Jordano karalius Hussein šian

dien paprašė buvusį užsienio reikalų ministerį Hussein Khalidi 
sudaryti naują ministerių kabinetą.

Jaunas Jordano karalius Hus-
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vieną pagrindinių mūsų literatu- ^•ja. mus m°kė... partija visada
ros principų — jos lenininį par
tiškumą... Jiems labai nepatinka, 
kad tarybiniai rašytojai klauso 
priešakinio darbo žmonių būrio, 
labiausiai sąmoningo, labiausiai 
užgrūdinto kovose balso — savo
sios partijos balso“. Venclova 
šiuo atviru prisipažinimu atiden
gia, dėl ko sovietinė literatūra 
tokia skurdi, nepatraukli, neįdo
mi.
Sovietiniai rašytojai — pasitar

nauja „karo kurstytojams“
Būdingai Venclova išsireiškia 

dėl naujovių, pasirodžiusių rusų 
literatūroje: „Deja, reikia pasa
kyti, kad ne viskas tvarkoj pas
taruoju metu buvo jr tarybinėje 
literatūroje. Rusų literatūroje 
pasirodė tokių kūrinių, kurie ta
rybinę tikrovę vėl mėgino piešti 
vien juoda spalva, kurie ją ban
dė vaizduoti iškraipytai ir be 
perspektyvos“. Mini V. Dudin- 
cevo romaną „Ne vien duona“ 
(kuris neseniai išėjo ir vokiečių 
kalba. E.), D. Granino apsaky
mą „Sava nuomonė“, E. Jevtu- 
šenko eilėraštį „Ir kiti“... „Tai 
tartum recidyvai to reiškinio, ka 
da iš kenksmingo tikrovės laka- 
vimo metamas į priešingą pusę,
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sein paprašė atsistatydinti pro
sovietinio režimo premjero Su- 
leiman EI Nabulsi ministerių ka
binetą.

Diplomatai įsitikinę, kad Kha
lidi nepasiseks sudaryti naują 
ministerių kabinetą.

Trys partijos, dalyvaujančios 
Nabulsi kabinete, nutarė neda» 
lyvauti naujame kabinete.

Karalius Hussein, kuris spau
džia vyriausybę griebtis prieško- 
munistinių priemonių, paprašė 
Nabulsi ir jo ministerius eiti pa
reigas,' kol bus sudaryta nauja 
vyriausybė.

Hussein jau kuris laikas kovo
ja prieš Nabulsi, kuris Jordaną 
stumia link Maskvos.

l •••• r tai
Dideli klausimai yra neatsakyti Vidurio Rytuose; didžiausias klausimas, ar Izraelis įžengs į Jordaną, 

kuri gali užimti Siriją arba kitas arabų valstybes. Egiptas įspėjo, kad Izraelio laivų nepraleis Suezo 
kanalu, kurio išvalymas kainavo 20 milionų dolerių Saudi Arabijos karalius Saud “paleido žodį”, kad
Izraelis puls Jordaną. (INS

Kanados diplomatinė nota 

Jungtinėms Amerikos Valstybėms

teisingai kritikavo...“ Išeina, kad 
Lietuvos kompartija yra rašyto
jų lavinimo institutas, literatūri
nis kūrinių vertintojas ir pana
šiai. Bet jau čia pat Venclova pa
reiškia tikrąjį kompartijos vaid
menį: kontroliuoti Lietuvos ra
šytojus, kad jie atitiktų centro 
politinę, partinę liniją. „Partija 
visada teisingai kritikavo atve
jus, kada paskiri mūsų rašyto
jai... pasiduodavo buržuazinėms 
dekadentizmo teorijoms, kada jų 
kūriniuose prasiverždavo buržu
azinės atgyvenos, nacionalizmo, 
kosmopolitizmo recidyvai“. To-, 
kiu būdu pats Venclova partiją Į 
vaizduoja kaip politinių žandarų i 
instituciją. Tokia ji ir yra. O 
gal Venclova nori tikrai pavaiz
duoti sovietiško rašytojo tikro
vę ir visą tuščiažodikavimą apie 
partinį neklaidingumą išliejo tik 
tam, kad klaikią teisybę pasakyt 
galėtų?

Akivaizdoje tos nuolatinės par 
tinės, žandarinės priežiūros tra
gikomiškai atrodo Venclovos 
toks pasisakymas: „Kaip seniai 
mes kartojame šūkį ‘rašykite tie 
są’ ir kaip dar dažnai jį vykdo
me nedrąsiai, žvalgydamiesi ap
link. Daugiau drąsos, atviro, tei-

41 asmuo pabėgo iš
raudonųjų rankų

SAIGON, Vietnamas, bal. 11. 
— Keturiasdešimt vienas asmuo,

OTTAWA, Kanada, bal. 11. — Kanados vyriausybė pasiuntė įskaitant du Vietnamo katalikų 
savo istorijoje griežčiausią diplomatinę notą draugiškai valstybei j kunigus, pabėgo iš komunistinio 
ryšiumi su Kanados ambasadoriaus Egiptui E. Herbeit Norman Į šiaurės Vietnamo, pranešė Pietų 
nusižudymu.

Antras keleivinis
lėktuvas nukrito

RIO DE JANEIRO, Brazilija, 
bal. 11. — Real keleivinis lėktu
vas vakar nukrito ir paskendo 
liepsnose Anchieta saloje. Lėk
tuvo katastrofoje žuvo 30 brazi
lų, jų tarpe penki įgulos nariai.

Tai antra didžiulė lėktuvo ka
tastrofa Brazilijoje keturių die
nų laikotarpyje.

Atėjo į pagalbų
BALBOA, Panamos kanalas, 

bal. 11. — Laivų vilkikas ir trys 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
laivai vakar padėjo užgesinti 
gaisrą britų prekiniame laive.

Vėliau Kanados užsienių rei
kalų ministeris Pearson, nusižu- 
džiusio ambasadoriaus Norman 
viršininkas, pareiškė, jog Kana
dos vyriausybė nebesikeis žinio
mis, liečiančiomis Kanados pilie
čius, su Jungtinėmis Amerikos 
Valstybėmis, jei iš jų negaus už
tikrinimo, kad žinios bus laiko
mos paslaptyje. Pearson paaiš
kino, kad, be Kanados vyriausy
bės sutikimo, Amerikai suteik
tos informacijos nebus galima 
perduoti kongresiniam komite
tam ar panašiom įstaigom.

Keičiasi žiniomis
Dabar Amerikos FBI ir Kana-

Vietnamo pusiau oficiali žinių 
agentūras.

• Princas Rainier ir princesė 
Grace įteikė princo Rainier lite
ratūrinę premiją prancūzų rašy
tojui Herve Bazin.

Jordano karalius įsakė areš
tuoti visus žinomus komunistus, 
kad išsilaikytų valdžioje.

Sakoma, kad Hussein ketinąs 
pavesti kraštą valdyti karinei 
vyriausybei.

Ko) kas Jordane neramumų ne 
pastebėta, bet Nabulsi gali juos 
kiekvienu momentu sudaryti. 
Jam į pagalbą tuojau ateitų Pa
lestinos pabėgėliai.

Jordanas nori
išvegti sukilimo

AMMAN, Jordanas, bal. 11. — 
Jordano kareiviai ir kariniai au
tomobiliai vakar užblokavo vi-1 
sus kelius, einančius į Amman, 
kad apsaugotų kraštą nuo suki-i 
limo, kurį gali suruošti Jordano 
premjero Suleiman Nabulsi šali
ninkai.

Nabulsi prosovietinė vyriausy 
bė vakar atsistatydino, reika
laujant jaunam karaliui Hussei- 
nui.

Nepasisekė įsitikinti
LONDONAS, bal. 11. — Dr. 

Masatoshi Matsushita, Japonijos 
specialus „vandenilio bombos“ 
atstovas, iš Londono išskrido į 
Amsterdamą, kai jam nepasisekė 
įtikinti Britanijos vyriausybę at
šaukti jos atomo bandymus Pa- 
cifike.

150 paskendo
BOMBAY, Indija, bal. 11. — 

Apie 150 asmenų paskendo, kai 
laivas apsivertė Godavari upėje. 
Laive buvo 200 hindų pilgrimų.

Kelionei pakanka
PITTSBURGH, bal. 11. — 

John Hippert, 28 metų, taksi 
vairuotojas, atidavė $12 plėšikui 
ir gavo iš jo $7 grąžos.

Plėšikas pasakė Hippertui, 
kad jam $5 reikalingi grįžti į na
mus, esančius Michigan valsty
bėje.

į nihilistišką visko neigimą ir singo gyvenimo vaizdavimo, štai
niekinimą... Tokie kūriniai, kar
tais jų autoriams subjektyviai 
to ir norint, objektyviai tarnau
ja vadinamojo ideologinio šalto
jo karo kurstytojų propagandai, 
kaip ir mėginimai kovoti prieš 
partijos vadovavimą literatūro
je“.

Venclovos čia minimi „neigia
mi“ raštai buvo išleisti sovieti
nių leidyklų Maskvoje, Leningra 
de. Galėtų kilti klausimas, kaip 
Venclova drįsta kritikuoti raš-1 
tus, kuriuos aprobavo Maskva? 
Atsakymas toks: Maskva nekliu
dė tiems raštams pasirodyti, no
rėdama bent kiek atleisti per
daug jau įtemptas partines va-

Chicagiečių dėmesiui
CHICAGO, III., bal. 11. — 

Kadangi paštas nusistatęs 
mažinti partinius patarnavi
mus, šį šeštadienį mūsų dien
raščio skaitytojai Chicagoje 
gali negauti laikraščio. Tiki
mės, kad tokia padėtis tęsis 
vieną kitą šeštadienį.

ko reikia mūsų literatūrai 
Sveikintum Venclovą, jei jis pra 
dėtų nuo savęs. Tik pabandytų 
Lietuvos rašytojai su pačiu 
Venclova priešakyje rašyti „drą
siai atvirai“, rašyti „tiesą“ — 
tai nežinia kur atsidurtų. Keletas 
mėgino, nors ir nedrąsiai — ir 
dešimtmečiams dingo Sibiro tai
gose... (Elta)

Sovietai bando
atominius ginklus

WASHINGTONAS, bal. 11. — 
Atominės energijos komisija va
kar pranešė, kad Rusija įvykdė 
kitą atominį sprogdinimą, trečią 
astuonių dienų laikotarpyje.

Sovietai atominius bandymus 
įvykdė balandžio 3, 8 ir 10 d. d.

Sovietai sako, kad jų bandy
mai turi tikslą patobulinti ato
minius ginklus, skirtus įvairių 
rūšių kariuomenės daliniams.

• Argentinoje dar du peronis- 
tai pabėgo iš kalėjimo. Jie yra 
dr. Saul Eckern ir Ernesto Me
na.

Jungtinių Tautų kareivių 

draugystė su Izraelio mergaitėm
KAIRAS, Egiptas, bal. 11. — Tautų kariai Gazos ruože ben- 

Jungtinių Tautų kariuomenės da Įdrauja su Izraelio mergaitėm
liniai eina Gazos ruože pasienio 
sargybą. Vieną dieną sargybą 
tikrinąs karininkas užgirdo mu
ziką ir linksmą klegesį. Buvo

dos policija per savo atstovus nustebintas, kai pamatė, kad 
keičiasi reikalingomis informaci-' jungtįnių Tautų sargybiniai, pa-

Sovietų vyriausybė
skriaudžia žmones

MASKVA, bal. 11. — Sovietų 
vyriausybė planuoja sustabdyti 
procentų išmokėjimą už valsty
binius bonus. Tuo pačiu metu pa 
skelbė, kad bus atidėtas 20 ar 25 
metams atmokėjimas 260 bilionų 
rublių, kuriuos Rusijos piliečiai 
sumokėjo už bonus. Vadinasi, bo- 
nai lieka beverčiai. 260 bilionų 
rublių yra verti 65 bilionus dole
rių (skaitant pagal sovietų ofi
cialų kursą).

Skiriamos pensijos
nacių aukoms

JERUZALE, Izraelio sekto
rius, bal. 11. — Izraelio parla
mentas vakar priėmė įstatymą, 
kuriuo skiriama pensijos rai
šiems asmenims, nukentėjusiems 
nacių persekiojimo metu. Visam 
gyvenimui pensijas gaus tie as
menys, kurie liko invalidais Hit
lerio koncentracijos stovyklose 
ar panagiose aplinkybėse.

KALENDORIUS

Balandžio 12 d.: šv. Julius po
piežius; lietuviški: Girulis ir Jū
ratė.

Saulė teka 5:18, leidžiasi 6:27.

jomis
Kanada pasiuntė griežtą diplo

matinę notą Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms, kad senato pa
komitečio paskelbtos žinios pri
sidėjusios prie Norman mirties. 
Senato pakomitetis Norman var
dą siejo su komunistine veikla 
praeityje.

Išteis’indamas Normaną, Pear
son kaltina . kelis neatsakingus 
asmenis, o ne Jungtinių Ameri
kos Valstybių vyriausybę.

dėję ant žemės savo ginklus, su
laužė „demarkacijos liniją“, va
dinas, peržengė griovį ir prie pa
tefono muzikos šoka su atvyku
siom prie sienos Izraelio mergi
nom, kurios buvo taip pat kariš
kai uniformuotos.

Karininkas nutraukė muziką 
ir šokius, nusivedė sargybinius, 
bet jie suspėjo dar su Izraelio 
merginom pasikeisti adresais.

Egipto armijos karininkai va
kar nusiskundė, kad Jungtinių

Micfoailovo komitetas

keičia taktikų
BERLYNAS. — Michailovo 

komitetas keičia taktiką. Maty
damas, kad ikšiolinės jo pastan
gos suvilioti tremtinius grįžti bu 
vo nesėkmingos, o iš kitos pusės 
lietuvių laisvinimo veiksnių ir vi
suomenės veikla visuose kraš
tuose dar sustiprėjo, Michailovo 
komiteto agentai Vakaruose pra 
deda dangstytis svetimais var
dais ir pastaruoju metu „Pabal
tijo patriotų“ vardUzišsiuntinėja 
tautiečiams pamflctinius laiš
kus, ant kurių siuntėjais užrašy
ta žinomų visuomenei asmenų 
pavardės.

Tačiau yra visiškai aišku, kad 
Michailovo komitetas ir tokio
mis kiršinimo priemonėmis nie
ko nelaimės, nes vilką ir avies 
kailyje mūsų visuomenė atpa
žins.

Arabai šaudys į Izraelio

laivus Akabos įlankoje?
KAIRAS, Egiptas, bal. 11. — bes, kad jos bando pažeisti Egip

Nepriklausomas laikraštis „Al 
Ahram“ vakar pranešė: Saudi 
Arabijos karalius Saud įspėjo Iz
raelį, kad Saudi Arabijos artile
rija šaudys į betkokį Izraelio lai
vą, bandantį plaukti Akabos 
įlanka.

Laikraštis taip pat pasakė, jog 
Egiptas ir Saudi Arabija forma
liai patiekė protestą Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms, kad ame
rikiečių tanklaivis Kem Hill pra 
plaukė Akabos įlanka į Izraelio 
uostą. Egiptas ir Saudi Arabija 
įlanką skaito arabų jteritoriniais 
vandenimis.

Tuo tarpu Sovietų Sąjunga kai 
tina Jungtines Amerikos Vaisty

to nepriklausomybę, palaikyda
mos Gazos ruožo ir Akabos įlan
kos sutarptautinimą.

Nuostolių nebuvo
SAN FRANCISCO, bal. 11. — 

San Francisco mieste vakar buvo 
jaučiamas žemės drebėjimas. 
Nuostolių nebuvo.

• Waltcr P. Reuther, 49 metų, 
darbininkų organizatorius Ame
rikoje, perrinktas The United 
Auto Workers prezidentu.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
giedra.

kareivom už demarkacijos lini 
jos.

Egiptas planuoja patiekti for
malų protestą, jei JT kariai ne
sustos susitikti su Izraelio mer
gaitėm, sako Egipto karininkai.
„Atsiminkite ką padarė Dalila 
Samsonui Gazoje“, pastebėjo jie.

Izraelio mergaitės saugo 
pasieni

JT kariai saugo demarkacijos 
liniją Egipto teritorijoje. Izrae
lis oficialiai neleidžia JT karių į 
Izraelio teritoriją. JT nariai su
sidraugavo su Izraelio mergai
tėm kareivėm, kurios saugo kitą 
demarkacijos linijos pusę. • JAV atstovą rūmai sutiko

• Maskva pakvietė. Maskvos 218 — 167 balsais Britanijos pa
rodijas pranešė, kad Britanijos skolos mokėjimus atidėti iki 7 
filosofas Bertrand Russell pa- metų Jungtinėms Amerikos Vals 
kviestas dalyvauti pasauliniame tybėms. Britanija 1946 m. pasi- 
jaunimo festivalyje, kuris bus skolino 4 bilionus ir 372 milionus 
liepos 28 d. Maskvoje. 1 dolerių iš JAV.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Egiptas kaltina Izraelį, kad jo kariai įsibraunu į Egipto 

teritoriją. Izraelis neigia šias žinias.
— Sakoma, kad Sirijoje, Saudi Arabijoje ir Egipte vykdomos 

mobilizacijos.
— Sovietų Sąjunga vakar įspėjo Vakarą Vokietiją antrą kar

tą savaitės laikotarpyje, kad, Vakarą Vokietija gali sulaukti ato
minio keršto, jei ji savo karines pajėgas apginkluos atominiais 
ginklais.

— Maskvos radijas nuolat grasina Siaurės Atlanto Gynybos 
organizacijos (Natoj narius, kad jie būsią naši uoli, jei jie įsileis 
į savo žemę Jungtinių Amerikos Valstybių atominius ginklus ar 
kontroliuojamus šovinius.

— Jordane tūkstančiai palestiniečių vakar demonstravo, kad 
karalius Hussein atleido iš pareigą prosovietinį, proegiptietišką 
premjerą Suleiman Nabulsi.

— Arabų legionas palaiko Jordano karalių Hussein. 20,000 
vyrų kontroliuoja mažą Jordano valstybę. Jordane susisiekimas 
nutrauktas su užsieniu.
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nustebinti? Tik pažiūrėkime: 
krepšinis? tinklinis? lengv. at
letika? stalo tenisas? Nema- 

(Nukelta į 5 psl.)

Sportininkų sukilimas 
J. SOLI C N AS

jų Tautų žaidynes yra leistina 
tuo atžvilgiu, kad šitas sportinis 
pasirodymas būtų pasitarnavi- 
mas savai tautai.

Prileidus, kad tokį sportinės 
idėjos panaudojimą propagan
diniam reikalui galima vykdy
ti, norisi trumpai pasvarstyti, 
ar autoriaus keliamoji mintis y- 
ra pakankamai reali ir ar yra 
įVykdytina.

K. Baronas sako, kad savo 
sportiniu pasirodymu paverg
ti sportininkai pardoytų pasau- 

Į liui, jog jų atstovaujamos tau
tos yra vertos laisvės. Sutinka
me su autoriumi, kad tas spor
tininkų žygis parodytų tam tik
rą pavergtųjų tautų kultūrinį su 
brendimą. Mat kiekvienas po
zityvus betkieno pasirodymas, 
nesvarbu ar jis būtų grupinis, ar 
individualinis, visuomet paro
do jo dvasines jėgas. Čia paverg
tųjų tautų sportininkai pasiro
dytų. kaip savų tautų ambasa- 

idoriąi. Jie tuo savo pasirodymu 
prisistatytų pasauliui daugiau 
ne kaip sportininkai, bet kaip ko 
votojai dėl savo tautų laisvės.i 
Ir dėl šitų jų žygių juos vertin
tų ne tik savos tautų bendruo-l 
menės, bet taip pat ir visas pa
saulis, sekąs tų sportininkų pa
sirodymus.

Kur sportininkai?

Kadangi visi sutinkame, jog 
šitokiam savos tautos reprezen- 
tavimui visos pavergtosios tau
tos turėtų parodyti tik pačius 
pajėgiausius sportininkus, kyla 
klausimas, ar daugelis tų pa
vergtųjų tautų turėtų bent mi- 
nimalinį pajėgių sportininkų 
skaičių. Sutinkame, kad toki 
vengrai, dėl neseniai įvykusių 
žudynių Vengrijoje, būtų pajė
gūs atstovauti savo kraštą. Gal-

Daugelį įdomių dalykų gali
me dabar mūsuose surasti. Rei
kia tik nepatingėti paimti lietu
višką laikraštį ir bent stambo
kas antraštes perskaityti. Ži
noma, kad daugiausia šnekame 
apie politiką, nes tai mums ne
labai aktualu, o smarkiai pa
tinka. Kalbame apie kultūrą, 
nes mes dažnai jos pasigenda
me, na ir retkarčiais, jei jau lie
ka laikraštyje vietos nuo skelbi
mų, šiaip įspraudžiame kokį sa
kinį ir apie sportą. Apie jį ra
šome retai, nes mums atrodo, 
kad sportas įdomus tik kultūrin 
goms tautoms ir labai nekultū
ringoms. O mes turbūt esame 
kur nors viduryje, todėl ir ty
lime. O gal nešnekame dėl lie
tuviškojo kuklumo, o gal mes 
iš viso sportinį aktyvumą igno
ruojame?

Vistiek, kaip ten bebūtų, štai 
prieš kiek laiko kanadiškių lie
tuvių “Tėviškės Žiburiuose” 
(Nr. 9/373) buvo parašytas K. 
Barono straipsnis “Sportas — 
laisvės kovos veiksnys”.

Per skausmus į tikslą

Nenorime šnekėli čia apie vi
sa tai, kas ten rašoma. Daug 
prirašyta. Mat lietuviai esame, 
todėl dažnai ne tik iškilminguo
se minėjimuose “ištįstame”, bet 
kai jau rašome, tai rašome. Ir 
kol prirašome iki vietos, apie ką 
norėjome pak lbėti, tai beveik 
romaną suk i riame. Taigi va, vi
sus romanus atmetus, pagaliau 
per skausmus ir tame straips
nyje pasiekiame vieną įdomų ir 
naują dalyką. Kadangi auto
riaus iškeltoji mintis yra ne tik 
nauja, bet ir įdomi, todėl bent 
keletą žodžių norėtųsi ir užsi
minti.
Sukilkit, žmonės, pavergtieji...

Autorius rašo apie naują da- i 
lyką — Pavergtųjų tautų spor
to žaidynes. Mintis gera/. Ne 
sportiniu atžvilgiu, bet tautiniu. 
Mes negalime sakyti, kad šitoks 
sportinio idealo panaudojimas 
būtų nenusidėjimas pačiam spor 
to idealui, tačiau turime sutik
ti, kad tam tikrais atvejais net 
ir sportas gali būti panaudotas • 
kaip priemonė tam tikram tiks
lui atsiekti. Todėl ir autoriaus 
keliama mintis ruošti Pavergtų-

A-l WOOLEN CO.
IMPORTUOTOS IR VIETINES GAMYBOS 

VILNONES MEDŽIAGOS IR PILNAS 
PASIRINKIMAS PAMUŠALŲ IR PRIEDŲ UŽ 

ŽEMIAUSIAS KAINAS, SIŲSTI Į EUROPĄ. 

Mūsų prekyba yra 40 metų toje pat vietoje.

Atidarą Pirmad. ir Ketvirt. iki 9 vai. vak. 
Antrad., Treč., Penktad. ir šeštad. iki 6 vai. vak.

1443 MILWAUKEE AVENUE 
Telef. HUmboldt 6-4623

HI FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI
DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV A RADIO, INC.
3240 So. HaMed SI., eilumoi 5-7252

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Rcniinntis Chicagos Savings Bendrovėa praeitimi, nno pat jo« įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne'tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki $19,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagoa Savings 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, gali taupyti pinigus paštu.

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

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

Atdara: pirmadienį nno 12 iki 8, antradienį ir penktadienį nno 9 iki 4, ketvirtadienį nno 9 lld &
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nno 9 tld 2 valandos po pietų.

Tel. oftso PR 6-3838. rez. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
(7.IETHVTH GYDYTOJAS)
2500 VVeat SSrd Street

VAL. kaadlen nuo 2—4 p. p. Ir 7:«o 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt uždaryta

LftLft IltRS. ROOSEVELT

Chicagos gyventoja Perlman duoda dovanų Eleanor Roosevelt lė
lę Washingtone, po to, kai Mrs. Roosevelt žydų moterų susirinkime 
pritarė, kad valdžia turi remti tautines mokyklas. (INS)

būt nemažai pasaulyje laisvai 
gyvena lenkų, jugoslavų, vokie
čių, ukrainiečių, čekoslovakų bei 
rumunų. Tačiau tenka labai su
abejoti tokių pabaltiečių ir kitų Į 
mažųjų tautų sportinėmis jėgo
mis.

Svarstant savo tautos atsto
vavimą tarptautinių varžybų lau 
ke, turime realiai ir atsargiai žiū 
rėti į šį klausimą. Čia jau sen
timentų neužtenka ir jausmais 
negalime vadovauti. Reikia lo
gikos. Tik pažiūrėkime. Turi
me neblogų krepšininkų. Turi
me keletą stalo tenisininkų, ku
rie tiktų į tokios klasės žaidy
nes. Yra neperblogiausių fut
bolininkų. Bet tai ir viskas. Sa
vo lengvaatlečius galime suskai
čiuoti ant pirštų. Žinau, kad 
galėtume savo jėgas sustiprinti 
ir čia gimusiais lietuviais, bet 
faktas, kad ir juos surankiojus 
mūsų sportininkų skaičius būtų 
negausus ir kas svarbiausia — 
ne tokios jau klasės, kad gale 
tume lygintis su kitais paverg 
tųjų kraštų sportininkais.

Šventa tiesa, kad nei mūsų, 
nei kitų tautų sportininkai rekor

Duoną ir įvairias sktningas 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituaaica Avė.

Tel. CLiffside 7-6378 
Pristatome į visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčiame j visus artimuo
sius miestus.

PRANAS SALEMONAVIČIUS
• Paruošia paprastas ir sudėtingas (nuosa

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

504 West 33rd Street (netoli Normai Avenue).
Valandos: Kasdien įskaitant šeštad. ir sekm. nuo 9 v.

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

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

Universąl Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

TELEVIZIJA RADIJAS

dų pasiekti, kaip Baronas tvir
tina, negalėtų. O atsimenant a- 
merikiečių sportinį lygį, reikė
tų, kad tokiam propagandiniam ; 
tikslui ruoštų žaidynių pasek- 1 
mės nustebintų ir amerikiečius. 
Ir kas gi galėtų amerikiečius

SOPHIE BARČUS 

RADIO PROGRAMA
IŠ WGE? stoties — Banga 1390

PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NVO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

SEKMAD. 8:30—9:30 v. r. Iš stotjee 
WOPA — 1400 kll.

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29, UI. HEmlock 4-2413

’ KAZYS ČESNAUSKAS 1
į 6444 SO. TROY ST. |
I Telef. WAlbrook 5-7670 ir M 

GIbson 8-4938
■ • Generalia kontraktorius nau- • 
® Jų namų statybai, Įvairiems re- pį 
H montams Ir namų pertvarky- n 
« mama 9 Turime didelį patyri- h 
B mą. nafnų statyboje. • Patys B 
S atliekame cemento ir medžio H, 
y darbus. • Apkainavlmai nemo- y 
1 karnai. X

J

DĖMESIO
Bridgeporte vienintelė PLAUKŲ 

KIRPYKLA, kuri gavo kirpėją lie
tuvį su praktika — kerpa lietuviš-1 
ką, latvišką, vokišką, rusišką ir 
prancūzišką kirpimą. Darbas są- 1 
žiningas, hygieniškas. Ilgai laukti 
nereikia.

752 W. SSrd St. *

JOHN T. ZURIS
LAVVYER AND COUNSELLOIt

11 80. LA SALLE STREET 
ROOIII 1415

Phone: RAntfolph 6-4425 
Home phone: LAfayette 3-9177

VIKTORO K O 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 8-9533

PIGIAI IR SAUGIAI '

PERKRAUSTAU
B A L D U S1
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
2818 W. 91st St., Chicago, III.11 

Tel. PRresectt 9-2781

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 VVesI 51 st Street
Priima ligonis pagal susitarimą 

i~>b, valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 ) nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad ir 
šeštad

Res. tel. GRovchlll 6-5603

Tel. ofiso HE 4-0699; rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

OR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

G*TIKL£S LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6322 South Western Avenue 
vai. kasdien 10-12 vai. 1, 7-9 vai
vak Šeštadieniais lt)-, vai Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku suąltarus

Ofiso ’elefonas: PR 8-3229
Res telef. WAlbrook 5-5076

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

'Kampan 47-tos Ir Daman Avė.)
Vai kasdien nuo 6—8 vai. vak 

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

Telef. ofiso IjAfayette 3-6048 
Rez.: VVAIbrook 5-3048

” ii ofiso HE.4-6849. rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BPftZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai Pirm., ketvir., penKt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6. treč.lr ; ešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South W este ra Avenue 
Chicago 29. 111 

•eiunina {naud inuiAinuntmO
, telefonas REpublio 7-49OO

Resldenda: GRovehUl 0-8161

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. Virginla 7-0036. 

Rezldend Jos tel. REverly 8-8244

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rez. RE 7-6867

OR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ligų 

2454 West 71st Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 
Šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Ofiso telef. VArds 7—1186
Rezidencijos — ST«‘wart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

• 756 West 35th Street
(kampas Halsted Ir 85-ta gaivi) 

VAL 1—4 Ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidarą

šeštadieniais t—4 vai.

Tel. WAIhrook 5-2670
Ren. nilltop 6-1660

Dr. Alexander J. Javolj
' (JOVAIŠARI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center 
6132 South Kedzie Avenue

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

Telefonas GRovehUl 6-1696

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
landos S 12 Ir 7—9 * v pūga 

•** '1».» ■ (fc.tryr.tl* • rėdė ttenl1
Y4YY W MamneHe Rned

Tel. REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGE” 

ietpvih gydytojas:
8925 VVeat 59th Street 

• ai -4 p ęlet. S:>0—8:8* -«k
-.ati, t navai

Tel. ofiso Ir buto Obymple 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 VV. 15th St., CU«ro 

Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 0-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 tkt 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette S-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 ▼. 
Vak. pirm. antr., ketvirt 6-8:80 v 

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7158 South IVestcrn Avenue 
(MEDICAL BIJILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. ir renktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečied. nuo 
II vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11
vai ryto Iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1188
Res. tel. IVAIbrook 5-3785

OI. ofiso PRospeet 8-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. ClflRCRGIJOS LIGOS 
5700 So. Wood Street 

Priėmimo vai. nuo 2- -4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki R vai. pirmad. ir penkt.
Trečiad Ir sėk uždaryta

Ofiso HJį 4-1818, arba RE 7-97001 
~ Rez. PR 6-0801

nn, i. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

S|M*eialylN* — vidaus ligos 
2454 West 71 st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 9—-11 ryto ir 4—8 v. v. 
šeštadieniais 9—11 ryto ir 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. IULIIA MONSTAVIČIUS
OYDVTOjyt TR CHTRTTROR 

Office: 10748 South Mlcliigan Avė.
Buto 1653 VV. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kasd i. n nuo 6 v. v. Iki 9 v. v'., 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

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

Tel,; Ofiso — PFIlman 5-8766
Buto — BEverly 8-3946

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. HEmlock. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PliAUCIŲ IR VIDAVS fdGOS 

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

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. IVhipple Street

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

šeštad 10—-12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 3-4949.

Namų — CEdarcrcst 3-7786

DR. AIBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYOVTO,»AI IR cRiri rgai 
3259 South Halsted Street

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

1 Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62rul St.. tel. Repuhllc 7-8818.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer)

VAI., kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v 
Trečiad ir nėkmad tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CIlIRI'RGINftS IR 

ORTOPEDINES LIGOS
2745 VVest 69th Street 

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę
Telef. REptlMIe 7-2290 

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

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 
Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus Ir romus 

4455 S. California Av«. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto iki 3 v. p. p.

uždarytas

DRAUGAS 

THE LITIIUANIAN DAILY FRIEND
4545 VV. 63rd St., Chicago 29, Dllnolii,__________ Tel. LUdlovv 5-9500

Rnternd na Second-Claes Matter March II, 1916, at Chicago. IUInola 
l'nder the Act of March S, 1879.

Member of the Cathollc Prese Ase'n
Pubbehed

l-ifhuaotan

datly, exept 
by the

Cathollc Pre 
PHENt'MERATA 
Chicago! Ir Clcerol 
Kl*ur JAV Ir kanado) 
ITžaienyle

Hundaya.

■ Hoclety 
Metama

19.00
18.00

111.00

jį? P. ŠILEIKIS. 0. P.
Kr* 4 )rtli»|»e<las - PrttK-Rsuut

Aparatal-Protezal, Med. ban- 
’* dažai. Spec. pagalba kojom

(Arch Supports) Ir 1.1. 
Vai.: 9-4 Ir 6-8 šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPKDIJOB TECHNIKOS LAH.
2850 W. «3rd St.. Chicago 29, III 

Tel. PRospeet 8-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 VV. 63 rd St 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rezld. telef. G Kovctiill .6-0617
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m.

P enk tad. tik po pietų.
Trečiad Ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. CUffslde 4-2898 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 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 Ilrive 
(Civic Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294

5002 VVest 16th Str.. Cicero 
Vai. kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai. 

Tel. TOwnhall 3-0959 
Kitu laiku Ir trečiad. susitarus 

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avė. 
Tel. PRospeet 8-1223 arba WE 6-5577

I Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
, Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak.. šeštad. 
| 2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu.

Tel. ofiso He. 4-2123. rez. Glb. 8-8195

DR. V. P. TUMASONIS
2454 VVest 71st Street
(71st ir Campbell Avė.)

VAL.: Kasdien nuo 2—4 ir'7—9 v. v. 
Šeštadieniais nuo 2-4 vai.

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

3267 South Halsted Street
VhI i iki 4 v. p p. ir 6—8 v vak 

Šeštadieniais 1—4 v p. p
i

Tel. ofiso PRospeet 6-9400
Rezld. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūtč)

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.

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-0749

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st 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.

Tel. ofiso PR. .1-6448, rez. HE.4-S150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

, Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6669 

Rezld. 8600 8. Arteslan Avė.
VAI. n v. v. iki 8 p. p.: 6—9 v. v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
TtI- VArds 7-1829 

Pritaiko akinius
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 VVest 35th Street

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

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodami į Liet. Knygų Klubą ii 
įmokėdami 5 do! metinio mokesčio 
mes įgaliname per vienerius metua 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pa
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu 
uždirbame 2.50 dol., nes knygų pa
šnenkame už 7.50 dol.

Lietuvi Skos 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, OI.

8UB8CRIPTION RATES 
18.00 per year outalde of Chicago 
19.00 per year In Chicago A Cloerr 
18.00 per year In Canada 
Foreign 811.00 per year
H metų t mšn. < n>6n

6 00 11.76 11.16
14.60 11.60 11.60
16.60 18.09 |1.BI

■ • Reilekdlft Btralpantna tnlao aavo nuollOra Nesunaudotų straipsnių n* 
saupn. JuAs gražina tik i« anksto susitarus Redakcija ui skalbimų toriai 
neatsako Skelbimų kainos prisiunčiamo, gavus prašymą
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AR GELBĖTI LENKIJĄ?
Dabartinės Lenkijos vyriausybė atvirai prisipažino, kad šiuo 

metu Lenkijos ekonominė padėtis yra katastrofiška. Trūksta 
maisto, gyvenamųjų patalpų, žaliavų, nėra darbo iniciatyvos, 
gyvenimo standartas labai žemas, krašte vyrauja infliacija. Kas 
įstūmė tą kraštą į tokią nelemtą padėtį? «

LENKIJOS ŪKIO RAIDA PER PASKUTINIUS 12 METŲ
Nors Lenkijos ūkis buvo labai žiauriai sunaikintas II Pa

saulinio karo metu, krašto ekonominis atstatymas 1946 — 1949 
metais buvo gana greitas ir sėkmingas. Lenkijos ūkis tačiau ne
galėjo sėkmingai vystytis, nes 1947 — 1949 m. pradėta krašto 
ūkio nacionalizacija. Tų reformų pasekmėje 1950 m. pradžioje 
Lenkijos ūkis buvo beveik pilnai pakeistas socialistiniu ūkiu. 
(Vienintelė išimtis buvo žemės, kuriame išvengta kolchozų ir 
kolektyvizacijos).

1950 m. buvo pradėtas vykdyti šešerių metų ūkio planas. 
To plano tikslas buvo paversti Lenkiją stipriu pramonės kraš
tu. Prieš 11 Pasaulinį karą Lenkija buvd žemės ūkio kraštas, 
gi po 1945 metų, gavus Rytų Vokietijos teritorijas, Lenkija ta
po pusiau pramonės, pusaiu žemės ūkio šalimi. Siekiant tolimes
nės industrializacijos, nuo 1950 metų apie 25 — 30 c/0 visos 
tautos metinės gamybos buvo investuojama į naujos pramonės 
statybą. (Amerikoje, augštai industrializuotame krašte, vidaus 
investicijos sudaro apytikriai 15% visos tautos metinės gamy
bos). Krašto industrializacijos pagrindinis dėmesys buvo krei
piamas { sunkiosios pramonės statybą, (plieno, geležies, auto
mobilių ir ginklavimo pramonę).

Industrializacijos pažanga buvo labai didelė. Sunkiosios pra
monės gamba per šešerių metų laikotarpį (1950 — 1955) padi
dėjo tris sykius ir žymiai prašoko 1937 metų gamybą. Tai gali
ma matyti iš šių gamybos skaičių (duomenys yra milionais tonų, 
gi elektros gamybai — bidonais KWh; 1937 metų duomenys tin
ka tik prieškarinei teritorijai:

KAIP KARD. MINDSZENTY PABĖGO 
NUO KADARO

B. MIKALAUSKAS, Kennebunkport, Me.

Pagal Sovietų planą kardino- šešiolika dienų ir naktų tar
ias Mindszenty turėjo patekti į dė be atvangos. Duodavo tru-
rusų rankas 1956 m. lapkričio 
5 d., kada raudonoji armija grį
žo į Budapeštą paskandinti krau 
juje herojiškos vengrų tautos. 
Kardinolas turėjo būti areštuo
tas ir deportuotas strateginiu ap 
sukrumu ir matematiniu tikslu-

i Grafas Deczaky Vienoje pareis- sąžiningai gydė kardinolą. Po — Neisiu, — buvo griežtas 
1 kė turįs užtektinai medžiagos penkių mėnesių Jo Eminencija1 atsakymas. — Jei yra Dievo va-

putį maisto ir keletą minučių 
poilsio. Buvo baisi kančia kū
nui ir dvasiai. Be to, davė spe
cialius vaistus, o iš tikrųjų tai 
buvo nuodai. Nuo vienų žmogus 
pasidaro labai kalbus, o nuo ki
tų — begaliniai bailus.

mu. Po to ilgo teismo buvo priver
Kardinolą Mindszenty ii Fel- 8tas Piln» pritarimą

sopeteny arešto namų išlaisvi-i ™>P™«>am pasmerkimui pri 
sipaz/stant kaltu. Sprendimas

| kardinolo nekaltumui įrodyti.
I Amerikos valdžiai tarpinin
kaujant, Mindszenty byla atsi
dūrė Jungtinėse Tautose, bet 
jos buvo bejėgės kuo nors padė
ti kardinolui, kaip ir dabar be
jėgės prieš komunistinį pasaulį.

1955 m. gruodžio 16 d. prie nolo buvo atimtas radijas ir su 
kalėjimo sustojo limuzinas, pa
ėmė kardinolą ir išvežė į Pus- 
pokszentlaszlą. Ten jį apgyven
dino vyskupo Pecs viloje. Čia 
kardinolas pasijuto kaip roju
je. Buvo duotas asmeniškas gy
dytojas. Jis buvo ateistas ir įsi
tikinęs komunistas, užtat ir ne- siąs pavojus jo gyvybei 
labai mandagus su kardinolu, 
bet savo srities specialistas. Ne 
norėdamas sugadinti savo var
do prieš pasaulį, rūpestingai ir

no sukilėliai 1956 m. spalio 30 
d., parveždami jį į Budapeštą. 
Iš čia jis rengėsi vykti į Strago 
niją — savo arkivyskupiją. Lai

— kalėjimas iki gyvos galvos. 
Pirmuosius ketveris metus iš

buvo visiškai atskirtas nuo pa
saulio mažoje ir tamsioje kalė-

jautėsi visiškai sveikas; gydy-1 lia, kad turiu mirti, mirsiu čio- 
tojas nebebuvo jau reikalingas.' nai, bet iš čia nejudėsiu.

Čia jis ir praleido visą laiką, į Komunistai susimaišė, nežino 
sargybos saugojamas, iki pra- darni ką bedaryti. Pasitarę, bai- 
eitų metų revoliucijos. > i liai užklausė:

šu/cilimos prieš komunizmą I _ Gal norėtumėte, kad pavar 
1956 m. spalio 24 d. iš kardi- j totume jėgą?... Tai būtų tik 

simbolinis aktas, 
laikyti visi laikraščiai. Sargybi- — — atsakė kardinolas,
niai vaikštinėjo tylūs ir suairū- i Komunistai pyko ir bijojo, 
pinę. Kardinolas visą savaitę Bandė išsivesti jėga, bet kardi- 
nieko nežinojo, kas dedasi kraš- uolas nepasidavė. Pagaliau pri- 
te. Spalio 30 d. įbėgo sargybi-i sistatė įgaliotinis ir iš Buda- 
niai į kardinolo kambarį kvietė pešto — .1. Horvathas. įėjęs 
skubiai vykti su jais, nes gre- piktai pareiškė:

— Jūsų gyvybė yra pavojuj.
— Kas gi kėsinsis prieš ma- ' Turiu įsakymą jus perkelti į 

ne, — užklausė kardinolas. , saugesnę vietą.
— Minia, — atsakė komunis- ( — Jokiu būdu neisiu, — at-

fnL l , (Nukelta į 4 psl.)

kinai buvo apsistojęs Uriutkos jimo celėje. Nebuvo leista gauti
gatvėje nr. 62. Kardinolas jau
tė, kad tamsūs debesys dar kar 
tą apgaubs Vengriją. Entuzias
tus perspėjo, primindamas, kad

nei laiškų, nei laikraščių, nei 
knygų- Turėjo tik breviorių ir 
šv. Raštą. Prastas maistas ir 
suplėkęs kambarėlis pakirto jo

1937 1955
Akmeninės anglys 36,2 94,5
Koksas 2,3 10.0
Plienas 1,5 4,4
Cementas l,o 3,8
Sieros rūgštys 0,2 0,5
Elektros energija 3,6 17,8

šešerių metų plano industrializacijos pasekmės Lenkijos 
ūkiui buvo katastrofiškos. Žemės ūkio gamyba pradėjo smukti, 
nes investicijos žemės ūkyje buvo labai mažos, gi ūkininkų dar
bo jėga buvo perkeliama į miestus dirbti sunkiojoje pramonėje. 
Suvartojimo gėrybių gamyba nedidėjo, nes šešerių metų pla
nas į tą pramonę nekreipė beveik jokio dėmesio. Gyvenamųjų 
patalpų reikalai buvo ir tebėra labai katastrofiški, nes naujų 
namų nebuvo statoma. Juk, jeigu statomi ginklavimo ir plieno 
fabrikai, tokiu atveju nebėra nei žaliavų, nei darbo jėgos gyve
namųjų namų statybai. Krašte buvo pajustas labai aštrus mais
to, drabužių ir kitų būtinų gėrybių trūkums. Taip pat pradėjo 
sparčiai didėti infliacija, ir vėl išsiplėtė juodoji rinka.

Lenkijos vidaus sunkumus dar padidino kolonijinė Sovietų 
Sąjungos politika. Rusija privertė Lenkiją pasirašyti sutartį, 
kuria Lenkija pasižadėjo sovietams pristatyti akmens anglies po 
1,20 dol. už vieną toną, kai tuo tarpu pasaulinės kainos buvo apie 
20 dolerių už toną. 1945 — 1953 metų laikotarpyje Lenkija to
mis žemomis kainomis pristatė Rusijai apie 50 milionų tonų 
anglių.

1956 METŲ SPALIO REVOUUCUA
Kaip galima spręsti iš visų žinių, ateinančių iš Lenkijos, 

1956 metų spalio mėnesio įvykiai buvo tikra revoliucija Lenkijos 
gyvenime. Ekonominėje srityje padaryta ir daroma daug refor
mų. Dabartinis Lenkijos šefas Wladyslaw Gomulka yra prag
matinis komunistas. Dabartinė jo vyriausybė nori eiti į socia
lizmą savuoju keliu, ir ji-mėgina spręsti visas ekonomines pro
blemas daugiau pagal laiko ir vietos reikalavimus. Pradedama 
didesnis dėmesys kreipti į suvartojimo gėrybių gamybą, kaikurie 
ambicingi industrializacijos planai atidedami ateičia, stengiamasi 
įvesti daugiau privatinės iniciatyvos į krašto ūkio tvarkymą.

AR TELKTI EKONOMINĘ PARAMĄ
Katastrofiška krašto ūkio padėtis privertė lenkus kreiptis į 

JAV ir prašyti 300 milionų dolerių pagalbos maistu ir žemės ūkio 
mašinomis. Kaip mes turime žiūrėti į tokią pagalbą?

Visų pirma reikia pasakyti, kad tokia pagalba pagerintų 
Lenkijos ūkio padėtį, o tuo pačiu ir viso komunistinio bloko si
tuaciją. Tai taip pat galėtų reikšti .komunistinio bloko karo 
gamybos sustiprėjimą. Mat JAV maisto pagalba sustiprintų dir
bančiųjų fizinį pajėgumą ir tuo būdu pakeltų darbo produktin- 
gumą. Be to Lenkijos vyriausybė galėtų permesti į karo pra
monę tą darbo jėgos kiekį, kuris atsipalaiduotų iš žemės ūkio, 
gavus pakankamas maisto siuntas iš užsienio. Tolimesnis argu
mentas prieš pagalbą būtų toks, kad dabartinis Gomulkos re
žimas galėtų ateityje pasirodyti visdėlto esąs sovietinis sateli
tas, priimąs įsakymus iš Maskvos. .

Tačiau reikia pavarstyti ir galimą politinę naudą. Jeigu 
Lenkija gaus ekonominę paramą iš Amerikos, tai pakels gy
ventojų nuotaikas ir sustiprins visos tautos pasitikėjimą Vaka
rais. Mums gi svarbu tas nuotaikas išlaikyti, nes ateity Lenkija 
būsianti vienu svarbiausių bastionų komunistiniame bloke; čia | 
lenkų tautos nusistatymas galės suvaidinti daug didesnį vaid
menį negu visa eilė Rusijos kariuomenės divizijų.

Pasvarsčius pliusus ir minusus, tenka prieiti išvadą, kad pa
galbos teikimas yra susijęs su pavojais. Bet atrodo, kad nauda 
bus didesnė, negu galimi pavojai, ir todėl reikia pritarti maisto 
paramos teikimui. Tokia parama bus tolimesnis, nors ir nedide
lis, žingsnis prie galutinio Lenkijos išlaisvinimo. Juk paskuti
nieji spalio mėnesio įvykiai buvo toki, kurių niekas nesitikiėjo ir 
kurie buvo priešingi Maskvos norams. Jeigu tai jau sykį galėjo 
įvykti, tai kodėl negali vėl panašiai įvykti ateityje; todėl reikia 
tas galimybes remti ir skatinti.

PROBLEMA LIETUVIŠKU POŽIŪRIU
Įdomu į tą problemą pažiūrėti taip pat lietuviškuoju žvilgs

niu. Mes turėtume remti pagalbą Lenkijai, nes Lenkijos išlais
vinimas galutiniai nulems ir Lietuvos išlaisvinimą. Amžių pra
eitis rodo, kad abi šalys — Lietuva ir Lenkija — yra tuo pačiu 
metu arba laisvos, arba pavergtos. Niekad praeityje nėra bu
vę, kad ivena kuri tų valstybių būtų laisva, o kita pavergta, 
vę, kad viena kuri tų valstybių būtų laisva, o kita pavergta, 
padėtyje, kaip šiuo metu lenkų tauta. Juk yra įmanoma, kad at
eityje galės atsirasti galimybės siųsti iš Amerikos į Lietuvą 
maistą, drabužius ir kitas gėrybes, nors Lietuva ir nebūtų dar 
laisva. Aišku, jog tokiu atveju mes norėtume, kad Amerikos 

.-'/•pagalba būtų teikiama lietuvių tautai. Lenkams tai jau dabar 
įmanoma. Todėl mes turime tam žygiui pritarti, nes- tai materia
liniu atžvilgiu padės eiliniam lenkų tautos piliečiui ir sudarys 
precedentą, kuriuo ir mes ateityje galėsime sekti. Dr. J. Budzeika

greit vėl bus paskandinti krau-; sveikatą. Iš 85 jo svorio kilo- 
juje. Jo Eminencija tuo tarpui gramų liko tik 45. Sunkiai su- 
rūpinosi nelaimingaisiais, pate- sirgo. Gydytojo pranešime buvo 
kusiais į baisų skurdą. Kardino
lui buvo patarta išvažiuoti į už
sienį, bet jis griežtai atsisakė.

Grįžta raudonoji armije 
Iš lapkričio 3 į 4 Budapeštui 

buvo begalinio džiaugsmo nak
tis. Niekas nebegalvojo apie So
vietų armijos grįžimą. Parla
mente generolas Malineris, suki 
lėlių vadas, tarėsi su rusų de
legatais apie visišką Sovietų pa 
sitraukimą iš Vengrijos. Bet 
tuo pačiu metu Kadaras susita
rė su generolu Grubennicku iš
duoti savo tautą.

Staiga telefonuojama kardi
nolui, pranešant, kad rusai grįž 
ta į Budapeštą. Padėčiai išgel
bėti skubiai yra kviečiamas į 
parlamentą. Kardinolas patikė
jo ir išskubėjo. Miestas buvo 
jau apšaudomas sunkiąja arti
lerija. Kardinolo automobilis pa 
siekė parlamento aikštę. Sukilė
liai, kurie jį lydėjo, nuėjo pir
miau ištirti padėties.

Grįžę pranešė, kad parlamen
tas jau yra rusų rankose, o ge
nerolas Maliteris ir jo adjutan
tai areštuoti. Tada jau buvo aiš 
ku, kad kardinolui užstatyti spą 
štai. Įtarimas visiškai pasitvir
tino, kada grįžo į Uriutkos gat
vę, neberado kardinolo sargy
bos. Ji buvo sulikviduota. Be
liko tik gelbėti patį kardinolą.
Laikinai buvo paliktas privačio
je šeimoje, o iš čia nuvežtas į 
Amerikos ambasadą.

Kūno ir dvasios kankinimas
J. .E. Mindszenty, patekęs į 

laisvę, papasakojo savo pergy
venimus arešte. Žada viską 
smulkmeniškai aprašyti ir išlei
sti knygą, čia tik keli bruožai.

1948 m. gruodžio 23 d. polici
ja iškrėtė jo butą, o 26 d., dar 
prieš aušrą, šešiolika ginkluotų 
raudonarmiečių jį areštavo. Bu
vo priverstas persirengti civi
liai.

April Showers of

GIFTS FOR SAVERS!
numatyta artima kardinolo mir 
tis. Komunistai to ir laukė.

Visai nelauktai buvo perkel
tas į kalėjimo ligoninę, čia jau 
buvo geresnis maistas; duodavo 
vyno ir cigarų. Leido ir šv. mi
šias laikyti. Dr. Szabas buvo 
širdies žmogus, kuris dėjo vi
sas pastangas išgelbėti kardino
lo gyvybę.
Laisvasis pasaulis už kardinolą 

Kardinolo Mindszenty nutei
simas ir kalinimas iššaukė viso 
civilizuoto pasaulio energingą 
protestą. Popiežius Pijus XII 
ekskomunikavo visus teisėjus 
ir jiems pritariančius. Preziden 
tas Trumanas vengrų valdžios 
aktą pavadino “niekšišku dar
bu” ir “iškamša”. Bąįgijos už
sienių ministeris Spaakas, pa
smerkdamas . komunistų elgesį, 
pasakė: “...Mindszenty teismo 
pavyzdys nesąs vienintelis . . . 
šimtai katalikų, liberalų, socia
listų, intelektualų yra komuni
stinės diktatūros aukos”. Iš Ro 
mos pasklido balsas, kad “sugrį 
žo apaštalų ir kankinių laikai.”

Pasinaudokit paskutinėm

IŠPARDAVIMO
DIENOM

Dabar nupiginti visi: Hl-fl fono- 
gTafai • Televizijos • VSslntuvai- 
VBdlntuval AM/FM radijo aparatai
• Vokiški trumpų bangų rad. apar.
• Įkalbėjimo aparatai • Dulkiasiurb
liai • Rašomos mašinėlės • Įvairūs 
elektriniai namų apyvokos reikme
nys • Antenos Ir klt.

j,,Dainai
OTEL^VISIOr
(sales- Service)1

Sa». Ini. A. RKMENAS
3321 S. Halsted — Cbiffside 4-&A6& 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniai*
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PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
RRCMIJUOTAS ROMANAS

76 tęsinys
— Na, sakykim, tavo būdo pusei, tačiau vistiek 

myli. Aš tau patarčiau atsisakyti ir tos pusės. Su pu
se negyvensi. Ir ką tu darysi su Samane? Vikaras 
prašė, tu, žinoma, prižadėjai. Kam prižadėjai? Gali 
tu nieko nedaryti ir Liną sau pasilaikyti, bet ji — 
pusė. Gali jai tiesą atverti, kad Julius su Samane.
Tada Lina taip puls, viską sujauks, kad nieko neliks.
Julius irgi neįveikiamas. Bus lengviausia: tiesiai pa
sakyk Samanei apie buhalterį. Būk vyras, pasakyk!
Ji patikės.

— Bet aš nekalbu apie kitus!
— Šį kartą nesivaržyk. Išgerkim už drąsą!
Staigus triukšmas abu nutildo. Bilda koridoriuje, 

durys atsiplėšia, dragūnai griūva su merbinom.
— O šis, šis! — šaukia Rima. — Jis norėjo ma

ne mylėti, bet jis tik meistras. Ar taip galima? E, 
pakelk akis, pažiūrėk, štai, mano vyras, dragūnų ka
rininkas. Man jis patinka, aš jį pasirinkau. Karinin
kas!

— Vyručiai! — Benigna pašoko ant suolo. — Jis 
sulaužė bičiulystę, jis paliko mane ir dabar atėjo į 
mūsų prisiminimų smuklę! Žmogeli, tu skiedra, ma
nai kad aš nerasiu vyrų. Glėbiai jų! — ji apkabina kelias?

DOVANAI 
NUO $100. iki $200č. 

INDELIU

GRAŽUS IR PRAKTIŠKAS . . .
Dešimties stipinų lietsargis, gražios 
išvaizdos ir įvairių spalvų. Tikro 
bambuko medžio rankena. Mūsų dė
kingumo dovana Jums atidarant są
skaitą su $100.00 ar daugiau, ar į- 
dedant j jau esamą sąskaitą tokią 
pat sumą.

ŽAVUS JCSŲ VALGOMAJAME...
Puikus 4-ių dalių spindintis Bril- 
lium. Klasinio puikaus stiliaus lėk
štė sviestui, tava duonai ir pride
rinta druskinė ir pipirinė. Dova
na, kurią Jūs visuomet gėrėsitės. 
Jums dovanai tik atidarant są
skaitą nuo $500.00 iki $1,000.00 
indėliu arba įdedant tokią pat su
mą j jau turimą sąskaitą. SPECIAI 

BONUS 
GIFT "

•I

DOVANAI
NUO $500.00 iki $1,000.00 

INDELIU

Graži gėlė, gražiame vazone, spe
cialus dovanų priedas tiems, kurie 
įneš^ $500.00 ar daugiau indelį lai
ke šios didžiulės pavasario taupy
mo šventes, neskaitant jau tos pui
kios Brillium. dovanos. “Flovvers 
by Florence”, 5008 W. 14th St. pa
rūpino šias gėles.

Švelnios ir truputį nulinkusios Zuikio ausys 
tikrai sukels džiaugsmą mažiesiems Jūsų na
muose. Mūsų dovana kiekvienam vaikui, kuris 
atidarys sąskaitą su $5.00 indėliu arba idės 
tokią pat sumą į jau turimą sąskaitą.

FREE
for

CHILDREN'l 
SAVINOS of

T $5.00 or moro

Ask to see tho sptirkline l-piecr jotcolr? cnseinble — FREE for 
$5.000.00 savin gs. neir nccount or mlileil to present nccount.

?\ST. ANTHONY SAVINGS
yyA AND LOAN ASSOCIATION
|jĮw 1447 S. 49th Court • Cicero 50z III.

TO 3-81 31 ... Bl 2-1397

gražių uniformų kaklus. — Kas už mane?! Išmeskit 
jį laukan!

— Nelįskit! — šaukia žmogus.
— Ir tu nešk savo kailį. Išmesti j 
Dragūnų pentinai sužvalga. Juokas trenkia 

griebia, meta lankan. Tiesiai ant vieškelio-------

27

ir

Viktoras nubunda. Guli ant grindų, iškritęs iš lo
vos. Ir kaip užmigo, nenusirengęs. Lūpos karštos, 
kakta drėgna, šviesa aštri.

Kažkas beldžiasi. Įeina Julius.
— Kas tau, Viktorai ? Ko taip šūkavai ? Sergi ? 

Gal asperino?
— Ne, kur aš ... f

Tu, brolyti, sergi. Jau vidurnaktis. Išgirdau 
eidamas gulti, lyg dainuoja. Niūnavai tą “šalia kelio 
karčiama”, kažką kalbėjai.

— Aš nedainavau ...
— Bet aš girdėjau. Atnešiu šio to išgerti.
— Ne, aš gėr..., aš apsisapnavau. Tikrai.
Julius nesiklauso ir atneša trijų devynerių stik

liuką. Meistras jau atsikėlęs, sėdi ant lovos krašto. 
Išgeria.

— Sakyk, ar čia nėra kur pakelėje keistos “Bi
čiulių” smuklės?

— Kuriem kelmam. Nėra jokios. Gal mes kada 
ir pastatysim, — linksmas Julius žiūri į apsiblaususį 
meistrą. — Gulk, jei bus kas bloga, šaukis. Tuoj vais
tų 8ukombinuosim.

— Ačiū! Tai sapnai...
l !

Buhalteris išeina, o meistras rymo, susmeigęs al
kūnes į kelius. Jis atpažįsta sapne sutiktą žmogų — 
juk tai jis pats. Ir kur bėgsi nuo savęs? Liepia būti 
drąsiam, pasakyti tiesą Samanei. Gal ir geras jo

/

MEISTRUI ne taip lengva prieiti prie Samanės. 
Palydėti nepatogu, nes buhalteris įtars. Bankely 
trukdo Lina, o Medžiokalny ji pati užsiėmus, siuva per 
kambarius, kur nuolat pasirodo tėvai. Kieme ir sode 
pilna vyrų.

Kai .dienos pasitaiko gražios ir pradžiūsta keliai, 
sugalvoja vykti į Telšius. Ten bus progos pasikalbė
ti. Jai nežymiai prisimena Algį ir pasiūlo aplankyti.

Samanė pradžiunga. Ji turi daug naujo pasaky
ti tam šelmiui gimnazistui. Sumanymą tuoj nuneša 
Juliui. Šis gi įdeda popierinę dešimkę į vokelį ir pra
šo perduoti Algiui, Buhalteris žino: jei nori laimėti 
šią mergaitę, reikia remti ir jos pusbrolį.

Gimbutas nekreipia dėmesio į jų kelionę. Gražų 
spalio sekmadienį Viktoras ir Samanė išlekia moto
ciklu į Telšius. Vos pamato ji Algį, taip susėda il
gom kalbom. Jau neatskirsi, neišvesi vienos kur į 
miestą. Palikęs abu, jis klajoja gatvėm. Grįžta su
tartu laiku ir išvažiuoja.

Pakelėje kalniukas, čia užkopus bus geriausia 
proga. Aplink platūs vaizdai, Masčio ežeras pamėlęs, 
nusidriekę į tolumas miškai. Bet viršuje šalta, pri
kritę žagarų, lapų. Nejauku. Samanė gūžiasi apsiau
sto apykaklėn ir dreba.

— Važiuojam greičiau. Nemėgstu šių vaizdų, nes 
primena kvailus metus gimnazijoje.

Viktoras tik pasitaiso beretę ir padeda nulipti 
nuo kalno.

Pasiekia didelę girią. Skynime prie kelio įrengta 
aikštė, kur pilna suoliukų. Jau nori sulaikyti moto
ciklą, kai pamato bežaidžiančius vaikus. Taip ir pra
ūžia pro šalį.

į Bui d a u g i * u Į
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NEKALTO PRASIDĖJIMO SESELIŲ 
RĖMĖJŲ SEIMAS

Praėjusį sekmadienį Sv. An
tano parapijoje, Cicero, 111., į- 
vyko Nekalto Prasidėjimo sese
rų lėmėjų sukaktuvinis (15- 
tas) seimas.

Seimas pradėtas šv. mišiomis 
už mirusius ir gyvuosius seselių 
rėmėjus. Šv. mišias atnašavo 
kun. P. Vilkaitis. Pritaikintą 
seimui pamokslą pasakė kun. 
P. Patlaba, kuris gražiais pa
vyzdžiais apibūdino seselių ir 
jų rėmėjų dirbamą darbą Die
vo garbei ir lietuvybės labui. Po 
pamaldų parapijos salėje įvyko

kiūnas ir Jonas Bareika. Re
zoliucijų komisijon kun. P. 
Patlaba, kun. A. Spurgis, MIC, 
ir dr. Meškauskienė. Gražiu žo
džiu seseles ir seimo dalyvius 
pasveikino seimo globėjas prel. 
I. Albavičius, linkėdamas ge
riausios sėkmės ii1. Dievo palai
mos visiems seselių ir seimo da
lyvių darbams. Jis taip pat šil
tais žodžiais pasveikino motinė
lę M. Aloyzą, švenčiančią vie
nuoliško gyvenimo 25 metų ju- 
bilėjų.

Seselės Augusto* žodis
pietūs, kuriuos seimo daly
viams paruošė Elena Ramašausi Seselė M. Augusta, sveikinda- 
kienė, padedama Pr. Dvylaitie- dama seimo dalyvius, nuošird- 
nės ir Ap. Kartarienės. Pietuo- džiai padėkojo visiems už ligšio-
se dalyvavo ir šio seimo globė
jas, Šv. Antano parapijos klebo
nas prel. Ignas Albavičius. ku
ris savo žodyje pasidžiaugė, kad 
šiemet jam teko globoti šį su
kaktuvinį seimą. Toliau jis ypač 
pabrėžė seselių dirbamus dar
bus ir kvietė visus ir toliau savo 
aukomis ir darbu remti seselių 
užsimojimus ateičiai. Po pietų 
motinėlė M. Aloyza pademonst-

linį seselių darbų rėmimą. Ypa
tingą padėką ji pareiškė šio 
seimo globėjui prel. Albavičiui 
už nuoširdų rūpinimąsi seimo 
pasisekimo ir visokeriopą para
mą seselių darbams. Toliau ji 
nušvietė seselių dirbamus dar
bus ir planus ateičiai, dėkojo 
Chieagos apskrities rėmėjams' 
už moralinę ir materialinę pa
ramą seselių darbams ir prašė

KOVA D lt L VAIKŲ

Kozmin šeima, kurių trys vaikai 10, 8 ir 7 m. yra gimę Rusijoj, 
nori vykti j S. Sąjungą, tačiau vaikai turėtų čia palikti. Vienas vai
kas 8 mėn. yra gimęs jau Amerikoj. Tėvai buvo psichiatrinėj ligoni
nėj. Vaikus augino amerikiečių įstaigos. Teismas sprendžia kaip pa
sielgti, nes Sovietų įstaigos reikalauja ir vaikų. (INS)

seselių žygį ir kviečia lietuviš
kąją visuomenę visomis išgalė
mis padėti seselėms čia įsikurti.

3. Kadangi Montrealyje, ku
riame gyvena nemaž ts skaičius 
priaugančios lietuviškos kartos, 
seselių veikla yra ypatingai svar
bi, o dėl dabar .turimų patalpų 
ankštumo negali būti plečiama, 
seimas, pritardamas šiam sese
lių kūrimuisi Montrealyje, kvie
čia lietuvių visuomenę į morali
nę ir materialinę talką.S \

4. Kadangi šiuo metu lietuvių 
jaunimas auga labai nepalankio
se sąlygose tautiniam ir religi-, 
niam auklėjimuisi, seimas labai 
vertina seselių darbą Put namo 
vienuolyno mergaičių bendra
butyje ir vasaros stovyklose, 
ir kviečia lietuvius tėvus siųsti j 
ten savo mergaites, kur jos bus 
auklėjamos lietuviškoje ir ka
talikiškoje dvasioje.

5. Seimas, įvertindamas už

darų rekolekcijų reikšmę, džiau 
giasi seselių darbais šioje sri
tyje ir ragina ko daugiau mote
rų ir mergaičių pasinaudoti to
mis dvasinio atsinaujinimo pro
gomis.

Seimas baigtas malda, kurią 
sukalbėjo kun. dr. A. Juška. 
Bendrai seimas buvo labai dar
bingas, praėjo pi kilioje nuotai
koje ir pasižymėjo rimtimi, ku
rios dažnai trūksta panašiuose 
susibūrimuose. Dalyvavo apie 
pusantro šimto asmenų. V. M

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis j 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas j 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. «7tl» l’l., Chicago, |

Iii. WAlbrook 5-8063

SKIP’S SELFSERVICE

ravo, o seselė M. Augusta pa-'ateityje toliau taip gražiai sese- 
aiškino spalvotus nejudamus lių darbus remti, o seselės visa-
paveikslus iš seselių gyvenimo da už tai visus prisimins savo
ir veiklos Putname, Toronte ir maldose.
Montrealyje. ' Toliau visus šio seimo daly

vius ir seseles trumpai, bet nuo
Sudaromos komisijos

2 vai. p. p. prel. Igno Alba 
vičiaus malda pradėtam seimui

širdžiai pasveikino kun. dr. J. 
Prunskis. Kiek ilgesniu žodžiu, 
pavaizduodamas seselių vargus 

vadovavo seselių rėmėjų Chica- ir džiaugsmus, seimo dalyvius
sveikino motiniškojo seselių na 
mo kapelionas, Stutthofo kon
centracijos stovyklos kankinys 
kun. prof. St. Yla.

Vysk. V. Brizgio kalba 
Tik ką atvykus selman vysk.

Sue Sienkiewicz, Vincas Mati- V. BrizgiuiH jis buvo pakviestas 
tarti žodį seimo dalyviams. Eks
celencija savo žodyje ypatingai 
kreipėsi į naujuosius ateivius, 
kad jie uoliau jungtųsi į lietu
vybės palaikymo ir katalikybės 
ugdymo darbus, sekdami senųjų 
pavyzdžiu, kurie sukūrė para
pijas, organizacijas, mokyklas, 
vienuolynus ir ligonines. Dabar 
jie pamažu keliauja amžinybėn, 
o jų darbų tąsa ir sukurtųjų į- 
staigų palaikymas tenka perimti 
naujai atvykusioms ir čia gi- 
musiems lietuviams. Toliau Eks 
celencija savo žodyje prisiminė 
jubiliatę motinėlę M. Aloyzą ir 
vienuolyno kapelioną kun. St. 
Ylą. švenčiantį 25 metų kuni
gystės jubilėjų, palinkėdamas 
abiems visokeriopos Dievo pa
laimos jų tolimesniame gyveni-

gos apskr. dvasios vadas kun. 
dr. Ant. Juška. Prezidiuman pa
kviestos Veronika Gečienė, Elz
bieta Vasilienė ir Lankauskie- 
nė. Sekretoriumi — Antanas 
Brokevičius. Mandatų komisi
jon pakviesti Silvija Šatraitienė,

Kard. Mindszenty

(Atkelta iš 3 psl.J
sakė kardinolas. — Jūs jau vis
ką paėmėte nuo manęs. Nieko 
daugiau neliko paimti.

Horvathas nubėgo prie tele
fono ir užklausė valdžią Buda
pešte, prašydamas nurodymų 
kardinolo reikalu. Sukilėliai pa
gavo jo pokalbį ir nedelsdami 
atskubėjo gelbėti kardinolo. 
Tuo tarpu susirinko ir visos 
apylinkės gyventojai.

J. Horvathas išskubėjo į Bu
dapeštą. Sargybiniai, nuspren
dę, kad prieš minią neatsilai
kys, pasidavė. Tada vienas iš
jų, nuėjęs pas kardinolą, tarė:

— Pone, mes nutarėme pri- me ir darbuose. Ypatingai nuo-
sidėti prie sukilėlių. Nuo šio, širdžiais žodžiais Ekscelencija

lems ir jų rėmėjams visokerio
pos Dievo palaimos užsimotuose 
darbuose. Seimo vadovo kun. 
dr. A. Juškos paprašytas, Ęks- 
celencija suteikė palaiminimą 
seimo dalyviams.

Kiti sveikinimai

Seimo dalyvius ir seseles dar ', 
sveikino Tėvų Marijonų vardu j 
kun. A. Spurgis, MIC, Skaučių 
Seserijos vardu — v. s. O, Zails- ] 
kienė, Giedros korporacijos var- į 
du — E. Vilimaitė, LB Cicero ! 
apylinkės vardu — dr. Z. Ašok
lis ir ALRKF Chieagos apskri
ties vardu — E. Morkūnienė.

Seselių rėmėjų skyrių veiklos 
pranešimai ir sveikinimai sei
mui buvo palydėti atitinkamo
mis aukomis seselių darbams pa
remti. Pasirodo, kad uoliausią 
veiklą seselių labui buvo išvys-, 
tęs Brighton Parko skyrius, va
dovaujamas uolios pirmininkės 
Veronikos Gečienės ir jos darbš
čiųjų padėjėjų.

Posėdžio pabaigoj sės. M. Au
gusta dar paryškino seselių už
simojimus ateities darbams, da
vė sugestijų naujų rėmėjų verba 
vimui, o motinėlė M. Aloyza nuo 
širdžiausiai padėkojo šio seimo 
globėjui prel. I. Albavičiui, vi
siems Chieagos apskrities sese
lių rėmėjams, šio seimo daly
viams ir visiems kitiems, kurie 
kokiu nors būdu prisidėjo prie 
šio seimo pasisekimo.

Rez.oliuci.jos

Rezoliucijų komisijai pasiū
lius, seimo dalyviai vienbalsiai 
priėmė šias rezoliucijas:

1. Seimo dalyviai, matydami 
graži ąseselių veiklą religinėje, 
kultūrinėje ir tautinėje srityse, 
išreiškia savo ddielį pasitenkini
mą ir padėką, kartu pasiryžda
mi visomis išgalėmis moraliniai 
ir materialiniai remti jų darbus, 
kuriems yra reikalingi dideli iš
tekliai ir moralinė parama, nu-

taria kreiptis į lietuviškąją vi
suomenę, ypač į naujuosius at
eivius ir antrąją Amerikos lie
tuvių kartą, kviesdamas jungtis’ 
į seselių bendradarbių eiles.

2. Seimas džiaugiasi, kad 
ALRKF steigiama jaunimo sto
vykla pavesta administruoti se
selėms; kadangi seselių įsikūri
mas šiame ūkyje ir numatomas 
senelių prieglaudos steigimas y- 
ra susiję su didelCmis išlaido
mis. seimas pasižada remti šį

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBROOK 5-8202

APKIL-BAL. 11, 12, 13 d. d.

GRA1N ALCOHOL 190 PROOF V.S.P. Fifth $4.89

$5.09HENNESSY TURĖK STAK COGNAC Fifth

DELTOllR RESERVE, 
IMPORTED COGNAC Fifth $3.49

momento esate laisvas.
Vos spėjo visa tai pareikšti,

kreipėsi iį tėvus, kurių dukros ar 
sūnūs jaučia pašaukimą dva

štai ir Retsag sukilėliai jau prieI sinin luoman. Jis prašė tėvus
durų

Ir taip po aštuonerių metų ka 
linimo kardinolas Mindszenty 
buvo visiškai laisvas.

netrukdyti jiems eiti pašaukimo 
keliu ir visokeriopai padėti jų 
apsisprendimui. Baigdamas pa
linkėjo šios kongregacijos sese-

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairiu* 
perkrau8tymus bei pervežimus 
'8 tolimų ir artimų atstumų

Tel. BIshop 7-7075

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 kietus 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 .........
Audra Žemaičiuose. Vlado Andriukaičio apysaka ....
Gyvačių lizdas. Fmncois Mauriae romanas .....................
Konradas Valenrodas. Ad. Mickevičiaus ist. apysaka
Mėnuo, vadinamas medaus. Nelės Mazalaitės apysaka
Moters širdis. Guy de Maupassant romanas .........
Pabučiavimas. Juozo Grušo novelės .........................
Paklydę paukščiai. Jurgio Jankaus romanas I d.
Paklydę paukščiai. J. Jankau romanas II d. . .
Per Klausučių ūlytėlę. Liudo Dovydėno apysaka
Petras ir Uncija. Rpmain Rolland romanas
Po raganos kirviu. Jurgio Jankaus pasaka .
Tipelis. Pulgio Andriušio humoristinis romanas
Uždraustas stebuklas. Stasiaus Būdavo romanas ............ 2.60
Vaikų knygelė. Vysk. M. Valančiaus apsakymai ............ 1.80
Mokėdamai tik JK6.50, 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. Box 355 

VVyandanch, N. Y.

CINZANO VERMOUTII 
I)ry or Sweet

KIJAFA U INE

OLD TAYLOR, BONDED 
(Decanter only)

Fifth $. 139

Fifth $ | .69

Fifth $4.49

IMPORTEI) CANADIAN WHISKKY Fifth $3.98

IMPORTEI) LIUUEURS
Pineapplc, Raspberry, Caeao, Apricot, Fifth $2.89

W11RZBUKGKR IMPORTEI) BEER 
Case of 24 Itoftlcs

KRON-BRANNVIN OR ANDERSON, 
IMPORTED AUUAVIT

Case

Fifth

$7.50

$3-98

SPECIALUS
BARGENAS

Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NUO 
$49.50

Ir augščiati

NARIAI IJKIIiVII lAUf IK SMUIMMt

B-VIŲ LYGOS. KURIOSE
Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 

I R
Paskolos Duodamos Namy įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Western Avė., Chicago 36, III

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St., Chicago 32. III

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, II]

BROWNEJONES Ltd.
I. Norfolk PI., London W. 2 TEL.: PAD 2797.

(Arti PADDINGTON požemio stoties)
Pagelbės pasiųsti siuntinėlį Šeimai

VAISTUS, TEKSTILES MEDŽIAGAS, BATUS IR ODfl. MEGSTINES KOJINES

Garantuotas siuntinėlų pristatymas adresatui.

Atveju, jei siuntinėlis dingtų,
pinigai grąžinami.

Už siuntinėlio gavimą nereikia primokėti.

RAŠYKITE LIETUVIŠKAI REIKALAUKITE MUSŲ KAINARSČIŲ.

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FEI.lt A. KAIIMiMH, NEI.I.IE BERTULIS, Sav.

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

GREITAI! • PIGIAI! RIMTAI!

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo lt Iki 4:30.

k
J. G. TELEV1SI0N CO. Pardavimai! ir taisymas

Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai

AS

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct.. Cicero 50. III., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chicago 8. III.

R O P H I
Geriausias prancūziškas konjakas

VYRIŠKAS SIUNTINĖMS l'2$lnft
3'4 Jutvlu nng. mėlynos, rud<m ar 
pilkos oietlzhiKos vyriškai eilutei. 
Vyriškos eilutės priedai.
I'ora stiprių vyrišku kMatlIen. luitu 
II | m iros vyrišku vilnoniu kojiniu. 
I’ora vyrišku apallnln.
<1 Jani. luipllno meti/.. 2 vyrlšk. 
inarškliiiatns.
A svarai kiaulėmis. sudarytos Kiy- 
ntuiso klaulhtios taukuose.
Svaras ryžių.

NEŽIŪRĖKITE VIEN TIK KAINŲ! 

Žiūrėkite kainų ir rūšies!

KALBA VILNIUS’
Kasdien I vai. 3<l niin. popiet. Ateikite pasiklausyti.

2512 W. 17th St. Tel. FRonticr C-1998
ATIMA ItA IR SEKM. nuo ,1 vai Ilgi 3 vai.

4‘l > v

Mllll lilškAS Sll MIMIIS $77 

3 a.lrd. vii. medž. uioter. eilutei. 
Moteriškos eilutės priedai.
I'/4 jard. batisto medvilnės me- 
dl.laipis suknelei.

1 Jani. iiiol/.laKos trumpikei 
(hllirsel).
2 Įsiros mot. apat. su paxra/.in. 
Moteriška skarelė.

5 svarai kiaulienos, sudarytos 
grynuose kiaulienos hiiilnine.
2 svarai ryžių.
2 svarai cukraus.
Svaras šokolado.

MAISTO Sll NTINAMAI:
III svarų cukraus ................ $15.5(1
III svarų taukų ...................... $25.(141
Iii avarų ryžtų .......................... $17.15

III sv. kiaid. sud. k. taukų $311.00

ANGLIS’IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

meny turinčią ilgą patyrimą.
STASYS FABIJONAS8

2146 So. Hoyne 4»«„Telef. Virgiui, 7-7097Biuras ir sandėliai veikia kasdien nuo 9 v. ryto iki 7 v. vak , šeštadieniais nuo 10 iki 4 p. p. 
% ----- — ■ .... 'f
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Rengiasi Jaunimo kongresui
Daugiau 70 jaunųjų šokių en- mokinius, tėvus ir Spaudos kios 

, Luziastų jau ilgokų laiką rengia- ke.
šokių festivaliui ir Jaunimo Lituanistinės mokyklos tėvų 

^Kongresui. įvyksiančiam birželio komitetas nuoširdžiai kviečia vi 
30 d. Chie’goje. Jie daug lai- sus gausiai dalyvauti šiame pa- 
Įco praleidžia repeticijoms, ne- vasariniame baliuje ir paremti 
(pažai laiko suėda ir kelionės į mūsų švietimo instituciją, 
repeticijas ar atgal, nes dauge-1
ils jaunuolių gyvena gana toli T R IJ M P A I
nuo repeticijų salių. Tik didelės1 — Stasys Alšėnas vadovauja
energi jos dėk t tiek iš pačių šo-; naujajam demokratinių grupių 
kėjų, tiek iš vadovų pusės, ši li
tuanistinės mokyklos “Grandinė 
lės” grupė (50 asmenų) ir Ciur- 
linio ansamblio šokėjai (dau
giau 20) sudarys darnų vie
netą didingoje jaunimo šventėje 
ir garbingai atstovaus mūsų Clc 
velandą.

prezidiumui, kuriam, be pirmi
ninko priklauso dar du nariai — 
Juozas Liudžius ir Kazys Žiedo-1 
nis. I

POTVYNIO SMOGIS

Lijant lietui Big Mudidy upė prie Carbondale patvino ir užlėjo 
namą ir kelią, sutrukdydami susisiekimą. (INS)

Adv. Julius Smetona skaitė 
paskaitą Clevelando alumnų su
sirinkime, įvykusiame praėjusį 
sekmadienį inž. Stp. Mato bute.

‘ Kokių vadovai, ypatingai Liu- Prelegentas iškėlė mintį, kad
J..,, e........ *

L. D. G. SUSIRINKIMAS

i vertiname visuomet jausdami da 
į lyviams pagarbą dėl jų idealis- 
Lnio pasi ukojimo. Tačiau ne
būkime naivūs ir visus savo dar 
bus bei pasirodymus įvertinki
me objektyviai, juos palyginda
mi su vietos ivsuomenės dar
bais. Tai tinka ir sportiniam 
veikimui.

Pvz. man malonu, kad fnūsų 
krepšininkai ž.'idžia gerai. Ta
čiau palyginkime juos su vietos 
krepšinio klase. Koks vaizdas? 
Spręskite patys.

žodžiu, išėjimas į amerikiečių 
visuomenę su savo sportininkais 
bet kokioje plotmėje turi būti la 
bai atsargus ir gerai apsvarsty-. 
tas. Vienas neatsargus pasiro
dymas gali ne tik nepadėti, liet 
dargi pakenkti. Taigi, padėję 
sentimentus j užpečkį, galime: 
svarstyti K. Barono iškeltą min
tį, bet turime tame svarstyme 
naudoti ne jausmus ar aklą pa
triotizmą, bet šaltą logiką. At
rodo. kad toks kelias nenu
skriaus tada nei mūsų, nei jūsų.

FUTBOLININKŲ
SUSIRINKIMAS

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
Parduodame su didelėmis nuolaidomis pavasarinius 

drabužius vyrams, molerinis ir vaikams

\ Viliui', išeig. balti marškiniai aiei*.

tyrams gražūs kaklaraiščiai .................... 89''

\ yriiiiis spalvotos kojinės .................... 25' lM,,a

.Moterims grynu \ilnu megztiniai ............. $K.5ll

Moterims orimi megztiniai ........................... •'('J.li’*

Moteliam puvimai inėn siiklieiėo •fJ.Sū ir brang. 

Molerinis šilkines skepetaites ^(Je ir brangiau 

Moterims Nylon kojinės .... JJ9‘ **' brangiau 

Mergiotėms gražios sukneles ....................

IR DAUG KITOKIŲ PREKIŲ PARbUODAME TAIP PAT 
SU DIDĖLĖMIS NUOLAIDOMIS

Kviečiame atsilankyti! Būsite patenkinti mūsų kainomis ir patarnavimu.

JOSEPH’S DRY GOODS STORE
3218 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.

das Sagys, kuris neša šią šo
kėjų organizavimo ir parengi
mo sunkiausią naštą, deda visas 
pastangas, kad mūsų jaunimas 
išmoktų gražiųjų lietuviškų šo- 
l-kių, jais reprezentuotų lietu
vius visur, kur mato reikalą. 

'Mūsų visuomenė su pasidžiavi-

lietuviai turi plačiau įsijungti į 
JAV politinį gyvenimą ir tuo 
galės geriau patarnauti Lietu
vos bylai.

— Misijos šiemet vyksta ir 
Šv. Jurgio parapijoje, ir Švč. P. 
Marijos Nesiliaujančios Pagalb 
parapijoje. Kančios savaitę Šv.

bas. Dėl organizacinio paruo
šimo turėtų būti surasta kelias-J . .
dešimt apmokamų darbininkų.1 Lituanicos futbolo klubas
Kur rastume juos? Sunkus dar- Paneša, kad š. m. balandžio 
bas. Beveik neįmanomas. i d-, šeštadienį, 6 vai. vak. į- 

Atrodo. kad dėl suminėtų prie 'vyks visuotinis klubo narių su- 
žasčių šitokių pavergtųjų tau- sirinkimas, kuriame bus svars- 

tų žaidynių įvykdyti negalima. tomas klubo statutas. Valdybos
Nesakau, kad visiškai kažko nariai duoa. Plačius klubo velk‘

Per praėjusius metus veikla panašaus atsisakyti reikėtų. A- ^os pranešimus. Susirinkimas 
buvo labai gyvai išvystyta. Pre- naiptol! Reikia K. Barono min- įvyks klubo patalpose, Palangos

Š. m. kovo 27 d. A. Paškonio 
bute įvyko Clevelando Lietuvių 
Demokratinių Grupių metinis su 
sirinkimas.

Buvo peržvelgta praėjusių me 
tų atlikti darbai ir padžiaugta 
jų vaisiais.

mu seka jaunimo pastangas. Bū l Jurgio parapijoje misijos vyksta 
tų gera, kad clevelandiečiai 
,šiuos tautinių šokių puoselėto
jus visus galimomis materiali
nėmis ir moralinėmis priemonė
mis paremtų. Jiems į pagalbą 
ateiti yra įvairiausių Jaudų. Štai 
gegužės 30 d. įvyks specialus 
Vakaras lietuvių salėje vykstan 
tiems į Chicagą padėti. Mūsų 
visuomenė turėtų pripildyti lie
tuvių salę ir savo auka prisidė
ti prie išlaidų sumažinimo mū
sų jauniesiems šokėjams.

Šokių vadovai prašo lietuvius

<'adėti jaunimui saugiau ir grei- 
iau atvykti į repeticijas ir grįž

angliškai kalbantiems. Jas ve
da tėvai marijonai. Naujojoje 
parapijoje misijas veda salezie
tis kun. A. Sabaliauskas. Didžią 
ją savaitę bus misijos Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje lietuviams

zidiumo posėdžiai buvo šaukia- ų įr toliau retkarčiais pasvars 
mi beveik kas. mėnesį. Į posė- tyti ir bent mažesniame mašta- 
džius atsilankydavo visuomet vi be p .bandyti suorganizuoti, 
si nariai. Be to buvo surengta
pora politinių pranešimų su dis-Į Pabaltijo žaidynės? 
kusijomis visai lietuviškajai vi- dau realesnė mintis būtų ban- 
suomenei dymas suorganizuoti pabaltiečių

restorano apatinėje salėje, 6918 
S. Western Avė. Klubo V-ba

LINKSMŲ VELYKŲ IR
PAVASARINIŲ ŠVENČIŲ

Budrikas, Ine., ir visas Budriko štabas siunčia Jums 
širdingus linkėjimus. Prie progos nepamirškite apsi
lankyti pas mus dėl pavasarinių prekių: namams bal
dų, televizijos, jewelry, laikrodėlių.

GERAS MANDAGUS PATARNAVIMAS.
Mes turime 100x125 pėdų, 3 augštų pastatą 
pripildytą naujais augštos kokybės baldais:

Kroehler, Diamond. Simmons, Pullman, Douglas, Uoyds, lloover,
General Electric, Frigidaire, Philco, Admiral, Ze.nith, RCA, 

Bulovą, Benrus, Columbia Diamonds, Bassett, United, Joerns,
Sealy, Storkline, Bigelovv, Armstrong.

Dėl televizijos sutaisymo telefonuokit CA 5-7237. 
Apsimoka mus aplankyti, jei ir gyvenate 200 mylių 

atstumu Jūs sutaupysite pas

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC.
3241 South Halsted Street

Atadara pirmadienio ir ketvirtadienio vak. iki 9:30; sekm. 10—5. 

PROGRAMA
Prie progos nepamirškite Budriko Radijo valandos su gerais 

dainininkais ir orkestru. Ketvirtadieniais nuo 6-tos iki 7-tos va
landos vakare, iš stoties WHFC, 1450 kilocycles.

Iš stoties WAAF 930 kil. 11:45 iš ryto, 15 min. anglų kalba 
kas dieną, išskiriant sekm.

Taip pat susirinkę prezidiu- sP°riines žaidynes. Neoficialiai 
Pamokslus sakys marijonai kun. mo nariai nagrinėjo dabartinę! toks reikalas jau atrodo yra ban 
K. Matulaitis ir kun. Vengrys.
Lietuviai yra kviečiami pasinau
doti rimties laikotarpiu ir rim
tai pasiruošti Kristaus prisikė
limo šventei. Misijos pradeda
mos šį sekmadienį lietuviškąja 
suma.

— Mosleiviai ateitininkai kvie 
čia ateinantį trečiadienį 7 vai. 
šv. Jurgio bažnyčion Kryžiaus

politinę padėtį nustatė ateities domas vykdyti. Jei šiemet to- 
veikimo gaires ir uždavinius. Bu k^os žaidynės pavyks (organizuo 
vo diskutuojama dabartinė po- Įamos rodos Clęvęjande gegu- 
litinė padėtis, kuri jau atrodo mon.), tai reikėtų jas pra
yra pasiekusi augščiausią tašką. Pietus parodyti ir amerikie-

Diskusijos vyko labai gyvai ciams- 
ir beveik visi nariai išdėstė sa-, čia reikalingas vispusiškas 
vo mintis, net kelis kartus jas atsargumas. Ir čia reikia, kad 
papildydami ne tik pakankamas skaičius da-

Po susirinkimo buvo išrinkta iyvių būtų, bet būtina, jog jr 
Keliams ūž vargstantį ir ken- nauja prezidiumo vadovybė. j žaidynių klasė būtų bent pa-

neįmanoma. Būtų puikus mos- čiantį lietuvių jaunimą Lietuvo- Naujai vadovybei palinkėta kenčiama.
tas, kad motorizuotieji pasiū- į je įr Sibire. Visi kviečiami ko daug sėkmės ir dar didesne e-: Dažnai ne tik sporte, bet ir
lytų savo paramą Liudui Sagiui, j gausiausiai dalyvauti. nergija ir pasiryžimu tęsti to-' kitose kultūrinėse pramogose,
Mūris tiek brangaus laiko pra- — Meno paroda, atidaryta pr. j liau L. D. G. politinę veiklą. 1 mes aIde savo pajėgumą galvo-
teidžia su jaunimu. Artėjant (šeštadienį lietuvių salėje, sutrau Narys Jame labai Serai- Mat mes Juos
Šventei, padažnės ir repeticijos, daug žmonių į atidarymą. Į ..... .......=

Dėl baisaus oro ir gilaus snie-
go pirmomis savaitės dienomis SPORTO APŽVALGA

ti namo. Vien vadovams toliau 
gyvenančius šokėjus išvežioti

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI1 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS LITVVLNAS, Pres.

3039 So. Halsted SI.
Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai.

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

'tad ta pagalba bus dar labiau 
reikalinga. Tikimasi, kad jo bal 
sas bus mielai išgirstas.

Pats jaunimas yra smarkiai 
užimtas mokslu ir repeticijo
mis. Iš šokėjų daugiau vargu 
reikalauti begalime. Būtų gera, 
kad organizacijos tam laikui 
savo narius — šokėjus neįtrauk 
tų kitiems darbams. Repeticijų 
nelankymas uždelsia parengimą 
ir bereikalingai trukdo laiką 
tiems, kurie uoliai lanko repe
ticijas. Tėvai prašomi savo vai
kus — šokėjus laiku išleisti re
peticijoms.

i Toki yra kuklūs vadovų pa
geidavimai. Clevelandiečiai ne
praeis pro juos negirdomis ir 
bus mieli bei nuoširdūs mūsų 
jaunimo, norinčio lietuviškoje 
bendruomenėje būti gyvais na
riais, rėmėjai.

žmonių atsilankė nedaug. Jų pa 
daugės šį savaitgalį, kai bus pra (Atkelta iš 2 pusi.)
valyti keliai. Keli paveikslai jau nau, kad bet kurioje minėtoje
parduoti. Atrodo, kad pirkėjų 
bus dar žymiai daugiau parodai 
besibaigiant. Paroda uždaroma 
Verbų sekmadienį. Išstatyti A. 
Galdiko, V. K. Jonyno ir J. Pau- 
tieniaus kūriniai.

— Maldaknygė “Didžioji sa
vaitė”, kainuojanti 1 dol., gau
nama Spiudos kioske.

— Lituanistinės mokyklos tė
vų komitetas išsiuntė visoms 
lietuviškoms orgainzacijoms ras 
tą, prašydamas mokyklai para
mos. Į šį prašymą pirmoji at
siliepė LRKSA 8 kuopa, prisiųs- 
dama 13 dol. auką mokyklai. Ši 
auka buvo surinkta kuopos su- į 

' sirinkime: iš kuopos iždo pa-

ir neminėtoje sporto šakoje ga
lima būtų juos nustebinti. O 
pagaliau ir sportininkų gausu-1 
mu pavergtosios tautos negalė
tų imponuoti žiūrovų.

O kaip su organizacija?

Jau jei ir galima būtų sul ink
ti pavergtųjų tautų sportinin
kus į vieną vietą, tai ir tada dar 
būtų tik pati darbo pradžia. 
Milžiniškas darbas. Ir vėl kas 
gi pajėgtų pravesti visas šias 
žaidynes? Kultūrinės organi
zacijos ar jų sportinio aktyvu
mo vadovai? Milžiniškas dar-

Iškirta $3, J. Montvila aukojo 
.LITUANISTINE MiOKYKLA $5. j^ti j,o mažiau. Lituanisti- 

KVIECIA nė mokykla dėkoja už auką ir
Tradicinis lituanstinės mo- laukia atsakymų iš visų kitų lie

jyklos vakaras — balius įvyks! tuviškų organizacijų, 
balandžio 28 d., per Atvelykį, — Kun. *’• Bsdegnraitis, kle- 
Šv. Jurgio parapijos salėje. I’ro honui kun. V. VilkutaiČiui lei-
gramoje — solistas Julius Ka
zėnas, “Ąžuolų” oktetas, litua
nistinės mokyklos tautinių šo
kių grupė “Grandinėlė”, vado
vaujama L. Bagio. Baleto mo- 

I kyklos mokinė R. Stasaitė pa
šoks baleto ištrauką iš operetės 
“šikšnosparnis”.

Koncerto programa įdomi ir 
: verta pamatyti visiems. Po pro
gramos— šokiai, grojant geram

dus, pradeda dirbti lituanistinėje 
mokykloje. Jis dėstys religi
nius dalykus lietuvių kalba.

S. G.

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
NAUJA CENTRINI 

APŠILDYMA — GAZO 
AR ALYVOS.

. Mūsų kainos žemiausios; mūsų
orkestrui. Veiks jvairus bufe- instaliacija yra tobula. Kreipkitės 
tas ir bus atskiri staliukai. i mus pilnam centrinio apšildymo

Pakvietimai koncertan jau .instaliacijos darbui. Mes atliekame 
, , . . ,. I visnld "sheet metai" — skardosgaunami Spaudos kioske po lic-i (|arj,^

1 tuviškų pamaldų.
Ta pačia proga įvyks burtų 

keliu dovanų dalinimas ir bus
LEE’S AUTOMATIC 

HEATING
įgalima laimėti 1957 m. siuv. ma j s CICERO AVENIIE*
šiną, elektrinį maišytoją, radijo cicero 50, m TOw-nhall 8-6671 
aparatą ir kitas vertingas do- ANTANAS LIGUTIS, savininkas 
vanans. Biletai platinami lM*rĮ_^

NUO UZSISENE JUSIU
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIU ŽAIZDŲ 
nugali ramia) Bčdfitl Ir naktimis 
miegoti nes Jų uŽBluenėJualos žalždoa 
niežėjimų Ir skaudėjimą senų fttvl 
ru Ir skaudžių žalždų uždėkite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypaibyea palengvins Jusu skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi paAaltna 
niežėjimą Ilgos vadinamos PHORIA 
SIS Taipgi paAaltna perftėjlmą ligos 
vadinamos ATHLBTB.S FOOT. su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyAlmą 
tftrpplrftčlu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiflstančlos nuskustos odoe dedlr- 
vlnlų. odos išbėrimų tr t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų JI yra gera gyduojė nuo U- 

vlrSInlų odos ligų. I-e
gulo Olntment yra 
parduodama po 7fi 
et., GI.2R, Ir »R.RO.
Pirkite valstlnėseChl- 

eagoj Ir apylinkėse—
Mllwaukee, Wlsc., Oa- 
-vjnd Ir Petrolt, Ml- 
chlgan arba raSykl- 
»v I r atsiųskite Mo- 
oey order |

LEGULO, Department D.. 
5618 W. Eddy St, Chfcago 84, I1L

mxiwsrriS
" 15 TOU IR ARTI

NAUJI DIDELI TPOKAI-NAUJAUSI KPAUSTTNfO (PANKfA! 
•ŪKŲ PIETŲ PATEPIMAS - PISUS IPSĄŽININGAS AATAPNArtNAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 3G, ILL Tel. v/Alt^ok 5-9209

Dė lemesio!
PIRKITE VILNONES IMPORTUOTAS IR VIETINES 
MEDŽIAGAS, PAMUŠALUS IR PRIEDUS SIŲSTI GI
MINĖMS, DRAUGAMS IR PAŠĮSTAMIEMS Į EUROPA. 
0 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
LMPORTIN1NKAI IR RANGOVAI

224 W. Van Burėm Street, Telef. WEbster 9-2588
Atdara ka«dien nuo 8:30 vai. ryto iki 5:45 vai. viak.

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

CHICAGO 7, ILLINOIS

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

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

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., j vakarus nuo Califomia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

• OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

Atliekame dideliut ir irsžus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių Hali* 

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

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

\/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS 4ND LO A N 
ASS’N

2565 WEST 47th STREET LArayette 8-1068
B. R. Pietkienicz, prez.; E. R. Pietklenicz, sek r. Ir advokatas

Mokame aukAtus dividendus. Keičiame čekhm. Parduodame Ir perkamo 
valstybės bonus. Taupyto J ams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą Aiandlen. Apdrausta Iki 810,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
mtr tr penk 9 iki 5; treč. uždaryta, o aušt. nuo 9 iki vidurdienio.
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PAJIESKOJIMAI
J ieškomi: PETRAS KAZĖNAS, 

Vinco; ADELE RAGINIENE, d. 
Vinco; ANTANAS RAGINIS, iš 
Sukeliškių kaimo. J ieško Emilija 
Jaurienė iš Sibiro. Jieškomi: JUO
ZAS KAUKIS iš Jūžintų dv. ir 
ALFONSAS INDRIŪNAS, iš Rad- 
žionių kaimo. Jieškomi asmenys ar 
npie juos žinantieji* prašom atsiliep 
ti: BALE Chicagos Apskr. B-bos 
iždininkui, Ignui Daukui, 3339 W. 
JEvergreen Avė., Chieago 51, III. 
Tel. BE 5-7339.

Mokina jieško savo dukters O- 
NUTES ESMANTlAlArTES. JI 
pati arba apie ją žinantieji prašo
mi atsiliepti adresu: Marijona Eš- 
mantienė, DuoneLaičio g-vė Nr. 50, 
Kybartų miestas, Lithuania.

Pajieškomos PhiTRONE ir PRAN
CIŠKA PECKAUSKAITES, kurios 
ilgą laiką gyveno arba Chicago- 
je arba Kenoaha, Wisc. Jos yra 
dukterys mano sesutes Jievos. Pra 
šome pasiųsti žinias Mr. Miihael 
Petroskey, 23 Spring Street (Port 
Griffith) Pittston, Pa.

HRAMA “DRAUGUI”
“Draugo'’ spaudos reikalams at
siunti šia asmenys:

Mike Drosutis..........  $2.00
A. Šeputis .................. 1.00
Leonora Rakauskas . . 1.00
Rokas Petkevičius .... 1.00 
Edvardas Reingoldas . . 2.00
Ačii^ spaudos bičiuliams.

“Draugo” administracija

J.. Zorskis 1.00 į
Casimir Murza .......... 2.00
Jonas Burba ............... 1.00
Frank Babonas .......... 1.00
Juozas Liutikas .......... 1.00
F. A. Yukno ............... 100
Mykolas Kapočiu3 .... 1.00 
Ačiū geradariams.

‘Draugo” administracija

f LASSIFIEII AND HKtP W ANTKh A D S

Jieškomas JONAS JURAITES, 
s. Pijaus, kilęs iš Virbalio. Yra ži
nių iš Lietuvos nuo namiškių. Pats 
jieškomasis arba apie ji žinantiejiI 
prašomi atsiliepti šiuo adresu; L. 
Balys, 10549 Eik Avė., Cleveland 
1S, Ohio,

Jieškoma ALBINA KARDOKAI 
TE - NAVICKIENE. Yra laiškas 
iš brolių ir motinos iš Sibiro. Ra
šyti: Vytautas Kardokas, 175 In- 
dian Rd. Cres., Toronto ą, Ont., 
Canada.

AUKOS UŽ KALEMŪRIU
l)t “Draugo" kalendorių atsiunti 
šia asmenys:

Baltrus Krantau3kas 
Pranas Norbutas . .
Joe Bandža .................. 1.00
St. Kozeniauskas .... 2.00
Anupras Krinickas .... 1.00
Ig. Belžinskas .............. 1.00

$1.00
1.00

Jieškomi: MATEUŠAS PAŠKE
VIČIUS, gyv. Providence mieste, 
ir brolis JUSTINAS PAŠKEVI
ČIUS, gyv. Kanadoje. Atsiliepti 
adresu: Jonas Paškevičius, Irkuts- 
kaja obl., Alzamajskij r-on, pos. 
Kostino, Russia.

Jieškomas JUOZAS KULBO
KAS, s. Juozo, gyv. Kumečių km., 
Alvito vals., Vijkaviškio apskr., iš
vykęs per šį karą. Jieško Jonas Si
monaitis, s. Jono, Kybartų r-nas, 
Gražiškiai, Lithuania. Jieškomas 
ANTANAS SAKALAUSKAS, gyv. 
Sodėnų km., Pajavonio valsč., Vil
kaviškio apskr. Išvykęs per šį ka
rą. Jieško Petrė Simonaitytė -J 
Šiugždienė, Kybartų r-nas, Gra
žiškiai, Lithuania.

Sesuo jieško savo brolį PETRĄ 
LIUTKEVIČIŲ, s. Petro, g. 1924 
m. Marijampolės apsk. Atsiliepti 
adresu: Anelė Kazlauskienė, Al
girdo g-vė Nr. 6, Kapsuko miestas, 
Lithuania.

Giminių ir artimųjų pajieŠkomi:
Globys, Vincas, ir jo duktė Glo

bstė — Grosslen, Ona, gyvenę Chi
cago, III.

Kaunėckas, Vladas, sūnus My
kolo, gim. 1924 m. Serekonių k., 
Pumpėnų valsč., Panevėžio apskr., 
po karo gyvenęs Furth i/Bay.

šileikytė, Valentina, d. Antano, 
gim. 1926 m. Smėlynes km., Smal
vų valsč., Zarasų apskr., po karo 
gyvenusi Wurzbųrge.

Balčėnas, Jonas, gim^l924 m., 
gyvenęs Bareikių km., Švėkšnos 
valsč., Tauragės apskr.

Pečkauskaitė, Ona, Stasio duk
tė, gim. 1927 m. Kelmėje.

Atkočaitis, Antanas, s. Petro, g. 
1926 m. Lybiškių km., Skaudvi
lės valsč., Tauragės apskr., po ka
ro gyvenęs Liubeke.

Pudžiųvienė - Galminaite, Barbo
ra, gyv. Chicago, UI. ir jos sūnūs 
Reimantukas bei Danielius.

Ziniauskas, Jurgis, gim. 1919 
m. Erotkiškėa dvare. Kaukienų vi.

Ziniauskas, Pranas, gim. 1915
m. Priekulėje. * *

Ziniauskas, Henrikas, gim. 1923 
m. Aleknuose.

Ziniauskaitė, Liucija, d. Kazimie
re, gim. 1921 m. Šilutėje.

Ivanauskas, Konstantinas, sūn. 
Vinco, ir jo vaikai Adelė, Darata,
Marijona ir Vladas. Ivanauskas ca.j| 
1920 m. išemigravo į JAV ir gy
veno Chioago, III.

Šimkienė - Kučinskaitė, Ona, ca 
60 m. amžiaus, gim. Sakalino km., 
Gaurės valse., Tauragės apskr..

Gilder - Vaicekauskaitė, Jadvy- 
į ga, gyvenusi Brooklyne.

Kondrotavičius, Vladas, kilęs iš 
Vilniaus krašto.

Peldys, Jurgis, kilęs iš Kretin
gos valsč., žmona Jadzė ir du vai
kai.

Mickus, Izidorius, išvykęs į A 
meriką prieš Pirmąjį Pasaulinį 
Karą.

Kreiptis į Liet. Tremtinių Sielo
vada, (16) Diebųrg, Minnefeld 33, 
Germany.

Maldaknygė DIDŽIOJI SAVAI
TE, išleista Lietuviu Knygų Sąjun 
gos Romoje, šiuo metu yra labiau
siai perkama knyga. Si knyga yra 
pilnas lietuviškas lotyniškas teks
tas visų bažnyčiose laikomų pa
maldų, pradedant Verbų sekmadie
niu ir baigiant Velykomis. Viso žy 
mesnės pamaldos turi įvedamuo
sius paaiškinimus. Knygos kaina 
$1.00. Gaunama DRAUGE, 4545 
W. 63 St., Chicago 29. III.
«£ w saga.. 1

TIKRA TEISYBE - VERTA DĖMESIO
Atvykęs šveicarų mokyklos laikrodininkas su 15 m. paty

rimu, jis taiso visokius laikrodžius ir kitus precizinius daiktus. 
Laikrodžiai tikrinami ir reguliuojami nemokamai.
Iš Europos gauta sekančios prekės:
Laikrodžiai, visokių rūšių, kainos nuo .......... $5.00 iki $200.00
Akordeonai ir armonikos visokių rūšių nuo $50.00 iki $550.00
Foto ir radijo aparatai nuo ............................. $10.00 iki $350.00
Deimantiniai peiliai stiklui pjauti nuo .......... $4.00 iki $15.00

Visas šias prekes galite pasiųsti į Lietuvą ir kitu3 kraštus. 
Reikalaukite katalogų ir informacijų. J. Karvelis, 3322 S. 
Halsted St, Chicago 8, I1L, tel. YArds 7-0677.

Jieškomas STASYS LIPINSKAS, 
iš Lietuvos išvykęs 1938 m. ir iki 
1940 m. gyveno Paragvajuje Pie
tų Amerikoje. Jis pats arba apie 
jo likimą žinantieji prašomi Atsi
liepti adresu: Vytautas, Lioinskas, 
Tulminių kaimas, Linkuvos rajo
nas, Šiaulių sritis, Lithuania.

Jieškoma STASE GEDMINAITE 
ČERNACK1ENE. Ji ^'nreno pas
kutiniuoju metu Chieagoie. Turėjo 
sūnų Edmundą ir dukrą Vandą. Gi 
muši Raseinių apskr., Kelmės vai., 
Pakražančio apylinkėje, Lendrių k. 
Jieško sesuo Jadvyga Gedminaitė, 
duktė Bolio, bet rašykite šiuo ad
resu : Rozalija Jokubaitienė, Na- 
makščių g-vė Nr. 13, Kelmė, Li
thuania.

Jieškoma RUSTEIKAITE - VAI 
TIEKŪNTENE. Pagal žinias anks
čiau gyveno Waukegan, III. Jieško 
brolis iš Sibiro. Del žinių kreiptis 
į Ig. Kazlauską, 1436 S. 48th Ct, 
Cicero 50, III. Tel. OL. 2-8550.

Prašomas atsiliepti POVILAS 
PAKALNIS, s. Vinco, gimęs Melv.y 
džių km., Joniškio rajone. Jieško 
TERESES PAKALNYTES d. Sta
se Vilimaitė. Spėjama kad jis gy
vena Chicagoje. Dėl smulkesnių in
formacijų rašyti: Monika Danta, 
4222 So. Menlo Avė., Los Angeles 
37, California.
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Skelbus “DRAUGE ipeuiio.
nes jis yra plačiausiai skaitomi 
lietuvių -Mėnraštis tkeibt»
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VELYKŲ ŠVENTĖMS GĖRIMAI

Stephens Liquors
4134-36 Archer Avenue'

(Kampas Francisco gatvės)

Choro vedėjas 
K. Steponavičius.

savininkas

BISQUIT, FRENCH GOGNAC 5th $4-8$

MARTEL, FRENCH COGNAC 5th $5-09

GRAIN ALCOHOL 190 Prool 8th $4..85
NAPOLEON, FRENCH BRANDY 5th $3.89
DASILVA, PORTL’GUESE BRANDY 5th $3.«9
MARIE ANTOINETTE, Frenrh Cognac,, 5th $3-89
ST. JACQIJES ARMAGNAC BRANDY

20 METŲ SENUMO 5th $5-29
COINTREAU LIKERIAI

Creme De Cacao — Creme Dementhe, 5th $3.59
Blackberry — Cherry — Apricot — Peach

IMPOKTED ITALIAN VERMOCTH Qu»rt $ -| 29

IMPORTED FRENCH BORDEAIJ 5th 98c

SKAIDRIO.II 5th. *3-29
MIDFOLIS $3.59
KRUPNIKAS 5th . $3*49
ZUBROWKA 5th . $3-79

PAS MUS PASIRINKIMAS DIDŽIAUSIAS, 
KAINOS PIGIAUSIOS

DIDELIS PARKING IX)T DftL KLIENTŲ

SEAL ESTATE

Mūr. 4 k. Sild. did. lotas, tik *10.000 
Mūr. G k. gan. ftild., gar. — $17.000.

Naujus mūr. G k., modnrn. Jreng., 
alum. langui. Būtinai priverstas par
duoti — $10.500
Mūr 2 b., centr. ftlld., gar. — $16.900.

Yra daugiau pigių ir gi rų, narnų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384

(prie California g-vės)

Prieš pirkdami ar parduodami 
barnus, biznius, sklypus ar ūkius 
'atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL E STATEIN SURANGĖ 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlhrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

Med. 4 butai, centr. šild., 60 p. 
sklyp. 185 paj., reikia remonto, kai
na $16,900.

Med. bung. 7 kamb., centr. Sild., 
garažas, puikūs karnbar.

Mūr. 2 po 6, centr. šild., garažas, 
30 p. sklyp.

Mūr. 2 po 4, cent. Sild. $15,900.
Mūr. bungalow, G kamb.
Mūr. 3 augftt.: taverna, 2 butai po 

4 ir 9 atsk. kamb., lab. geras namo 
stovis, geros pajamos. ,

Mūr. maisto kraut, ir 5 kamb. 
cent. ftild., garažas, 60 pėd. sklypas.

ŠIMAITIS REALTY,
IRCOME TAX

2737 W. 43rd St.. CL 4-2390
Savininkas parduoda 4 butų mūr. 

namų. Kreiptis pas savininkų iš kie
mo pusės.

2808 So. Emerulil

REAL ESTATE HELP WANTED MOTERYS

EASTER

Per visą metą 
dalyvauja 

Velykų parade
Jūsų geriausias pasirinkimas 

yra Eagles Easter Blue — puoš 
nūs tamsiai mėlynas — lanks- a tus< ^ve'nua *‘worsted” rūpes-

■Z I II Kr tingai rankom užbaigtas, kad
L K| L jums būtų tobulo stiliaus ir teik

tų patogumą kiekvieną dieną. 
Jokios problemos dėl pritaikymo — Eagles Easter Blues ga
lima gauti visuose reguliariuose, dydžiuose, trumpus, ilgus 
bei ekstra ilgus. Taippat yra “double breasted”.

HAND-TAILORED EASTER BLUE SUITS BY EAGLE

.00
KITI PASIRINKIMAI EAGLE KOSTIUMŲ IKI

$89.50
■tams galimos patogios Išsimokėjhno sąlygeh

VAN ZANT & WILLMAN
6222 So. Halsted Street

Krautuvė atdara Pirmad. ir ketvirtad. iki 9:30 vai. vak.

D. M0NSTAVI6IUS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 st 

» TeL HKVEKLY 8-3946
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose ir 
valdžios įstaigose.

INCOMK TAX. Tax woountant

REIKALINGA MOTERIS NAMŲ 

KUOSAI. Nereikia virti. Prie 2-Jų 
suaugusių asmenų. Naujas namas. 
Duodamas kambarys. 5 dien. i savai
tę Maloni atmosfera.

OHrhanl 4-0496

4 KAMBARIŲ pądidinamas mūrinis,
visas kilimuotas. Iškelti nutekėjimai. 
Čerpių grindys rūsyje. Aliuminijaus 
langai, visur vėsintuvai. Gazo, su
spausto oro šildymas. Pusantro auto 
mobiliau,s garažas. Kaina 19.000.

7l36 So. Sawyer Avė.

$2,000 METINIŲ PAJAMŲ. Mū
rinis namas — 2, 4, 3 kamb. Rū
sys. Apylinkėje 24th ir Homan. 
$10,900; įmokėti $2,000. SVOBO- 
DA, 3739 W. 26th St. LAwndale 
1-7038.

BRIGHTON l’k. 43rd and Artesian 
— 2 būt. po 4 kamb. Įsul-brick ap
kaltas. Pilnas rūsys ir pastogė. Užda-

| ros verandos. Sumažinta kaina.

BRIDGKPOllT. 2 augftt. mūr. 60 pė
dų "frontage”. 2 krautuvės, 4 butai. 
Priede — kepykla — pilnai įrengta. 
Tvirta prekyba. Geras investavimas. 
Neaugėta kaina.

LESNIAF, REALTY 
42B11 Archer 

LAfayette 3-5784/5

BRIGHTON PARK
45th & Albany. 3 butų namas. 2 — 
po 4 kamb. Ir 1 — 2 kamb. Arti mo
kyklų. bažnyčios ir prek. centro.

MARQUETTE PARKE
6 kainb. kampinis, 4 metų senumo, 

ųžuolinial Viduje pagražinimai, ply
telių (tile) virtuvė ir vonia. Metali
nės vielos tvorelė. 1 blok. nuo parko, 
prie 7 2 ir Sawyer gatvių.

WEST SIDE — 18 kol.
Mūrinis 1 augftto, krai/tuvė Ir 2 

butai po 5 kamb. Prie 19 ir Ashland 
gatvių. Ištisas rūsyH, 5 kamb. butas 
iš kiemo su mod. įrengta virtuve ir 
vonia. Namas labai švarus ir gerai 
užlaikytas. Kaina $13.500.

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

SHUKIS REALTY
6433 So. PulaskJ St 

Telef. LUdlow 5-5900

ŠTAI KUR PROGA!
Gera vieta — geras namas — že

ma kaina!
5 didelių kamb. stiprus, gražus 

mūr. bungalovv. Arti Maria H. S. 
Autom, šildymas alyva. Dvigubas ga
ražas, 37 pėdų sklypas. Hav. pirko 
apartmentinį namų, todėl šitų turi 
parduoti. Kaina numažinta iki 
$17,700. Tai jums namas, kurio se
niai laukiate.

Income taksy pildymas
P L E U R A $

REAL ESTAIS
2735 West 71st Street

VLsl telefonai: VVAlbrook 5-6015

Marųuette Parke
2 po H kamb. mūrinis, prie liet. 

baž., sav. priverstas greit parduoti. 
Centralinla šildymas, 2 mašinų gara
žas. Įkainuotas pardavimui. A. Vaina.

2 po 5 kamb. Mūrinis su 3 k. butu 
rūsy. 2 mašinų garažas. Alyvos centr. 
šildymas. Prieinama kaina. A. Vainn

5 kamb. bungalovv. Autom, gaz 
šildymas. 2 mašinų garažas. $17,000 
Brigiiton Parke

3 po 4 kamb. Mūrinis. Pečiais šil
dymas. Garažas. Tik $20.500.

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary Ibiblic 

5916 So. Western Avė. 
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085

Steno - Gen. Office
(lood Typist. Liglit dietation, in- 

teresting, diversified duties.
Salary open.
Šmuli congenial office. 

limit. Permanent.
No age

CONCRETE STEEL 
C0MP1NT

3109 S. Central Pk. Avė.
CLERK—TYPIST

Ycung woman for sales dept. of 
auto firin. Pleasant working condi- 
tions and employee benefits.

See M r. McNamara.
Cadillac Motor Car DiVision 

2250 S. Michigan

IŠ-M OMLOJ.VMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Tarime 
laukiančiųjų surašą.

VARPAS Real Estate
5916 So. Western. PRospect *-2234

Nuo balandžio 15 d. išnuomuoja- 
mas 3-jų kambarių butas suaugu
siems Marųuette Parke.

Skambinti PRospect 6-5216
Krautuvė ir 5 kamb. gyven. užpa

kalyje. Bažnyčia ir liet. mokykla ta
me pat bloke. Central, apftild. karštu 
vand. Apsaugotas nuo potvynių. Sie
teliai ir žiemiu, langai ir kiti moder- 
nils įrengimai. Parduodama labai ne
brangiai.

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDUODAMAS RESTORANAS. 
Sunkvežimių sustojimo vieta. Par
duoda dėl ligos. Arba išnuomuos — 
‘ * sub-lease’’ 6 mėnesiams patikimam 
asmeniui. 3502 S. California Avė.

biiiding & remodem**
OI » » » «■ 1 — »
Nauji namai, garažai, įvairūs pa

taisymo ir pertvarkymo (remodel- 
ing) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
BUIUD1NG CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, UI. 
YArds 7-9675

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR

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

Namų tel. Itlshop 7-3340 
2737 \V«st 43rd Street

f^REIVE md SOb

( ONSTRUCTIOA COMPANt
UI“? H IHth C* Cieer.. 541 III

Statome naujus namas ir garažas
I Atliekame visokių trobesių ir patai 
pų įvairins remonto darbiu, skabiai 
gerai ir pigiai
šaukite DAnubr 6-279a aa>, • »*■

ryto iki 7 vai. vakaro.
' ei OUymplc 2-5121 nno * vai 

vakaro Iki 11 vaL vakaro.

LIETUVIŲ STATYBOS | 
BENDROVE

MORAS
Iliiilders Gen. (Ktntractom 

Atlieka planavimo Ir staty
bos darbus gydytojų ofisų, gy- 
vehamųjų 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 
6800 SO CAMPBELL AVĖ.

Chicagc 29. IIL ’

Namų statyba, (vairūs pataisymai
Ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti Saukite TErmlnal 9-5581 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 516 
Nnlton, Wlllow Springs. IU.

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas * Lietuvi* 
kai angliškas lodyta Parašytas 
H. H. Pewtress ir ?. Gėriko. 333 
pd. Kietais viišelis’a Kaina $4.50 
Gaunama: “DRAUGE”, 4545 W. 
6Srd Street, Chicago 29, Illinois.
XXKXHHXXXXXXKMX><XXK OOOOOO

PIRKITE ir parduokite aavo ne
kilnojamą turtą per mano įstaiga 
Naudokitės mane teisintru patams
'■imn

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpoblio 7-9400

Stoję nejudomo turto pardavlm 
staigoje perkant ar parduodant, JO 

..u laukia greitas ir teisingas pats’ 
navtmaa.

NORVILĄ
RRAU ESTATE SALES 

2600 W. 59th 8t. Tel. Prosi»ect 8-545 ’

MAUQUKTTE PARKE. 10 butų 
apartamentiniH. Stiprus namas ir ge
ros pajamos. $67,000.

BRIGHTON PARKE. 5 butų mūr. 
ant platauH sklypo, 5 kmb.. centr. 
ftild.. ikti butai Šildomi pečiais. Kai
na $36.000.

KITUKj 2-jų augfttų 4 bt. mūr 
2 po 4 ktnb. ir 2 po 6%. Šildymas 
$38,000.

VENTA
4409 SO. FAIRF1ELD AVĖ. 

LAf. 8-3881; LAf. 3-9027

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. StančiauHkas inatoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) Ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th Court, Cicer*
TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLympic 2-6752
LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA 

Visų rūšių apdraudoa. Automobi
lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAN KIRVAITIS 
WAlbrook 5-3671

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
11108 8. Ashland Avė., Chicago 86, IU.

,0UR WĄ

Skelbtis “DRAUGE” apatmoks 

nes jis yra plačiausiai skaitoma/ 

lietuvių dienraštis, o skelbtom, 

kaina yra prieinama visiems

Skelbkitės “hrau^e”!

ĮSIGYKITE DABAR !

KADA IR KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
šiame leidinyje it 8 pusi. priede at
spausdinta JAV-bių Socialinio Drau
dimo (Sodai Kecurity) (statymas su 
naujausiais 1956 metų (laplldymais, 
būtent: 1) Oficlalės pensijų ir pašal
pų lentelės, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 62 metų amžiaus, 3) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 50 metų amžiaus.

Be to, štame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingų atsitikimų (statymas 
(U’onkmen’s Compensatlon), su len
telėmis, nurodant už kokius kūno su- 
sižeidimus kiek mokama pašalpos. 
Leidinių kaiųa tik 80 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
“DRAUGAS”

4545 63rd Street
Chicago 29, Illlnolg

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
tai gražiausia dovana mOsų 
uažiesiemB skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai to 
iail. VI. Stančikaitės gražios lliu 
atracijos šią knygą padarė dat> 
giausia mėgiama mažųjų įkaity 
.ojų tarpe. Kaina $1.50.
taskyinuB kartu su pinigais siųskite 

D K A l G A 8”
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

1L

lAes 

moka®08

AUGUST SALOUKAS

40 M£TU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA M 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

ŽENOROV}

Tai LA3-A71*
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Penktadienis. balandžio 12. 1057
DIENRA8T1S DRAUGAS, CH1CAOO, ILLINOIS

Balandžio men. 14-tą dieną sekmadienį, 3-čią va

landą popiet, Maria High mokyklos salėje skautiškų 

darbų paroda atidaroma 1-mą valandą popiet.

S^SS^SS^^SS^’SS-ZnES’.'SS^’SHI

SS’-'SS’.’SSS’S?*,

SKAUTORAMA
Programoje skautiški pasirodymai, baletas, trumpi 

vaidinimai, laužas. Laužą praves sk. Vylius Bražėnas. 

Visa Cbicagos visuomenė mielai kviečiama atsilankyti.

CHICAGOS SKAUTAMS REMTI DRAUGIJA

Išėjo iš spaudos nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iŠ lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00, 150 pusi. 

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, 

Chicago 29, III.

CHICAGOS ŽINIOS
Liudininkai Marcus 

nužudyme
'* k

Chicagos policija gavo naujų 
duomenų aiškinimui Marcus žu
dikų. Keletas asmenų, buvusių 
ties ta vieta, kur Marcus buvo

Baisiai apdege mergytė
Imdama kavos puodą nuo 

ugnies uždegė savo suknelę 8 
metų mergytė Janice Evans. 
Nelaimė įvyko jų namuose 1923 
N. Artesian, Chicagoje. Apde-

pagrobtas, davė policijai kele- j gė net 95% mergaitės kūnelio 
tą numerių automobilio, kurį I paviršiaus. Tik jos veidas ir 
naudojo žudikai. Be to — Ro- plaukai liko ugnies nepaliesti, 
bert Neveau, areštuotas kaip į Mergaitė Šv. Elzbietos ligoninė- 
įtariamas krautuvių apiplėšime, je, deguonies palapinėje, kovo-
policijai pasakojo, jog jam at
rodo — jis 'matęs žudikus iš
metant lavoną. Jis sakosi sėdė
jęs netoli tos vietos automobi
ly su savo drauge ir .matęs at
važiuojančius žmones. Jie su
stojo, pasigirdo šūvis. Važia
vusieji išmetė lavoną ir nuva
žiavo. Jo draugė išsigandusi

ja su mirtimi, bet yra vilties 
jai išlikti gyvai.

Per vakarą — $3,000,000
Chicagoje trečiadienį Stan

dard klube pradėtas žydų va
jus surinkti Chicagoje $10,500.- 
000 įkurdinimui 125,000 žydų 
pabėgėlių Izraelyje. Buvo su-

Išdave vogtos kelnės
Dėl vogtų kelnių ir kitų šu

nybių Joseph Tontlevvich turės 
atsėdėti kalėjime nuo 1 iki 10 
metų. Jis įsilaužė į fabriką 
2020 Clybourn avė., Chicagoje. 
Pradėjo kaukti įtaisytas alar- 
mas. Jis buvo sugautas ir poli
cija nustatė, kad jo dėvimos 
kelnės buvo vogtos iš valgyklos 
1115 Armitage avė. Jis taipgi 
prisipažino įsilaužęs į vieną ta
verną ir padegęs makaronų fab
riką iš įpykimo, kad negalėjo 
atidaryti seifo.

Mirtis dėl meilės
Savo kambaryje 1224 E. 521 

str., Chicagoje, rastas lavonas 
bebaigiančio medicinos mokslą 
25 metų amžiaus studento Ken- 
neth Rutman. Tuščias chloro- 
formos butelis gulėjo prie jo. 
Jokio raštelio nerasta, tik prie 
jo buvo laiškas nuo sužadėtinės 
iš Floridos; ji praneša, kad tė
vai griežtai priešingi jų vedy-

liaujančių po įvairius misijų vijos misionieriai labai dėkingi 
kraštus, būstinė. Čia jie sustoja kard. Štritch už nusiųstus tam 
keliaudami į Korėją, Formozą, kraštui 25 džypus

Neseniai čia laikėsi ir kun. 
Charles Hilbert, kuris per 28 
metus dirbo Kinijos misijose ir 
vėliau raudonųjų buvo ištrem
tas. Šiame Maryknoll name, 

Neseniai šiuose namuose bu- į Chicagoje, yra 8 kambariai su- 
vo sustojęs tėv. Ralph Sylva, stotl pravažiuojantiems misio- 
kurio “parapija” Bolivijoje tu- nieriams. Šiuo metu apie 500 
ri 15,000 kvadratinių mylių. Iš Maryknoll tėvų darbuojasi už- 
savo misijos jis iškeliauja vis I sienio misijose, o apie 1,000 
kelioms savaitėms ir laivu ar Jaunuolių ruošiasi tam darbui
arkliu jodamas lanko tolimes- Maryknoll įstaigose. ______
nius pakraščius. &J___) _

Čia neseniai buvo sustojęs ir j fž II jk A IĮ O Lf IJ
Santa Cruz, Bolivijoje, vysku- BEVERLY HILLS GELINYCIA 
pas Charles A. Brown, taipgi Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke- 
MntyknoU vienuole narys. i •»
Jis 1948 m. įkūrė pirmą para- Te, RKospect g-oaaa ir pr s-osm. 
pinę mokyklą. Abudu tie Boli-

Afriką, Japoniją, Peru ir Čilę 
Paprastai misionieriams, išdir
bus septynerius metus užsienio 
misijose, leidžiama aplankyti 
tėviškę.

Jieško $125,000
Ollie Reilly, 65 m. amžiaus 

našlė, kurios vyras mirė susi
ginčijęs su policija, dabar įieš
ko iš to policininko $25,000 ir 
iš Chicagos miesto — $100,000.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-24C'

nuvažiavo automobiliu, papra-! ruošta speciali vakarienė, kurioj 
šiuši, kad jis išliptų. Jisai pa- dalyvavo iš Dublino atvykęs 
žiūrėjęs į lavoną ir nubėgęs. meras Priscoe. Vaišėse dalyva-

Policija tai istorijai nelabai įvo 450 žmonių ir > Per vie- 
... . I ną parengimą pasižadėjo įmo- boms.

'i kėti $3,000 000
Vaikų dar neveš į Rusiją
Seimų teismas dar atidėjo I chicago. Aurora & Elgin ge „ _____

spren imą apie Kozminų šei- Įįnįja užsidarys ba-1 nė mokykla, turinti 468 studen
tuos vaikų grąžinimą j Rusiją. į landa„ 28 d 3 va, 59 min IuiJtns, surinko 1,000 svarų drabu-

Autobusai į Aurorą
Moksleivių dovana 

vengrams
Highland Parko žydų religi-

Kaip žinome, Kozrainai grįžta į nois Komercijos komisija leido
SSSR Jų keturi berniukai yrą|tuo ruožtu dįtj autobusų 
nuo 8 men. iki 10 m. amžiaus susisiekimą, kurį organizuos 

Leyden Motor Coach bendrovė.

Vyras ir žmona vadovaus
. . veteranams

Uptown- Edgewater vetera
nų 428 posto komandieriumi 
išrinkta^ Leo Herz, 46 m. am-

Tėvai nori juos pasiimti į So
vietų Sąjungą, tačiau tėvai pa
skutiniu metu buvo psichiatri
nėse ligoninėse, nenormalūs.
Sovietų atstovybė Washingto- 
ne taipgi vaikus nori išgabenti 
į SSSR. Šiuo kartu pati Sovie
tų atstovybė paprašė sprendi- žiaus, o jo padėjėju išrįnkta jo 
mą atidėti, kad galėtų išversti' žmona Esther, 46 m 
į anglų kalbą dokumentą, ku
ris parodys, kaip vaikai Rusi
joje bus laikomi. Labai galimas 
dalykas, kad vaikų išvykimas 
bus atidėtas iki jie taps pilna
mečiai ir patys galės apsispręs
ti.

žiu ir juos pasiuntė vengrų pa
bėgėliams.

Misionierių būstinė
Chicagoje, 1421 N. Astor, 

yra Maryknoll misionierių, ke-

UODftSIO valandoj

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6840 So. Wwten Avė. Air Ooodltioned koplyčia 
MCpublIo 7-8600 — 7-8601 Automobiliam* vieta

TUma, kurie gyv«na kltoM miesto dalyee; gausime 
koplyčia arčiau Jūsų namų.

Pasirinkimas mieste!

— CEdarcrest 3-6335

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NF.LSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų

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

6819 So. Western Avė. Tel. GRovehilI 6-3745

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermifage Avė.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9852

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

Balsuosim dėl 
$113.000.000 bonų

Chicagos Miesto taryba 40 
balsų prieš 6 nutarė birželio 3 
d., drauge su teisėjų rinkimais, 
pavesti balsuotojams pasisaky- j 

ti, ar jie sutiks, kad būtų mies
tui užtraukta $113,000,000 pa-1 
skolos.

■

L A.
KOTRYNA GRIGONIS 

j Janulyte
Gyveno 2061 W. Coulter St. 

Tel. Rtversld© 4399
MirS bal. 11 d., 1957, 6 vai. 

ryto, 'Hulaukus senatvės. Oiinė 
Lietuvoje; kilo Iš Suvalkų aps., 
Pakuonio parap., Vyčių km.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Juozapas, duktė Ger- 
trude Jaras, žentas Jonas, anū
kė Dolores Kramer, brolio sū
nus Juozapas Janulis, kiti gi- 
minSs, draugai ir pažįstam i.

Priklausė Liet. Keistučio Pa
šalpos Klubui.

Kūnas bus pašarvotas penkt. 
6 vai. vnk. l4tekawlez koply
čioje, 2314 W. 23rd PI.

j, J-aidotuvės jvyks pirmad.,. 
jbal 15 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta , Aušros Var- 

! tų parapijos bažnyčių, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 

• tiulydėta j šv. Kazimiero ka
pines.

j Nuoširdžiai kviečiame visus: 
giminės, draugus ir pažįstu mus 

Jpalyvautt šiose laidotuvėse
Nuliūdę: Sūnus, duktė, žentas 

ir anūkė.
laidotuvių direktorius Stepo

nas Iaekawisz. Tel. VI. 7-6672.

A- A.
KLEMENTINA KODIS 

(Zauraitė)
Gyveno 4437 S. Talman Avė. 

TeJ. VI 7-6(163
Mirė bal. 10 d., 1957, 4 vai. 

r>to, sulaukus pusės amžiaus. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Pane
vėžio apskr.. Velykių parapijos. 
Iksų kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

nu 2 dukterys Albina ir Lil- 
lian, sūnus peter, sesuo Vale
rija Lukas su šeima, sesuo Ber- 
niee Stravinskas su šeima, bro
lienė Marijona Adašiūnas su 
šeima, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Lietuvoje liko švogerka Ur
šulė. su šeima.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 8. Cali
fornia Avė,

Laidotuvės jvyks šeštadieni, 
bal. 13 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto ims atlydėta į švenč. Pa
nelės Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčių, kurioje (vyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys Ir sūnus, 
laidotuvių direktorius Pet

ras Bieliūnas. Tel. LA. 3-3572.

v v
DOMINIKAS

N A M A JUŠKA
Gyveno 11212 So. Sawyer Avė.

Mirė balandžio 10 d., 1957, 
sulaukęs 76 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje; kilo iš Za
rasų apskr., Dusetų parapijos,

1 >raugėliškių km.
Amerikoje išgyveno 8 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime

2 sūnūs: Adolfas (gyv. Lon
done, Anglijoje), Romualdas 
Lietuvoje, Jų šeimos ir daug 
kiti) giminių, draugų ir pažįs
tamų Amerikoje ir Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas Mount 
Greenwood Funeral Home kop
lyčioje, 3032 W. lllth Str.

Laidotuvės jvyks šeštadieni, 
balandžio 13 d., iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Kristinos parapijos bažnyčių, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Giminės, draugai ir pažjsta- 
mi nuoširdžiai prašomi atsilan
kyti | šermenis ir dalyvauti 
laidotuvėse, suteikiant pasku
tini patarnavimų velioniui I>o- 
minikui Namajuškai.

Nuliūdę: Sūnūs

Laidotuvėmis rūpinasi Juoza
pas Dolikas, tel. Hiltop 5-3400

HM
Pro nešamo giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad š. ni. 

balandžio 10 d. mirė
A. | A.

KOSTAS BIELYS
Gyveno 2540 Weat 70th St„ Chicago, III.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Seinų apskričio, Punsko parapijos, 

Navininkų kaimo. Amerikoje išgyveno 6 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 pusbrolio dukterys: Anelė 

Gotautienė su šeima ir Bronė Žiūraitienė su šeima, pusbrolio sū
nus Algirdas Markevičius su šeima, kiti giminės draugai ir pa
žįstami.

Kūnas pašarvotas Laekawicz koplyčioje, 2424 W. fiftth St. 
Laidotuvės įvyks šešt. bal. 13 d., iš koplyčios 8:30 v. ryto bus at
lydėtas į Svenč Panelės Gimimo parap. bažnyčią, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Giminės.
laidotuvių direkt. Steponas Lackawicz, Tel. REpublič 7-1213.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 

• CHICAGO, ILL. CICERO, ELI.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2109

| paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportąciją automobiliu.

Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet. 
IŠSIRINKITE DABAR — BUS PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJE! 

JOKIO JMOKIJIMO. SUMOKĖSITE KAPINIO DIENOJE.

įimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiminiiiiiinniiiiniiiiiiniiiiiiinD"’'7-

PERKRAUSTYMAI — MOVING 1
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL. 

Telefonas — FRontier 6-1882

1957 BUICKAS
Tik

#2,595.00 1
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

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

-y
SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Amhulansų patarna 
vimas dieną ir nak 

I tį, Reikale šaukite 
' mus

Mes turime koplyčias 
/įsose Chicagos ir 
Roselando dalyse ir'
tuojau patarnaujame 1
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X Gimimo šv. Panelės Mari

jos parapijos Šv. Vardo dr-ja 
rodys įdomų spalvotą filmą 
apie Kanados garsią Šv. Juoza
po šventovę balandžio 14-tą d.
3 vai. ir 7 vai. p. p. parapijos 
salėje. Šis filmas pirmą sykį 
yra rodomas Chicagoje ir pa
tartina visiems atsilankyti. 
Kun. J. Makaras, draugijos 
dvasios vadas, kelintą kartą 
lankęs šią šventovę, papildys 
filmą savo žodžiu.

Pirm. Jonas Evans energin
gai vadovauja šiai vyrų drau
gijai. Virš dviejų šimtų narių 
dalyvauja 8-tos valandos mi
šiose ir priima Šv. Komuniją.

X Tautinių šokių šventės ko
mitetas ir jo sudarytoji finan
sų komisija, prisiųsdama aukų 
lapus, širdingai prašo geros va
lios lietuvius, kaip pavienius 
asmenis, taip ir organizacijas, 
kad visi pagal savo išgales pri
sidėtų prie šventės pasisekimo, 
nes išlaidos gali siekti iki $10,- 
000, kurias turėsime surinkti 
iš lietuvių visuomenės biletų, 
aukų ir kita forma. Aukotojai, 
kurie paskirs šventės reikalams 
$5 ar daugiau, tai jų pavardės 
bus įrašytos “Šventės vadove”, 
o prekybininkų ir verslininkų 
firmų pavadinimai. Tačiau vie
na sąlyga: lapai turi būti grą
žinti komitetui iki birželio mėn. 
10 d., o galutinis lapų grąžini
mas liepos mėn. 1 d.

X Lituanicos Futb. klubas šį
sekmadienį, balandžio 14 dieną, 
žaidžia trijose vietose. Litua
nicos jaunių futbolo kom. žai
džia 10:30 v. iš ryto Winnemac 
Park stadijone su Schwaben. 
Rezervas 1 v.1 p. p. Marąuette 
Parke mažoje aikštėje, 6700 S. 
Kedzie, su Wonderers B.

Lituanicos pirmoji kom. iš
vyksta pirmenybių rugtynėms 
prieš italų Maroons futb. ko
mandą. Rungtynės įvyks 3 v. 
Sheridan Parko aikštėje prie 
May ir Polk gatvių.

X Tarptautinis Skautų Biu
ras pranešė Egzilų Skautų As- 
sociacijų tarybai, kad į pasau
linę skautų džiamborę, įvyks
tančią šią vasarą Anglijoje, 
yra kviečiamos dvi egzilų skau
tų draugovės. Jos oficialiai at
stovaus tautas esančias už Ge
ležinės uždangos. Laukiama, 
jog lietuviai galės sudaryti to 
vieneto ribose dvi skiltis.

X Į 16-ąją Pasaulio skautų 
sąjungos konferenciją Anglijo
je gautas pakvietimas oficia
liai 6 asmenų delegacijai, ku
ri atstovautų egzilų skautus. 
Ši konferencija yra augščiau- 
aias skautų sąjungos organas. 
Lietuvius skautus Egzilų Skau
tų Associacijų taryboje atsto
vauja dr. Vytautas Čepas iš 
Bostono.

X Prel. D. Mozeris tėvų Sa
leziečių vienuolynui prie Cedar 
Lake, Ind., paaukojo iš Nekal
to Prasidėjimo bažnyčios bokš
to išimtą varpą ir klebonijos 
rūsyje buvusią nedegamąją 
spintą, pasirūpindamas jų pri
statymu į vietą.

X Seselės kazimierietės, dir
bančios Chicagos apylinkės mo
kyklose, ligoninėse ir kitur, ba
landžio 22 d. išvyksta vienos 
dienos iškylai į tėvų Saleziečių 
sodybą prie Cedar Lake, Ind.

X Kun. St. Yla Cicero moks
leivių ateitininkių Vysk. Motie
jaus Valančiaus kuopos na
rėms praeitą šeštadienį skaitė 
paskaitą “Namai ir pasaulis”.

REIKALINGA VIRfiJA-PADfiJfi
JA Geras atlyginimas, butas ir už
laikymas. Rašykite šiuo adresu: 
DRAUGAS Adv. 9441, 4645 W. 63rd 
St., Chicago 29, UI.

X Jonas Kavaliūnas, veiklus 
kultūrininkas, pedagogas ir vi
suomenininkas, šį šeštadieni, 
balandžio 13 d., 7 vai. 30 .min. 
Lietuvos Vyčių salėje Lietuvių 
Fronto susirinkime skaitys ak
tualią paskaitą “Ar mūsų jau
nimas išliks lietuviškas?” Da
bartinėse sąlygose visų mūsų 
didžiausias rūpestis tremtyje 
augančiame lietuvių jaunime 
išlaikyti nesužalotą lietuvišku
mą. Prelegentas kalbės kokios 
yra sąlygos, kokie pavojai ir 
galimybės. Aktualiosios paskai
tos gyvybiniais lietuvių tautos 
klausimais pasiklausyti kviečia
mi tėvai, mokytojai ir lietuviš
kasis jaunimas.

X Dainavos Ansamblis bai
gia ruošti muzikinį veikalą “Iš
eiviai”, kuriame girdėsime gra
žias St. Šimkaus dainas ir ma
tysime naujus tautinius šokius. 
Veikalas sumodernintas, bet 
bus statomas lietuvių tautinio 
mero rėmuose. Pastatymas 
įvyks gegužės 12 d. 3 vai. p. p. 
Marijos Augštesniosios mokyk
los salėje. Jį režisuoja akt. A. 
Dikinis. Solo partijas dainuos 
Al. Brazis.

X Nijolė Lipčiūtė yra Liet. 
Studentų sąjungos ryšininkė 
Liet. Stud. Šalpos fonde. Šis 
fondas teikia nepasiturintiems 
akademikams stipendijas pa
skolos forma. Ligi šiol jau su
šelpė ne vieną studentą. Suin
teresuotieji gali kreiptis į Liet. 
Stud. Sąjungos centro valdybą.

X Linksmi velykiniai šokiai
j yra rengiami Ciceroje, Steve’s 
Į klubo salėje, 1500 So. 49 Avė., 
į balandžio mėn. 21 d. Salės ve- 
I dejas Zigmas Šefleris ją yra 
gražiai atnaujinęs ir kviečia vi
sus atvykti čia praleisti šv. Ve
lykų vakarą.

X Al. Kumskis, žinomas po
litikas, daug padeda Chicagos 
Lietuvių Futbolo klubui Litua- 
nica ir pats tapo to klubo na
riu. Kumskis pažadėjo klubui 
paremti klubo aikštės sutvar
kymą Marąuette Parke ir pa
dėti visuose klubo reikaluose.

X L. B. Moksleivių Tauti- 
nian Ansamblin Marąuette Par
ko skyriun jau įsirašė 120 
moksleivių; Brighton Parko — 
96 ir Town of Lake apie 20. 
Cicero skyriuje vyksta narių 
registracija, o Bridgeporto sky
rius pasipildo naujais nariais.

X Kardinolas ir Chicagos ar
kivyskupas Samuel Stritch ir 
Chicagos mayoras Ddfcy daly
vaus Back of the Yards kon
grese, kuris bus balandžio 14 
d. 5 vai. p. p. Šv. Kryžiaus pa
rapijos salėje, 4555 So. Wood 
st.

X Gegužės 4 d. įvyksta Liet. 
i auditorijoj vakaras, kurį ren
gia Chicagos Aukštesn. Lit. 

į mokykla. Programa įdomi ir 
turtinga: mokyklos choras, ba
letas, tautiniai šokiai ir mon
tažas “Didysis atsivertėlis”. Po 
to šokiai ir užkandžiai.

X Amerikos Lietuvių Gydy
tojų draugija gegužės mėn. 8 
d. Navajo Hills Country Club 
patalpose rengia vakarienę pa
gerbti draugijos narius, išbu
vusius praktikoje 25 metus ar 
daugiau. Programą atliks S. 
Pautienienė ir G. Gudauskienė.

X Povilas Tautvaiša, šach
matų meisteris, buvo atvykęs į 
E. Chicagą, Ind., ir sužaidė si
multaną su vietiniais lietuviais 
šachmatininkais.

X Ramanauskam, gyvenu- 
siem Waterbury, Conn., yra 
laiškas iš Lietuvos nuo O. Blan- 
dytės-Rudienės. Atsiimti “Drau
ge”.

X O. Zailskienė šį šeštadienį 
per S. Barčus radiją kalbės 
Chicagos skautų rengiamos 
Skautaramos proga.

X Lietuvių Moksl. Tautinis 
I ansamblis Bridgeporte minės 
; motinos dieną gegužės 5 d. Lie- 
I tuvių auditorijoje.

X J. J. Kazanauskas Chica- 
I gos Lietuvių Skautam Remti 
j dr-jai paaukojo 100 dol.

VELYKŲ ŽENKLU MERGAITE

ją vėl fotografuoja. Ji yra 2 su puse metų amžiaus. (INS)

IŠ ARTI IR TOLI

Colorado Velykų žęnklų mergaitė sučiulpusi saldainį stebisi kam ronto, Ont., ir džiaugiasi, kad

J. A. VALSTYBĖSE
— Min. Povilo Žadeikio 70 m.

amžiaus sukaktuvių proga ko
vo mėn. 26 d. Wash.ingtono lie
tuvių bendruomenės vardu Ma
žeika, Washingtono Amerikos 
Lietuvių Draugijos pirminin
kas, įteikė V. K. Jonyno pieštą 
paveikslą “Miškas pavasarį”.

Trumpoje, bet turiningoje 
kalboje Mažeika palinkėjo su
kaktuvininkui sveikatos bei iš
tvermės ir toliau sėkmingai 
vairuoti laivą šių dienų gyveni
mo audrų mėtomą, siekiant 
Lietuvos laisvės. Ponas minist
ras nuoširdžiai padėkojo už 
linkėjimus.

Susirinkusieji p. Žadeikienės 
ir panelės Mirgos Žadeikaitės 
buvo pavaišinti. Sudainavę “Il
giausių metų”, vašingtoniškiai 
išsiskirstė.

— Sigitas Bobelis šį pavasarį 
baigė New York City College 
elektro inžinerijos studijas, įsi
gydamas bakalauro laipsnį ir 
pradėjo dirbti garsioje Ebasco 
Service kompanijoje, pasižymė
jusioje elektros stočių projektą 
vimo darbais. Jaunasis inžinie
rius domisi ne tik savo profesi
ne sritimi, bet gyvai dalyvauja 
ir studentų visuomeninėje veik
loje. Dar Vokietijoje jam teko 
vadovauti skaičiumi didžiausiai 
tremties moksleivių ateitininkų 
kuopai Diepholze. Amerikoje jis 
pirmininkav-o studentų ateitinin 
kų draugovei New Yorkc ir šiuo 
metu priklauso tos organizaci
jos centro valdybai, tvarkyda
mas ryšius su užsienio organiza 
cijomis.

— Bostono studentai santa- 
riečiai balandžio 27 — 28 d. ren 
gia rytinių pakraščių jaunimui 
kultūrinį savaitgalį. Balandžio 
27 d. Tautiniuose Namuose 
įvyks literatūrinė konferencija 
tema “Laisvoji ir pavergtoji li
teratūra”. Balandžio 28 d. Mu- 
nicipal Auditorium bus meno va 
karas, kuriame dalyvauti jau su 
tiko rašytojas Antanas Gustai
tis, solistė Daiva Mongirdaitė, 
baleto šokėja Dalila Mockapet- 
rytė, pianistas Darius Lapins
kas, merginų trio ir vyrų kvarte 
tas.

X A. a. Kostas Bielys, Seinų 
Punsko krašto dzūkas, mirė 66 
m. amžiaus balandžio 10 dieną 
Cook County ligoninėje, kur jį 
patalpino dr. J. Adomavičius 
balandžio 1 d. Velionies sveika
ta ėjo geryn, bet dėl kraujo iš
siliejimo smegenyse staiga mi
rė. Velionis prieš 50 m., būda
mas Seinuose moksleiviu, gra
žiai pasireiškė lietuvių visuo
meninėj veikloj, dalyvaudamas 
choruose ir vaidinimuose mies-į 
te, o taip pat organizuodamas I 
lietuvių jaunimą apylinkės kai
muose. 1919 m. buvo liet. ka
riuomenės savanoriu. Laidoji
mo apeigos pradedamos balan
džio 13 d. 9 vai. ryto iš Šv. Pa
nelės Gimimo parapijos bažny
čios. Pašarvotas St. Lackawiczi 
koplyčioje.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

— Dr. K. Pakštas Philadel- 
phia, Pa., šv. Andriejaus para
pijos salėj balandžio mėn. 14 d. 
12 vai. (tuojau po sumos) krik 
ščionių demokratų bičiulių pasi 
tarime tars žodį. Visi krikščio
nių demokratų bičiuliai ir sim- 
patikai maloniai kviečiami da
lyvauti.

— Kun. prof. Stasys Yla šie
met švenčia sidabrinį kunigys
tės jubilėjų. Ta proga, jubilia
tas, gegužės mėn. 21 d. 11 vai. 
atnašaus iškilmingas šv. mišias 
Nekalto Prasidėjimo seselių kop 
lyčioje, Putnam, Conn. Pagerbi
mu rūpinasi jo mokiniai kuni
gai, draugai ir Nekalto Prasidė 
jimo seserys.

— Amer. Liet. inžinierių ir
architektų skyrius Detroite į 
valdybą išrinko pirm. dr. inž. S. 
Jusėną, sekr. inž. Tuskenį ir 
ižd. arch. P. Melniką.

KANADOJ
— Tilsenborg - Delbi tabako 

ūkininkų tarpe daroma pastan
gos įsteigti naują Market Boar- 
dą, tabakininkų uniją, kuri tei
singai įkainuotų tabako derlių, 
būtent, pristačius tabako pavyz 
džius, nežinant įkainuotojams 
tabako savininko pavardės. Iki 
šiol pastebėta daug papirkimų, 
ypač iš turtingesniųjų tabaki
ninkų, ko įtakoje tabako supir
kimo įstaigos labai skirtinga kai 
na įvertindavo tabaką kainose. 
Lietuviai ūkininkai džiaugiasi 
pastangomis šioje srityje, nes 
ne visada užtenkama kaina bū
davo lietuvių tabakas įvertina
mas.

— Kun. dr. Pr. Brazys, MIC, 
atvyko į Kanadą Hamiltono ir 
Toronto liet. kolonijoje vesti 
cijų. Hamiltoniečiai džiaugiasi 
gavėnios susitelkimo, rekolek- 
nuostabiai gražia susikaupimų 
pravedimo sistema. Šią savaitę 
kun. Brazys rekolekcijas pave
da Toronto šv. Jono Kr. liet. baž 
nyčioje. T. Brazys yra atvykęs 
iš Argentinos, o pavasarį vyks
ta į Romą T. Marijonų kapitu
los suvažiavimą.

— Montrealyje yra plačiai 
paplitusi brošiūra, instruktuo
janti kanadiečius apie komuniz
mą, išleista RCMP priežiūroje, 
savo pabaigoje paduoda sąrašą 
organizacijų ir laikraščių, dir
bančių komunistinį darbą. Tarp 
kitataučių organizacijų, gaunan 
čių direktyvas iš Maskvos, su
minėtos ir šios: “Kanados lietu
vių sūnų ir dukterų savišalpos 
d-ja” ir “Lietuvių literatūros

KAS TURI GERA SKONĮ, VISKĄ PERKA PAS UEPONj
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 

kėjimai 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 — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted Str. VIctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sekm. 10—5, Kitom dienom 9—6

Pinigus ir užsakymus siūskite: 
DRAUGAS, 4545 W. fiSrd Street, Chicago 29, III.

d-ja”. Taip pat paminėtas "Liau 
dies Balsas". Kanadiečiai įparei 
gojami tų organizacijų narius 
sekti ir informuoti kur reikia.

— “Rigoletto” lietuviškai pa
statytąją Chicagoje operą, ir 
Kanados lietuviai galvoja pasi
kviesti į Torontą. Kanados liet. 
Bendruomenės Toronto skyrius 
veda derybas su Chicagoje ope
ros vadovais. Pagrindine prob
lema yra didelės personalo atga 
benimui reikalingos finansinės 
išlaidos. Šiaip, “Rigoletto” gas- 
trolė į Kanadą būtų labai pozity 
vus dalykas.

— Viktoras Fndzelis iš St.
Clarens g-vės persikėlė į savo 

I namus 421 Gladstone avė., To-

namai gražioj vietoj ir arti baž
nyčios.

— Šv. Jono Kr. liet. par. To
ronte jaunimas ruošia gražią 
operetę, kuri numatoma pasta
tyti dar šį pavasarį. Operetės 
muzikalinę pusę rengia kun. B. 
Jurkšas, o scenos vaidyba ir de 
koracijas — kun. B. Pacevičius.

— “Parama”, Toronto liet. 
kredito unija, sparčiai plečia sa 
vo veiklą, likdama stipria finan 
sine įstaiga. Daugelis lietuvių 
čia gauna paskolų, o dar dau
giau kas unijos bankelyje laiko 
savo santaupas.

— Kanados lietuvių mokyto
jų dienos, vykusios Toronte, pra 
ėjo darbo ir susipratimo ženkle. 
Nemažas mokytojų delegatų 
skaičius buvo atvykęs iš įvairių 
Kanados vietovių.

— Prisikėlimo parapijoj re
kolekcijas veda kun. J. Borcvi- 
čius, S.J., Pirmoji rekolekcijų 
savaitė skirta moterims.

VOKIETIJOJ
— Vasario 16 d. gimnaziją 

šiais metais baigė Ingė Godušai 
tė, Greta Jasevičiūtė, Rima Ma 
riūnaitė, Rimvydas Šliažas ir Vi 
liūs Linartas. Egzaminai buvo 
laikomi dalyvaujant vokiečių at 
stovui dr. Rueckert. Kaikurie 
dalyviai buvo klausinėjami vo
kiečių kalba. Egzaminai baigti 
kovo mėn. gale.

AUSTRALIJOJE
— Sydney statant Lietuvių 

Bendruomenės namus įvyko ne
laimė. Namai statomi talkos bū 
du ir į talką buvo atėjęs Jurgis 
Reisgys su savo sūnum Riman
tu. Rimantui būnant prie cemen 
to maišymo mašinos ji pagavo 
jo ranką, kurią tik po kokios 
penkiolikos min. pasisekė iš
traukti labai sužalotą. Nupjau
tas 1-nas pirštas. Manoma bu
vo, kad reikės pjauti visą ran
ką, nes buvo pavojus gyvybei 
nuo kraujo užkrėtimo. Rimanto 
tėvai Jurgis ir Teresė Reisgiai 
dabar gyveno 135 Mimoza Rd. 
East Kansstovvn-Sydney, NSW 
Australia.

ARGENTINOJE
— Arg. Liet. B-nės veikla. 

Po vasaros karščių ARLB Cent
ro Valdyba kovo mėn. 17 die
nos posėdyje apsvarstė bolševi
kinio teroro parodos, radio va
landėlės Lietuvai, - ACEN ir ki
tus einamuosius reikalus. Bol
ševikinio teroro parodos klausi
mu informavo inž. L. Stašaitis. 
Jis pabrėžė, kad po vasaros 
atostogų darbai vėl varomi to
liau, nors parodos organizato
riai susidūrė su patalpų klausi
mu, bet visi sunkumai manoma 
nugalėti ir parodą stengiamasi

J

I atidaryti kaip tik bolševikinio 
I teroro dienų minėjimo proga,
I apie birželio vidurį. Tuo pačiu 
laiku yra gauta valandėlė 
transliacijai į pavergtąją Lie
tuvą ir jai jau uoliai rengia
masi. Be to Velykų proga no
rima radio bangomis pasiekti 
mūsų brolius anapus geležinės 
uždangos.

— Moterų ir Mergaičių “Bi
rutės” draugijos posėdyje, įvy
kusiame kovo 17 d., nutarta iš
kilmingai paminėti Motinos die
ną. Bus suvaidintas gražus 
4-rių veiksmų veikalas “Dvi 
našlaitės”,

Davė progos uždirbti
— Ką, $20 už vaiko gydymą? 

Tai perdaug, pone daktare!
— Bet tamsta nepamirškite, 

kad tamstos vaikui sergant jį 
aplankiau dešimt kartų.

— O tamsta nepamiršk, kad 
nuo mano vaiko užsikrėtė pusė 
mokyklos ir tamsta gavai pa
cientų.

Ne tiek daug
Protinės ligoninės vedėjas kai 

basi su ligoniu:
Vadinasi, tu nieko ne

dirbti ?
— Ne. Aš esu truputėlį kvak- 

štelėjęs, — teisinasi.
— Žinau, bet ir kvaktelėlę 

turi ką nors dirbti, — aiškino 
gydytojas.

— Taip, — pritarė ligonis,— 
bet aš nesu tiek kvaktelėjęs, 
kad dirbčiau.

Nauja maldaknygė

“Viešpatie, Išklausyk 
Manęs”
Suredagavo

Kun. K. Matulaitis, M.I.C.
Išleido

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija
640 puslapių; colio storumo

Kaina...........................................$3.00
Paauksuota.............................. ..$3.50

Tai viena iš pilniausių maldakny
gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos: 11 novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos: visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams ir 
aboliucijai; maldos apaštalystės mal
dos: Šv. Valandos maldos; 33 giesm.; 
Velykų ir Vėlinių apeigos; Kryžiaus 

, keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
ir t.t.

Maldaknygė "Viešpatie, Išklausyk 
Manęs” yra labai gražiai išleista; at
spausdinta ant balčiausio ir geriau
sio popierio; tvirtai Įrišta su paauk
savimu ar be; nemažos-raidės; daug 
ryškių iliustracijų.

Ši maldaknygė yra geriausias pir
kinys Amerikoje, Užsisakykite tuo
jau.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

NEU2SIMIRŠKIME,
KAD MES ESAME ŽMONES

Mums reikia nors valandėlę staptelėti ir atsikvėpti, kad ne
pasidarytume, tik skambančiomis mašinų dalimas.

Kai sotus kūnas, nepalikime alkanos sielos. Knyga yra mū
sų sielos ir gyvenimo veidrodis. Tai neišsemiamų lobių šaltinis. 
Tikra mūsų dienų nelaimė, kad knyga, kaip išminčius Diogenas 
vidudienio šviesoje su žiburiu įieško žmogaus - skaitytojo.

Didieji klasikai savo nemirtinguose veikaluose netik davė 
meniškai išbaigto žmogaus ir pasaulio paveikslą, bet sugebėjo 
nusileisti ir į pačias giliausias sielos gelmes. Skaitydami jų min
tis, atpažystame save, suvokiame žmogaus tragiškąją giją ir iš
girstame patys savo sielos gyvąjį žodį.

Jūs tikrai negailėsite išleistų pinigų įsigijęs ir perskaitęs 
šiuos didžiuosius klasikų veikalus.
Victor Hugo VARGDIENIAI I-as tomas, 390 pusi.............. $3.50
Victor Hugo VARGDIENIAI II-as tomas, 216 pusi..........$2.00
Victor Hugo VARGDIENIAI IlI-as tomas, 315 pusi.......... $3.00
Victor Hugo VARGDIENIAI IV-as tomas, 358 pusi.......... $3.50
F. M. Dostojevskis PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI

I- as tomas, 266 pusi........................................................ $2.50
F. M. Dostojevskis PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI

II- as tomas, 290 pusi........................................................ $2.50
F. M. Dostojevskis NUSIKALTIMAS IR BAUSME I-as

tomas, 302 psul....................................................................$3.00
F. M. Dostojevskis NUSIKALTIMAS IR BAUSME II-as

tomas, 256 pusi................................................................. $2.50
F. M. Dostojevskis NUSIKALTIMAS IR BAUSME IlI-as

tomas, 300 pusi...................................................................  $3.00
L. A. Tolstojus ,ANNA KARENINA I - II-as tomas, 440 p. $4.00 
L. A. Tolstojus ANNA KARENINA III - IV tomas, 384 p. $3.75
W. S. Reymont KAIMIEČIAI I-as tomas 352 pusi................ $3.00
W. S. Reymont KAIMIEČIAI II-as tomas, 383 pusi................$3.00
W. S. Reymont KAIMIEČIAI III-as tomas, 471 pusi.......... $3.50
W. S. Reymont KAIMIEČIAI IV-as tomas, 392 pusi..........$3.50

Penktadienis, balandžio 12, 1957

KAS KĄ IR KUR
— Skautų Užsienio skyrius ruo

šia specialią parodą, kurioje nuo
traukų, ženklų, aprašymų pagalba 
bus vaizdžiai parodyta lietuvių 
skautų veikla reprezentuojant Lie 
tuvą kitų kraštų stovyklose ir spau 
doje. Ši paroda bus išstatyta Skan 
toramoj, balandžio 14 d. Marijos 
Augšt. mok. salėje.

— Gyvosios Lietuvybės mėnesio 
muzikinio vakaro programą suda
ro prof. Vlado Jakubėno paskaita 
“Žvilgsniai j lietuvių kompozito
rius” ir Jono švedo kūrinių reči
talis. Irena Kalėdinskaitė, Prauri- 
mė Krasauskaitė, Bronius Janeys 
ir Valentinas Lioreątas išpildys Jo 

no Švedo sukomponuotas dainas 
(žodžiai: Nykos - Niliūno, Myko
laičio - Putino, Jono Aisčio, Kosto 
Ostrausko ir Juozo Krūmino), o 
fortepionui Sonatina in D skam
bins pianistė Gail Hansen. Jaunų
jų menininkų darbų apžvalgoje 
bus išstatyti Ritos Žukaitės sep
tynių kūrinių ciklas "Iš dienoraš
čio”. Muzikinis vakaras įvyks ba
landžio 13 d. (šeštadienį) 8 vai. 
vakare Lietuvių auditorijoje.
— “Technikos Žodžio” skaitytojai 

kviečiami dalyvauti ALIAS Chica
gos skyriaus spaudos sekcijos su
sirinkime, kuris įvyks balandžio 13 
d., šeštadienį, 7 v.v. Hollywood 
svetainėje 2417 W. 43rd St. Bus 
sprendžiami svarbūs Tž klausimai. 

Sp. Sekcijos Pavedimų K. Burba

X Pigiai parduoda. Gradins- 
kas, J. G. Television Co., 2512 
W. 47th Str., dabar parduoda 
1957 m. kambarių vėsintuvus 
su 100 dol. nuolaida nuo fabri
ko kainos.

Lietuvių tautos tauriausios asmeny
bes ArkJvysk. Jurgio MatuJaičio-

Matulevičiaus
Trijose dalyse:

UŽRAŠAI
: I. Virusai: Mintys, pastabos, pasi
ryžimai. Čia kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos Įžvel
gimas bei visiškas pasiaukojimas 

' tarnauti Dievui, Bažnyčiai ir siely 
išganymui.

II. Laiškai. Tai Įvairiems asme
nims rašytų laiškų ištraukos, gyve 
nimiškos išminties perlai, išreikš,., 
patarimų, paraginimų ir paaiškini
mų formoje.

III. Vilniuje. Žvilgsnis Į Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, kur JIb stengdamasis 
būti visiems visakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
Ir Įrišta , kietus viršelius. Kaina 
»2.60.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“D R A U G A S”
4545 W. 63 St., Chicago 29, III.

TĖVAS PIJUS
istorijoje yra pirmasis kunigas 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė
vas Pijus yra ganaus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
yra įdėti 32 paveiksmi. Kaina 
$2.00

Gailina gauti “DRAUGO“ 
Adminlstracijtje 

•1515 Wcst 03 Street, Ulileugo III.
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