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PAVERGTOS TAUTOS BUS NEPRIKLAUSOMOS!
Adenaueris prašo

Macmillaną atidėti
B0NNA, Vokietija, geg. 9. — 

! Vakarų Vokietijos kancleris Kon 
Trečioji nepaprastoji Pavergtųjų Jungtinių Tautų sesija, įvy- rat\ Adenauer prašo Britanijos 

kusi balandžio 26 — 30 d. d. Strasburge, Prancūzijoje, išleido šį
atsišaukimą į savąsias tautas.

Pavergtųjų Jungtinių Tautų 
žodis į savąsias tautas

Kritikuoja Britanijos saugumo 
sistemos planus

Jau trečią kartą Pavergtųjų 
Centro ir Rytų Europos Tautų 
atstovai renkamės čia, Strasbur
ge, būsimoje naujosios Europos 
sostinėje tam, kad skelbtume tei 
singumo, laisvės ir nepriklauso
mybės evangeliją pavergtosioms 
tautoms. Mes jus gerai pažįsta
me, nes esame jūsų kraujo ir dva 
sios broliai ir galime su didžiau
siu tikrumu tvirtinti, kad, nepai-
sant visų komunistinės agresijos ki šmeižtai prieš mūsų seimą aiš
pastangų, nepaisant darbininkų 
išnaudojimo, ūkininkų žemės atė 
mimo, šviesuomenės persekioji
mo ir sistemingo jaunimo apgau
dinėjimo, nepaisant jums taiko
mo fizinio teroro ir materialinio 
spaudimo, — Jūsų tikėjimas di
džiaisiais ir kilniaisiais Vakarų 
demokratijų principais pasiliko 
nepajudinamas.

Visa tai mes garsiai ir įtaigiai 
skelbėme, tik, deja, mūsų žodžiai 
nesusilaukė tokio atgarsio, ko
kio jie b’jyo verti. Vakarų tau
tos, kurios amžių būvyje mūsų 
tautos savo gyvybių aukomis sau 
gojo nuo iš Rytų plūdusių užpuo
limų, — maža teparodė susido
mėjimo mūsų likimu.

Nevaisingos rezoliucijos
i

Jungtinės Tautos, kurių nuos-1 
tatai naujai patvirtina žmogaus 
asmens garbingumą ir lygias tei
ses didžiosioms ir mažosioms tau 
toms, neparodė jokio susidomėji
mo mūsų kraštų kančiomis. Net 
ginkluota, savo brutalumu netu
rėjusi pavyzdžio, Maskvos agre
sija prieš didvyrišką vengrų tau
tą tesusilaukė tik nevaisingų re
zoliucijų, be išvadų ir be reakci
jų. Iš tikrųjų, jei mes taip tvir
tai nepasitikėtume Jumis, jei, 
antra vertus, taip gerai nežinotu- 
tume sovietinio režimo klaidų, 
vidaus sunkumų ir prieštaravi
mų, tai būtume galėję būti pri
vesti prie nusivylimo.

Didžiausias sąmyšis

Tačiau nuo Stalino mirties ir, 
svarbiausia, nuo to momento, kai 
praėjusių metų pradžioje Chruš
čevas padarė didžiausią neatsar
gumą kirsdamas mirtinį smūgį 
komunistinei diktatūrai ir su
griaudamas Stalino legendą, bu
vo sukeltas didžiausias sąmyšis 
net tarp uoliausių komunistų. 
Jūs, mūsų broliai, Jūs tuojau 
įvertinote didžiausią tų įvykių 
reikšmę. Didžiulės pavergtųjų 
tautų teritorijos plotuose prasi
dėjo sukrečią smūgiai, tarp ku
rių lenkų žemės sudrebėjimas ir 
vulkaniškas vengrų išsiveržimas 
buvo lig šiol ryškiausi.

Jieškos savito laisvės kelio

Aišku, kad, pagal aplinkybes, 
priklausomai nuo savo charakte
rio, kiekviena tauta jieškos savi
to laisvės kelio. Net, jeigu pra
džia ir pasirinktas kelias gali 
būti skirtingi, tikslas lieka tas 
pats: — laisvė, socialinis teisin
gumas ir visiška nepriklausomy
bė visoms pavergtosioms tau
toms.

Paskutiniai įvykiai padarė mil 
žinišką įspūdį laisvajam pasau
liui. Visa tai, ką mes nuo seniai 
tvirtinome, nesulaukdami atgar
sio, staiga tapo aiškia, visų pri
imta tiesa.

Kreipiamės į vyriausybes

Susirinkę Strasburge — Euro
pos Tarybos mieste — mes dar
bavomės visiškai vieningai, siek
dami mūsų bendro tikslo. Teisi
nės tvarkos ir pastovios taikos

Centro ir Rytų Europoje atstaty
mas, Europos apjungimas, trem
tinių dabartinės problemos buvo 
mūsų darbo sritys. Buvo kreip
tasi raštu ir telegramomis į lais
vojo pasaulio vyriausybes, į Jun
gtinių Tautų pirmininką bei ge
neralinį sekretorių, prašant juos 
energingai įsikišti prieš persekio 
jimus Vengrijoje.

Maskvos propagandos istoriš-

kiai rodo mūsų darbų svarbumą 
ir jų keliamą nerimą sovietuose. 

Mūsų šventam reikalui

Padrąsinti aktyvios simpati
jos ir supratimo, kurį, pagaliau, 
ima rodyti mūsų bylai laisvasis 
pasaulis, sujungti broliško drau-i 
giškumo dabarčiai ir bendradar
biavimo dvasios ateičiai, mes 
kreipiamės į Jus, lenkdamiesi Jū 
sų patvarumui, reikšdami savo 
pasididžiavimą Jūsų didvyriška 
drąsa ir, galiausiai, pasižadėda
mi Jums viską daryti, kas tik 
yra žmogiškai įmanoma, kad gar 
bingai ir veiksmingai atstovautu 
me mūsų šventam reikalui prieš 
laisvojo pasaulio vyriausybes ir 
viešąją nuomonę.

Kertini# akmuo

Greičiausiai dar teka išgyventi 
sunkių laikotarpių. Bet sovieti
nis kolosas jau buvo sukrėstas 
įstabaus it vieningo pasipriešini
mo visų politinių linkmių, visų 
socialinių sluogsnių, o, svarbiau
sia, darbininkijos ir jaunimo, ku 
riuos Maskva laikė komunistinės 
sistemos kertiniu akmeniu.

Mes esame įsitikinę, kad dra
matiški praėjusių metų įvykiai 
atžymėjo sovietinės galybės galo 
pradžią ir pasiekimas mūsų ben
dro tikslo — mūsų kraštų išlais
vinimo ir jų visiškos nepriklau
somybės atstatymo — yra tik 
mūsų ištvermės bei laiko klausi
mas.

Pavergtųjų Jungtinių Tautų 
deklaracijos reikalavimai

III-oji Pavergtųjų Jungtinių Tautų sesija Europoje, apžvel
gusi pastaruosius politinius įvykius sovietų pavergtuose Europos 
kraštuose ir ligšiolinį pavergtųjų valstybių išsilaisvinimo kovos 
kelią bei laisvojo pasaulio įnašą laisvės kovai su tironija, savo 
priimtoje deklaracijoje skelbia šiokius reikalavimus:

1. Laisvojo pasaulio tautos ir
vyriausybės raginamos pripažin
ti, kad sovietų agresijos veiks
mais sudarytoji dabartinė padė
tis Centro ir Rytų Europoje yra 
pavojinga taikai bei saugumui ir
todėl priešinga Jungtinių Tautų Ičios vyriausybės.
tikslams bei uždaviniams ir kliu-Į 3. Jungtinėms Tautoms ir jų
vanti didžiųjų tarptautinių rei-1 nariams kartojamas skubus atsi
kalų sprendimui; laisvojo pasau
lio vyriausybės sovietų paverg
tųjų valstybių atžvilgiu ragina
mos sutarti bendrą politiką ir 
pozityvias priemones Centro ir 
Rytų Europoje taikai sukurti; ra 
ginamos proklamuoti savo nusi
statymą, kad laisvojo pasaulio 
valstybių santykių išlyginimas

MANAGUA, Nicaragua, geg. 
9. — Nicaraguos armijos vadas 

su Sovietų Sąjunga yra sąlygo-l pulk. Anastasio Somoza teigia
jamas sovietų pasitraukimo iš jų 
pavergtų kraštų.

2. Laisvojo pasaulio vyriausy
bės maloniai prašomos instruk
tuoti savo delegacijas Jungtinėse 
Tautose, kad jos į artimiausios 
JT pilnaties darbotvarkę įdėtų 
augščiau minėtą Centro ir Rytų 
Europos padėties klausimą, rei
kalaudamos, kad sovietų karinės 
ir policinės jėgos iš Albanijos, 
Bulgarijos, Čekoslovakijos, Esti
jos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos,

premjerą Macmillaną dar atidėti 
britų karinių pajėgų ištraukimą 
iš Vakarų Vokietijos. Diplomati
niai šaltiniai praneša, kad Mac- 
millan tą klausimą skaito baig
tu.

Britanija šiais metais nusista
čiusi 13,500 karių ištraukti iš Va 
karų Vokietijos.

Kanada po rinkimų
pripažins raud. Kiniją
OTTAWA, Kanada, geg. 9. — 

Kaikuriuose sluogsniuose čia kai 
bama, kad Kanada pripažins rau 
donąją Kiniją po rinkimų, kurie 
bus birželio 10 d. Kanadoje.

Kanados užsienio reikalų mi
nisteris Lester B. Pearson jau 
seniai nešioja savo galvoje idėją 
pripažinti komunistinę Kiniją. 
Jis nori parodyti, kad Kanados 
politika nėra „iškepta“ Washing 
tone.

Prezidentas Eisenhovreris AVasliingtaiio aerodrome sutiko Vietnamo 
prezidentą Ngo I)inh Dieni. Valstybės sekretorius palydėjo prezidentą 
į aerodromą. (INS)

Pacifistas vyksta
į Kalėdų salą

LONDONAS, geg. 9. — Ha- 
rold Steele, 63 metų, britų paci
fistas, atsisveikino su trimis vai 
kais ir pasirengęs mirti protes
tuojant prieš britų vandenilio
bombos bandymą.*

Steele šiandien lėktuvu išskri
do į New Delhi, Indijoje, iš kur 
ketina keliauti į pavojingą apy
linkę — Kalėdų salą, kur bus 
vandenilio bomba bandoma bir
želio mėnesį.

Jis nori plaukti su savižudybės 
„taikos laivu“, kurį projektuoja 
pasiųsti Japonijos taryba kovai 
prieš atomines ir vandenilio bom 
bas.

• 150 kanadiečių žada daly
vauti tarptautiniame jaunimo 
festivalyje, kuris bus šią vasarą 
Maskvoje. Šis festivalis skleis 
komunistines idėjas.

Rumunijos ir Vengrijos būtų ati
trauktos ir kad nesuklastotais ir 
tikrai realios laisvės sąlygomis 
įvykdytais rinkimais būtų suda
rytos šių tautų valią atitinkan-

šaukimas imtis Jungtinių Tautų 
Chartoje numatytų kolektyvinių 
priemonių Jungtinių Tautų nuta
rimams dėl Vengrijos įvykdyti.

Vadas kaltina

kad Hondūro kareiviai pasienyje 
apkrausto ūkius.

Išvyko į Kanadą
BOSTONAS, Mass., gcg. 9. — 

Buvęs Britanijos premjeras Ede 
nas po sėkmingos operacijos Bos 
tone išvyko į Kanadą.

• Belgų bendrovė „Union Fi- 
nancier Belge deg Tabacs“ įstei
gė Kanadoje stiprų skyrių „Ca- 
nadian Tabacofina Ltd.“

Maskvos radijas "nustalinto" 
gryniausio stalinizmo stiliuje

Mūsų korespondentas Paryžiuje 
PARYŽIUS. — Trečioji specialioji Pavergtųjų Europos Tautų 

seimo sesija Strasburge šiais metais susilaukė žymiai didesnio dė
mesio iš laisvųjų Vakarų ir sovietų propagandos centrinių. 

Maskvos radijas svetimomis 
kalbomis, dar prieš sesijos pra
džią, „nustalinto“ gryniausio sta 
linizmo stiliuje ir taip sovietų 
neva politiniam komentatoriam 
būdingomis derklos priemonė
mis, tūlo Vladimiro Larino lūpo
mis ir bolševikiniai tulžinga 
plunksna supažįndįno su Paverg
tųjų Europos Tautų asmenimis 
ir darbais. Tas derklinis tekstas 
buvo perskaitytas viešame Pa
vergtųjų Europos Tautų seimo 
posėdyje ir, iš vienos šalies, su
kėlė gardaus ir garsaus juoko, iš 
kitos šalies pripildė seimo dele
gatų širdis pasididžiavimu ir pa
sitenkinimu.

A t skleidžia baudžiamuosius 
darbus

Iš tikrųjų, koks begali būti ge
resnis liudijimas, kad dirbamas 
geras ir teisingas darbas, kad 
Maskvos kraugeriams taikoma, 
pagal pačių rusų pasakymą „nie 
y' brov a v glaz", jei patys jie, ™
kaip sirses, sujuda ir plusta tuos, 
kurie naudodamiesi Vakaruose 
esančia žodžio ir spaudos lais
ve, atskleidžia jų baudžiamuo
sius darbus ir jų daromas išti
soms tautoms skriaudas viešajai 
Vakarų nuomonei. Tas Maskvos 
propagandos užpuolimas tiek pa

Lenkijiįos kardinolas
atvyko į Romą

ROMA, geg. 9. — Lenkijos 
kardinolas ir primas Višinskis 
vakar atvyko į Romą vizituoti 
popiežių Pijų XII. Minia žmonių 
kardinolą sutiko stotyje. Kardi
nolą Višinskį taipgi sutiko ko
munistinės Lenkijos ambasado
rius Italijai Jan Drūto.

Višinskis kardinolu paskirtas 
1953 m., bet jis tik dabar tega
lėjo atvykti į Vatikaną pasiimti 
kardinoliškos skrybėlės. Komu
nistai buvo jį įkalinę. Gomulka 
praėjusių metų spalio mėn. kar
dinolą paleido iš kalėjimo.

Vatikano savaitraštis „Osser- 
vatore Della Domėn ica“ vakar 
paneigė, kad kardinolas Višins
kis sudaręs sutartį bendradar
biauti su Lenkijos komunistine 
vyriausybe.

Kardinolas Višinskis apsigy
veno vienuolyne.

Sovietai bando
MADRIDAS, geg. 9. — Sovie

tų vyriausybė bando visokiais 
būdais užmegsti diplomatinius 
santykius su Ispanija. Bet Ispa
nija šalta Maskos šypsenai.

sirodė reikšmingas, kad Lietu
vos delegacijos narys Pavergtų
jų Europos Tautų seime ministe
ris Eduardas Turauskas po sesi
jos įvykusioje spaudos konferen
cijoje atkreipė gausingų Vaka
rų žurnalistų dėmesį į tai, kaip į 
geriausią testą, kad PETS-as ei
na teisingu keliu ir dirba svarbų 
darbą pavergtų tautų ir laisvojo 
pasaulio naudai.

Komunistas prie
pragaro vartų

MUENCHENAS, Vokietija. — 
Rumunijoje mirė žymus komu
nistų vadas, kuris bus pasiųstas 
į blogą vietą. Jis nustebo radęs 
dvejus vartus. Ant vienų buvo 
parašas: „kapitalistai“, o ant 
kitų — „komunistai“.

„Kuriuos pasirinksi“, — klau- renciją, kurioje aptarė abiejų
šia velnias durų saugotojas. 

„Žinoma, kad komunistus“, — 
„Tenai turi

būti kuro stoka“.

KALKNIMHtllIS
Gegužės 10 d.: šv. Antoninas, 

vyskupas; lietuviški: Putinas ir 
Igauja.

Saulė teka 5:38, leidžiasi 7:58.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — ap
siniaukę.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Jungtinės Amerikos Valstybės yra beveik pasiruošusios vėl 
duoti karinę pagalbą, įskaitant sprausminius lėktuvus, komunisti
nei Jugoslavijai. Jau vieneri metai yra uždrausti Amerikos ginklai 
gabenti į Jugoslaviją. Senatorius Knouland (R., Calif.), didelis 
priešas didesnės pagalbos Jugoslavijai, buvo painformuotas admi
nistracijos vadų, kad jie palankiai žiūri į karinės pagalbos teikimą 
Jugoslavijai. ,

— Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Dag Hammarsk- 
jold vakar atvyko dviem dienom į Izraelį pasikalbėti su premjeru 
David Ben - Gurionu Arabų — Izraelio ginčo klausimais.

— Spėjama, kad Izraelis priims prezidento Eiscnhowerio Vi
durio Rytų programą.

— Prancūzijos prezidentas Rene Coty iš Paryžiau* išvyko 
penkiom dienom į Italiją. Prancūzijos prezidentas Coty gegužės 
1$ d. lankysis pas popiežių Pijų XII. Prancūzijos valstybės galva 
aplankys popiežių pirmą kartą nuo 152'/ metų.

— Prezidentas Eisenhoweris vakąr informavo kongresinius 
vadus, kad jis sutinkąs išbraukti iš užsieninės pagalbos programos 
520 mil. dolerių. Prezidentas pareiškė, kad busimieji apkarpymai 
,.rimtai graso“ taikai. Eisrnhouicris originaliai prašė 1/ bilionus ir 
.1/00 mil. dolerių užsieninei pagalbai.

— Britanija ir Vakarų Vokietija jungtiniame pareiškime va
kar pasakė, kad Siaurės Atlanto sąjungininkai privalo palaikyti 
.Žemės, jūros ir oro pajėgas“ apginti visų Siaurės Atlanto Gyny
bos organizacijos (Nato) valstybių teritorijas. Pranešimas pa
skelbtas po Maemillano ir Adenauerio pasitarimų Bonnojc.

WASHINGTONAS, geg. 9. — 
Šiaurės Atlanto Gynybos organi
zacija (Nato) atsidūrė krizėje.

Krizę padarė Britanijos sugal
vota saugumo sistema. Vietoje 
sausumos kariuomenės Britanija 
apsisprendė savo saugumą pa
remti atominiu ginklavimu, ku
ris atgrasytų užpuoliką. Tokia 
Britanijos politika dvejopu būdu 
palietė Šiaurės Atlanto Gynybos 
organizacijos (Nato) kitus Nato 
narius. Viena, iš Vokietijos lai
komų 80,000 kareivių Britanija 
atšaukia 30,000 ir sumažina sau
gumą. Paliekamą kariuomenę 
Britanija apginkluoja atominiais 
ginklais ir tuo kelia nepasitenki
nimą tų, kurie yra priešingi ato
miniam ginklavimuisi.

Sausumos kariuomenė

Danija, Norvegija, Olandija, 
Vokietija ir net Prancūzija kriti
kuoja Britanijos saugumo siste
mą pasitikėti atomais ir mažinti 
kariuomenę. Minimos valstybės 
įrodinėja, kad sausumos kariuo
menės niekas visiškai negalės pa 
keisti, ir reikalauja ginklavimo 
pusiausvyros.

Britanijos siūlomas Nato ka
riuomenės apginklavimas ato
mais yra nepopuliarus masėse. 
Vokiečių socialdemokratų vadas 
Ollenhaueris yra pasakęs, kad 
jie kovos ne tik prieš Vokietijos 
kariuomenės apginklavimą ato
mais, bet ir prieš atominių pa
būklų laikymą Vokietijos žemė
je-

Dviejų dienų konferencija

Adenauerio vyriausybė buvo 
priversta pareikšti, kad Vokieti
jos kariuomenė atomų neturi ir 
nenumato jų tuo tarpu turėti, i

Britanijos premjeras Macmil- 
lanas ir Vakarų Vokietijos kanc
leris Adenaueris šiandien Bon- 
noje baigė dviejų dienų konfe-

kraštų gynybos klausimus.

Sovietą lėktuvai
virš Vidurio Rytą

TEL AVIV, Izraelis, geg. 9. — 
Izraelio laikraštis Maariv prane
šė, kad sovietų lėktuvai regulia
riai skraido virš Vidurio Rytų 
apylinkės. Manoma, kad iš sovie
tinių lėktuvų fotografuojamos 
žymesnės vietos.

Sirija įspėja
Turkiją ir Lebaną

DAMASKAS, Sirija, geg. 9. — 
Sirija pasiuntė Turkijai ir Leba- 
nui įspėjančias notas.

Sirijos užsienio reikalų minis
terijos pareigūnas pasakė, kad 
Turkija buvo įspėta dėl jo ka
riuomenės telkimo prie Sirijos 
šiaurinio pasienio.

Sirija notoje Lebanui reikalau
ja pasiaiškinti, kodėl 60 sirų iš 
Lebano teritorijos buvo ištremti 
praėjusią savaitę.

Atskleidė ir dalį 
tiesos apie

sunku gyvenimą
VILNIUS, okup. Lietuva. — J. 

Laurinaitis, šumausko pavaduo
tojas okupuotoje Lietuvoje, pa
sakojo, kad Lietuvoje gyvenimas 
pagerėjęs. Bet matyti, norėda
mas, kad juo patikėtų, atskleidė 
ir dalį tiesos apie sunkų gyve
nimą. O bloga esą tai, kad Šiau
liai, Panevėžys, Kaunas neturi 
užtikrinto elektros tiekimo. 
„Ypač blogi reikalai su žemės 
ūkio elektrifikavimu“. Labai ne
patenkinamas transportas. Tele
foninis susisiekimas taip pat tu
rės būti tobulinamas. Miestai 
gausią tris tūkstančius naujų te
lefonų. Tai padidins turimus te
lefonus 14 proc.

Neiškentė nepajieškojęs kalti
ninkų, kurie kelia nepasitenki
nimą. Tai „buržuaziniai nacio
nalistai ir jų propaganda, kurią 
jie veda už amerikinius dole
rius".

•
Be cenzūros

BEIRUTAS, Lebanas, geg. 9. 
— Šiandien pirmą kartą Beiruto 
laikraščiai išėjo iš spaustuvių ne 
cenzūruoti — be jokių raidžių iš- 
kapojimų aštuonių mėnesių lai- 
kotarpyję.

Mirė Ežio Pinza
STAMFORD, Conn., geg. 9. — 

Ežio Pinza, 65 metų, žymus dai
nininkas, šiandien mirė Stamfor- 
de, Conn. Jis prieš tai turėjo trig 
širdies smūgius. Mirė miegoda
mas.

Numatytas
WASHINGTONAS, geg. 9. — 

Informuoti šaltiniai teigia, kad 
gen. Thomas Power vadovaus 
JAV oro pajėgų strateginiam 
vienetui, vieton gen. E. LeMay.

LeMay rugpjūčio mėn. jau oro 
pajėgų štabo viršininko pagelbi- 
ninkas.

Skrenda į Libiją
TUNISAS, geg. 9. — Tuniso 

prezidentas Bourguiba ir jo pa- 
gelbininkai šį šeštadienį skrenda 
į Tripolį keturių dienų vizitui Li
bijoje.

• Komunistų partija — Labor 
Progressive Party — paskutinia
me suvažiavime Toronte, Kana
doje, suskilo. Mažumos grupė, va 
dovaujama J. Salsberg, S. Smith 
ir H. Binder, nepajėgusi pakeisti 
vadovybės ir kremlinės linijos, 
atsiskyrė nuo partijos ir organi
zuoja naują, kuri sieksianti su
burti nusivylusius Tim Buck va
dovaujama grupe ir pateiksianti 
aiškią ideologiją. Nežiūrint skili
mo, kompartija ruošiasi dalyvau 
ti feder. parlamento rinkimuose.
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Brooklyno LAC - 1957 m. krepšinio meisteris
VYT. GRYBAUSKAS

Brooklyno Atletas baigmėje 
užtikrintai nugali pernykštį lai
mėtoją Chicagos Nerį ir užside
da 1957 metų vainiką. Puikiai 
pakartojo pergalę, iškovotą 
1955 m. New Yorke. Tada, jei 
kas beatsimena, rašiau, kad At
letai, slegiami metų naštos ir 
sukaupę paskutinius jėgų ištek
lius laimėjo, bet kartu padėjo 
tašką savo karjerai lygiai kaip 
ir Toronto Vytis. Be kraujo 
transfūzijos, be naujų veidų 
tiek vieniems, tiek kitiems ke
lias toliau uždarytas. Vytis ne
paklausė ir štai Toronte, gavęs 
nuo Neries 120(!) rungtynėms 
dėl trečios vietos nebeišdrįso pa
sirodyti. Tuo tarpu Atletai pa
kratė savo sąstatą iš pagrindų, 
pernai Chicagoje savo persifor- 
mavimo periode dar silpnai jau
tėsi, po to vasarą jau dalyvavo 
vienose pirmenybėse, o žiemą 
kietai kovojo kitose, ir štai at
vyko į Torontą puikiai susice- 
mentavę, labai geroje kondicijo

jis Atletams ir ištempia sunkią 
pergalę 63:58.

Kitoje pusėje

Juokaudama Neris atskaito 
114:69 Montrealio Taurui. Šis 
dar toli gražu nuo rimtesnės ko 
mandos vaizdo, nežiūrint, kad 
praeityje yra pasiekęs neblogų

puikų metimą seka dar puikes
nis. Tuo tarpu daug Neries me
timų nepasiekia tikslo. Žiūrovų 
tarpe aiktelėjimas po aiktelėji- 
jimo — nesiseka! O ta nesėk
mė ir glūdi puikiame dengime, 
nes metimai daromi skubotai ir 
iš sunkių padėčių. Taip Atletai, 
nė kiek neatleisdami spartos, 
kėlinį laimi didžiuliu 17 taškų 
skirtumu 49:32. Atrodo, einant 
tuo pačiu keliu, Atletai turėtų 
duoti skaudžią pamoką Neriai, 
o pakrikimas reikštų katastro
fą. Bet Atletai, lyg norėdami 
gyventi avansu, sulėtina žaidi
mą. Sulėtindami jie rečiau be
randa kelią į krepšį, o svarbiau
sia — atpalaiduoja budrumą 
dengime. Ir štai Neries taiklu
mas duoda eilę gražių metimų, 
sumažina skirtumą, įtempimas

NORI MATYTI

Herb Score Cleveland “Indians” 
25 m. beisbolo žaidėjas “million 
dollar pitoher” geria kavą laiky
damas ant dešinės akies tvarstį. 
Tikisi vėl greit pasveikti. Buvo su
žeistas rungtynėse. (INS)

pasekmių prieš Toronto koman-1 jį^ėja. Atletai nebedrįsta grįž-
das. Vytis panašiai lengvai su
tvarko Žaibą, kuris, turėdamas 
neblogos medžiagos, per du me
tus nepadarė nė mažiausios pa
žangos. Pasekmė — 95:68 Vy
ties naudai. Jei pusiaubaigmėje 
prieš Nerį Vytis būtų išėjusi su 
Vaičiuliu, būtume matę puikias 
ir įtemptas rungtynes. Žinoma, 
dabar Andrijauskas turėjo “per 
lengvą duoną” prieš Preikšaitį, 
o visa kita jau atliko Neries 
žymiai geresnė technika ir nepa
prastas metimų tikslumas. Abi 
pusės dengia silpnai, gal neati
džiai. mėto karališkai, ir štai re
kordinė pasekmė 120:89 Neries

ti į tempą, kurį jau diktuoja Ne
ris, pereidama į visos aikštės 
stiprų spaudimą. Kiekvienoj ki
toj komandoj jau būtų kilusi pa ruočių metu; b) diriguoti Roman 
nika, kas būtų kainavę perga
lę. Tačiau Atletai nepameta gal 
vų, nė trupučio nesinervuoja, 
nuimtą kamuolį nuo lentos Vyš-

las labiausiai nukenčia. Žaidė
jui aikštėje sunkiuose momen
tuose nelengva šaltai galvoti, 
sunku pakeisti laiku taktiką, 
sunku sutvarkyti pakrikusią ko 
mandą. Kartais mažas patari
mas galėtų pasekmę pakeisti. 
Tokių žmonių mūsų komandos 
kaip ir neturi. Štai priežastis, 
kodėl Aušra su individualiai ge
rais žaidėjais nepajėgė savęs su- j 
rasti. Tikriausiai ir Lituanica | 

(Nukelta į 7 psl ' ' j

KAZYS ČESNAUSKAS (
6444 SO. TROY ST. y I 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir
Gibson 8-4938

• Generalis kontraktorius nau
jų namų statybai, (vairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime didelį patyri
mų. namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkainavimai nemo
kamai.

Telefonas GRovebUl 9-1669

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ UGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS

Valundoa: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
auNitai'iiiių išskyrus trečiadienius.

2422 W. Marųuette Road

TeL REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

VDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
i^TT'Via GTOZTOJABJ

8925 Wnst 69th Street
Vai. Pirmad.. antrad., ketvirtad. tr 

penktad. nuo i—4 p .p. 6:30—8:30
vai. vak. Trečiad. ir šeštad. 1—4 v. 
P- P.

Tel. ofiso lr buto OLymplc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th St., Cicero 

Rez. 1634 S. 49th Ave., Cicero
Kasdien 1-8 vai. lr 0-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortbopedaa - Protrztotaa

Aparatai-Pratašai. Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom 

(Arob Supports) lr t U 
Vai.: 8-4 lr 6-8. šeštadieniais 9-1. 
OKTHOPKDIJOH TECHNIKOS LAK.
2850 W. 63rd SL, Chicago 29, Ui 

TeL Plloapect 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 425a W. 63rd St 
Oflao t«-L Hi:ii*i)ce 6-4410 

Kraid. telef. GKovehill 6-0617
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų.
Trečlad. Ir šeštad pairai sutarti

niauskas meistriškai praveda

dai žaidimo metu. Kažin ar nors 
viena mūsų komanda turi tre
nerį, kaip tokį, kuris regulariai 
ir sistemingai pravestų treniruo
tes? Gi antroji funkcija atlie-

per centro liniją, o ten puikusis Į{ama kapitonų, kelių geresniųjų 
Davis vis labai reikamu momen- žydėjų arba žaidėjų keitime Vi
tu sodina du taškus. Taip galu- . , .... . . ..,. . . . .. „ . . , sai demoitratiskai — kas nori istmiai pasivyti Neriai nepavyks
ta, ir teisėjo švilpukas užbaigia! e*na *r kada nori įeina. Todėl ir 
šią puikią kovą Atletų pergale į pagrindinis šios funkcijos tiks- 
83:71. Pergalė pilnai pelnyta.

VIKTORO KOŽICOS 
Lietuviška gazolino stotis ir anto 

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

dalya
CALL-ME-MOTORS C0.

6759 8. WB8TERN AVE. PR 8-9533

Ofiso telef. LAfayette 1-8210, jei 
) neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Ave.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 , 
Vak. pirm. antr., ketvirt 6-8:NO t 

Trečiad. tik susitarus.

Ofiso tel. CLtffskle 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette *-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kampas 47th lr Hermitage)

Vai.: nuo 2 iki 4 lr 6 Iki 9 v. vak 
Šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. sek

joje — dvasiniai nepalaužiami, naudai. Vytis jau prieš dvejus Žaidė ir taškus pelnė: New
Todėl jų pergalė pilnai pelnyta metus buvo perspėta, kad be j Yorko L. A. C. — Daukša 4, 

' šviežesnio kraujo komanda ne- Bačanskas 4, Davis 39, Kidzius, 
begali toliau žygiuoti. Nenore- Keškonis, Šlepetys, Vyšnius 17, 
jo paklausyti, tai dabar po 120 Cilčius ir Kilbauskas 19. Chica- 
tikriausiai apie tai pagalvos.

O gal pradžia jau padaryta?
Sekančią dieną prieš Lituanicą 
dėl trečios vietos Vytis išeina 

kaip Toronto Aušra ir Lituani- Į neaįškiu sąstatu?! Žaidėjai ne-

ir niekam negali kilti mažiausio 
abejojimo.

Jų kelias

Atletų kelias į baigmę buvo 
ypatingai sunkus, juk reikėjo 
prasiskinti pro tokias komandas

ca. Todėl ir jų pergalė yra ver 
tingesnė bei džiaugsmas dides
nis. Aušra slaptai daug tikėjo
si ; ir buvo ko, nes jų eilėse buvo 
matomi Vaičiulis, eilę metų ko
vojęs už Vytį ir išplėšęs titulą 
1954 m., Būtinas — nauja pui
ki pajėga — ir keletas kitų ne
blogų žaidėjų. Tačiau žvaigž
džių ir per gero apie save gal
vojimo neužtenka. Žaisdami pa
drikusiai, be kovos dvasios, Auš 
ros žaidėjai niekaip nesuranda 
savęs. L. A. C. nuo pat pra
džios veda žaidimą ir kėlinį lai
mi 39:25. Antrame, kiek taupy
dami savo jėgas, atleidžia, bet 
lengvai laimi 72:56. Aušros pra
laimėjimas buvo staigmena 
jiems patiems, bet ne rungtynes 
mačiusiems.

Toliau Atletams kelyje at
sistoja Lituanica, lengvai susi
tvarkiusi su dar per jaunu ir 
žaliu Gintaru. Studentai jau eilę 
metų suteikia baimės visiems, 
tačiau kritiškuose momentuose 
jų komanda pasirodo perdaug 
neišlyginta ir nepajėgi atlaikyti 
spaudimą. Jie puikiai pradeda, 
dėka vis to paties nenuilstančio 
Dirvianskio. Jis nuima kamuo
lius, jis planuoja puolimą, jis 
daro taškus. Taip Lituanica kė
linį baigia net 36:26. Antraja
me kėlinyje Atletai keičia tak
tiką, padidindami tempą. Skir
tumas pradeda mažėti, o studen 
tai — nereikalingai nervuotis. 
Ima minutę po minutės, keičia 
dengimą, bet Atletai jau persve
ria 43:41. Dirvianskiui kiek pa
deda Kalvaitis ir Germanas, ta
čiau komandos silpniausia vieta, 
kaip visuomet lieka Gaška. Su 
juo Šlepetys, Atletų centro tik 
pakaitalas, daro ką nori: daro 
metimą po metimo, ima kamuo-

registruoti ir neaiškios kilmės, 
rungtynės gali būti tik draugiš
kos. Lituanicai atitenka trečioji 
vieta.

Baigmė

Baigminis žaidimas nebuvo to
kio techniško lygio bei fantasti
nio įtempimo, kaip pernykštis, 
tačiau kova buvo pasigėrėtina. 
Cįausūs žiūrovai turėjo progą 
kuo pasigėrėti, įsiaudrinti ir iš
siskirstė dar kartą neapvilti mū 
sų tautinio sporto.

Prieš rungtynes niekas ne
drįso abejoti Neries pergale, y- 
pač po tokios krepšinio demonst 
racijos, kaip prieš Vytį. Tik At
letai buvo tvirtai pasiryžę nepa
siduoti, ir gal dar vienas kitas 
abejojo, padėjęs abi komandas 
ant svarstyklių. L. A. C. — fi
zinė jėga, energija, ūgis, šuolis, 
improvizuotas, bet tikslus ir 
greitas žaidimas, puikus dengi
mas su išbaigtu kojų darbu, vi
siškas lentų valdymas. Neris — 
puiki technika, ypatingai taik
lūs metimai, keletas kombina
cijų, amerikietiška sistema — 
gynėjams dengiant gynėjus, o 
puolime vedant žaidimą. Taigi 
du skirtingi stiliai, abu pilni ge
rų savybių. Kurios atiduos ge
resnę duoklę pergalei, gali paro
dyti tik pats žaidimas. Ir paro
dė, kad iki maksimumo akylus 
dengimas panaikina metimų tiks 
lumą, kad jėga ir ūgis dominuo
ja techniką, kad lentų valdymas 
duoda trečdalį daugiau kamuo
lių. Ir pagaliau perdidelis skir
tumas tarp Davio ir Andrijaus
ko buvo paskutinis koziris Atle
tų rankose.

Atletai tiksliai pasirenka žai
dimo taktiką — greitį, nes lė
tame žaidime Neries technika

gos Neris — Žvinakis 9, Var
nas 14, Andrijauskas 4, Valaitis 
18, Prapuolenis 22 ir Bartkus 2. 

Treneris

Seniai šį klausimą norėjau pa
liesti, nes jis toks svarbus krep
šinyje, o mums taip mažai pa
žįstamas. šiose žaidynėse jis ga 
Įėjo suvaidinti ypatingą rolę, 
gal net daug ką pakeisti. Mes 
gerai žinome, kas yra treneris, 
nors jų ir maža teturime, ypač 
kvalifkuotų. Treneris turi dvi 
funkcijas: a) paruošti koman
dą techniškai ir taktiškai treni-

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
Precin Photo Studio

(Incorporated)

EDVARDAS OLIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Vlrginia 7-24E?

liūs prie vienos ir kitos lentos. į įgautų perdidelę reikšmę. Vie- 
Po pasigėrėtino antrojo kėlinio nas antpuolis seka kitą, vieną

DELIGHTFULLY FRESH 
BAKERY GOODS

Complete line of fresh bakery 
goods for ali oooasions. 

Open Sundays 
6 a.m. to 2 pm. 

Whipped Cream Party Cakes
WEBER’S BAKERY

3425 West 63rd Street
HRmlock 4-7776 Erich Weber 

(St. Rita)

SOPHIE B A I. C U S
RADIO PROGRAMA

IŠ WGEF stoties — Banga 1390
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v.
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:46 iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

SEKMAD. 8:80—9:80 v. r. iš stoties 
WOPA — 1400 kil.

7169 So. MAPLEWOOD AVE 
Chicago 29. II! HRmlock 4-2418

6ft. 1. ir fč." AėLlMŠtfAl
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West Slst Street
Priima ligonis nagai susitarlma 

dni valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasd lan Išekvrus trečiad. ir 
šeštad

Rcs. tel. GRovehill 6-560S

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North VVackcr Drive
(Civic Opera House, kamb. 868) 

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CDltral 6-2294 

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

Tel. TOwnhall S-0959
Kitu laiku lr trečlad. susitarus 

Rezid. tel. HiluliK'k 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika lr moterų ligos) 
Ofisas ir ree.: 5100 S. Westem Ave. 
Tel. PRogpeet 8-1228 arba WE 6-5577

___ ________ ________ ____Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr.,
11 vai ryto — 1 v. p. p. šeštad n Į Treč. ir Penkt. 6-9 Vai. vak., šeštad. 
vai ryto iki S vai. popiet 1 2'4 vaL P<>P»et lr sulig susitarimu.

Office tel. RE 7-1168 I_________________________________________

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALI STB

7156 South Western Avenue
(MEDICAL BUILDING)

J Pirmad.. antrad., ketv. ir penktad. 
nuo ll vai. ryto iki 1 vai. p.p. lr nuo 

v.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo

Ree. tel. WAlbrook 5-3765

Naujasis Testamentas- 
Šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas, IV laida. Iš
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

“DRAUGAS” 4545 W. 63rd St.. 
CHICAGO 29. ILL.

Tel. ofiso WA 5-3010, rea. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Pitguad., antr., ketv., penkt. 
1—4 ir 6—8; šeštad. 1—4; treč. ir 
sekm. uždaryta.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOIJAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
2313 W. 91st St., Chicago, Hl. 

Tel. PRresectt 9-2781

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugomą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra ild 
$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
J?

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgio, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję tanpinins pas mns gausite ne tiktai Mingamą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, augStą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų

, veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.
Taupytoji) patogumui Chicagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena ii gra

žiausiai ir modernižkiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.
Lietuviai gyvenantieji nž Chicagos ribų, nežiūrint knrioje Suvienytų Val

stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paStu.
Rašykite dėl informaeijų. Mūsų turtas $21,000,000.00.

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

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6322 South VVestern Avenue 
vai.: kasdien 10-12 vai. t. ’-9 vai 
vak. šeštadieniais 10-» vai Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Oflao 'elefonas: PR 8-3229 
Res telef. WAlbrook 5-5076

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

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

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

Telef. ofiso I.Afajrttc 3-6048 
Res.: VVAlbrook 5-8048

TeL ofiso PKospect 6-2240
PKospect 6-4732

DR. t. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 So. VVood Street

Prišmimo vai. nuo 2- -4 vai. kasdien 
Ir nuo 6 Iki 8 vai. pirmad. Ir penkt. 
Trečlad. lr sek. uždaryta.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-8700 
Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Kp<*cialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIAIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

Office: 10748 South Michigan Ave.
Buto 1658 W. 103 St, Beverly Hills

Vak: kasdien nuo 6 v. v. Jkl 9 V. vLį 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

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

Tel,: Ofiso — PUllman 5-6768 
Buto — BEverly 8-8946

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

DR. V. F. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street 
(71st lr Campbell Ave.)

VALANDOS: Kasdien nuo 3—7 
šeštadieniais nuo 2-4 vai.

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
_M0TERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

3267 South Halsted Street
Vai 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vau 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRoepect 6-9400
Rezid. PRoepect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškcvičlūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
6248 South Kedzie Avenne

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

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-8761

' DR. A. NARBUTAS
( PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarlma

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 2-0743

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted ir 81-mos gatvių 

PriSmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

•"ll. ofiso HE.4-6849. res. HE 4-2824

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 Went 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penKt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6. treč.ir šešt. pagal sutarties

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

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

šeštad. 10—12. Trečlad. uždaryta
. EAfayette 8-4949.

Namų — CEdarcrest S-7786

Tel. ofiso PR. 1-6446, rea. HE.4-3150

DR. F. C. MNNSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South VVestern Avenne 
Chicago 28, RI 

telefonas REpublie 7-4900 
Resddenda: GRovehlU S-8181

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 

4157 Archer Avenne 
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:10 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrgtoila 7-0036

Uos tst BEverly 8-8144
Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 

Rea. RE 7-6867

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

2454 West 71st Street 
(71-oe ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Ofiso telef. Y Arda 7—1166 
ReaMancljos — STenart 8-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest S5th Street 
(kampas Halated tr 86-ta gatv*) 

VAL. 1—4 lr 6:80—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadieniu* Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. VVAlbrook 5-9670
Rea Hllltop 5-1590

Dr. Alezander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medioal Center 
6182 South Kedzie Avenne

VAL. t—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak
Trečlad. Ir šeštad. parai sutarti

Tel. ofiso PR 6-3838, rea RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 dSrd Street

VAL kasdien nuo 8—4 p. p. Ir 7:8*

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted Street

Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofisotel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., i«i. Republio 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL RAtKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHTRURGINftS IR 

ORTOPEDINft8 LIGOS
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus llronln* 
Telef. KEpubUo 7-2290 

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

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 
Tikrina akto Ir pritaiko aklnlna, 

keičia stiklas lr rėmus 
4455 S. California Ava .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečtad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki S v. p. p. 

uždarytas

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 6-0257, rea. PR. 6-6659 

Rezid. 6600 S. Arteslan Ave. 
VAJ. 11 v. v. Iki 8 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArda 7-1829 

Pritaiko akiniu* 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas lr akinių dirbtuvė 
756 West S5th Street

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

FU
DR. S. VAITUSH, OPT.

Palengvinu akių įtempimą, kuris 
yra priežastis galvos skaudčjlmo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę lr tollregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
į mokyklos valkus

4712 South Anhland Ave.
Tel. YArds 7-187S 

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. šeštad. 10:80 
Iki 6 vai. Sekmad. ir treč. uždara.

DRAUGAS 
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NAUJOS BAŽNYČIOS 

SULAUKUS

nai valiai neišleiBti iš rankų to,' galima stebėtis, — sako Izard,
i ką jie vadino valdžia, to viešpa- 
, tavimo krašte, kokį jiems su
teikdavo vergavimas Stalinui. 

. Jie niekados negalvojo pa-

butų užtikrintos žmogau ■ ver
tos gyvenimo sąlygos. Tat svar 
bus žingsnis, kuris veda f ant
gamtinio gyvenimo šviesą ir t,į 
vienintelę tiesą, kuri žmones,tik
rai išlaisvins.

jant ne tik PJT sesijos atsto
vams, bet ir Europos Tarybos 
nariams, paties Strasburgo mies 
to pareigūnams ir gausybei pran 
cūzų visuomenės.

Prancūzų, šveicarų ir vokiečių 
spauda skelbia plačius PJT se
sijos darbų aprašymus ir nuo
traukas. Kaip spaudos atstovai 
dalyvavo Eltos atstovas S. Mig
linas ir dr. J. Deveikytė - Na- 
vakienė.

Gegužės 1 d. PJT Bendrųjų
Ryšium su šiuo konstatavi-j Reikalų Komitetas suruošė spau 

mu, Izard stato visą eilę taiklių i dnq konferenciją.
klausimų: “Stalinas pasireiškęs 
tokiu, kokiu jis skelbiamas; ko
dėl tie vadai, toji partija, ta

— kad dvilypumas pasidarė jų 
antrąja prigimtimi... Kokia iš 
daiga būtų galėjusi nuo vienos 
dienos ligi kitos pakeisti tas šie

sprukti ir atsidurti tremtyje, i las, kurias patyrimas padarė 
kad atidengtų tiesą ar bent pa- (suktomis, sielas, kurias laisvė
sitrauktų j šalį, kad ne bendri
ninkautų nusikaltimuose. Jie 
pritarė ir plojo ligi paskutinės 
valandos. Vietoj reabilituoti kan'buvo suktybė, jų 
kinius, jie pritartų ir plotų dar, yra kita suktybė, 
jie pasiųstų į kapus naujų nekal 
tų aukų palydėdami įžeidinėji
mais, jei jų dievaitis nebūtų pa-

padarytų lojaliomis. Todėl buvo 
neišvengiama (fatališka), kad, 
atsimenant, jog jų stalinizmas

nusialinimas

Chicagos lietuviai katalikai džiaugiasi nauju laimėjimu. At
einantį sekmadienį kardinolas Samuel A. Stritch pašventins nau
jąją Švč. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią Marąuette Parke.

Tai bus retas ir didelis įvykis.
Sakome retas ir didelis įvykis todėl, kad prieš keletą metų 

daug kas buvo linkęs pranašauti, jog Amerikos lietuviai labai 
greitai išmirs tautine mirtimi, kad netrukus jų čia nė žymės ne
beliks. Bet, matote, pranašavimai vis dar neišsipildo. Lietuviai 
vis dar bažnyčias, mokyklas, ligonines, spaustuves ir kitokias 
įstaigas tebestato.

Šiandien lietuviai jau rečiau bepastato bažnyčias, nes visos j sirodęs esąs mirtingas” ... 
lietuvių apgyventos vietovės jau seniai yra jomis aprūpintos. Tu- j Ir IzarJ toliau tęgia aavo da_ 

rėjo savo bažnyčią ir Marąuette Parko lietuviai. Bet ji buvo , ba valdovų apįbūdinimą:
tik laikina ir permaza sparčiai augančiai lietuvių parapijai. Tas eaiioiančiais ar neealio-
trūkumas dabar papildomas. Lietuvių aikštėje (Lithuanian Pla ” ’ 8 J ®
za) šalia šv. Kazimiero Seserų vienuolyno, Šv. Kryžiaus ligoninės
spauda jau daug rašė. Rašė apie jį ir kitataučių laikraščiai, įskai- 
Marijos augštesniosios mokyklos bei Dariaus ir Girėno pamink
lo išaugo gražus, lietuviškai simboliškas pastatas, apie kurį mūsų 
tant arkidiecezijos savaitraštį “The New World”, dienraščius 
“The Chicago American” ir kitus.

Šios bažnyčios kažkaip laukėme visi. Mat ji savo stiliumi 
tiek iš lauko pusės, tiek viduje yra lietuviška ir todėl tuo atžvil-

liaudis, tas Trečiasis Internacio 
nalas galėjo boleruoti, maitinti, 
tukinti tą tironiją, tas klaidas 
ir tuos nusikaltimus? Ar Stali-i

Tuo tarpu Maskvos radijas 
žiauriai puola pačią PJT insti
tuciją ir paskirus veikėjus.

Vi. Vt.

ATOMO TYRINĖJIMUI

jančiais pasiaiškinimais šie no
vatoriai prisipažįsta, kad jie gy
veno iš apgavystės. Jie melavo; nas buvo tik atsitiktinumas, ku 

į abi pusi: Stalinui ir liaudžiai.
Jie sudaro rečiausią melo spe
cialistų kolekciją. Jų dabarti-
niai pareiškimai gali būti šito
kiu būdu sureziumuoti: drau

giu yra pirmoji Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Jos laukėme gai, mes nenustojome piktnau-
ne vien tik kaip religinės, bet ir tautinės šventovės, pašvęstos 
stebuklingosios Marijos Šiluvoje garbei. Ar Švč. P. Marijos Gi
mimo parapijos klebono kan. Jurgio Paškausko ir architekto Jo
no Muloko norai ir padėtos didelės pastangos bus pateisinamos, 
pamatysime patys bažnyčios dedikavimo dieną ar betkada nu
vykę jon pasimelsti. Kiek tenka girdėti iš lietuvių ir net nelie
tuvių dailininkų, inžinierių. ir lituanistikos dalykų žinovų, kiek 
teko stebėti redaktoriška akimi, atrodo, kad tos pastangos ne
buvo tuščios. Šiluvos šventovę turime.

Šiemet sukanka 30 metų, kai toji (jauniausioji) lietuvių pa
rapija Chicagoje buvo įkurta. Tai buvo 1927 metų pavasarį. 
Tuolaikinis Chicagos arkivyskupas kardinolas Mundelein jos 
organizatoriumi ir klebonu paskyrė kun. Aleksandrą Baltutį, 
kuris nupirko iš Lietuvių Labdarių Sąjungos žemės plotą, ant 
jo pastatė mokyklą su laikina bažnyčia, sale ir klebonija. Ne 
vieną kartą jis užsimindavo parapiečiams, kad netrukus reikės 
statyti naują, erdvią bažnyčią, nes parapija visais atžvilgiais 
augo. Pirmasis klebonas kun. Baltutis mirė prieš keliolika me
tų. Jo vieton klebonu buvo paskirtas kan. Jurgis Paškauskas, 
kuris netrukus ir pradėjo planuoti naujos bažnyčios statybą, ku
ri kainuoja daugaiu vieno miliono dolerių.

Turėdami visa tai galvoje, mes ir laikome, kad naujosios 
bažnyčios Marąuette Parke šventinimas yra didelis dalykas ne 
tik tos parapijos, bet ir visų Amerikos lietuvių gyvenime.

doti, slapukauti ir apgaudinėti; 
tam patvirtinti mes tariamės 
įrodę, kad mes esame labiausia 
verti jūsų pasitikėjimo. Ar gi

ris įklampino komunizmą į tą 
balą, kurioje jis skendėja. Ar 
komunizmas neša savyje vidinę 
lemtį, kuri jį privertė sukurti 
Staliną ir kuri jį verčia daugin
ti kitų, daugiau ar mažiau pas
lėptų, Stalinų dinastijas? Ko
kios rūšies žmogum yra tapęs 
eilinis komunistų kovotojas po 
to, kai dvigentkartės buvo nu
kaltos tame pragare?”

Katalikų uždaviniai
Priimdamas specialioje audien 

cijoje tarptautinio katalikų in
telektualų sąjūdžio “Pax Roma
ną” vienouliktojo suvažiavimo 
dalyvius, Šv. Tėvas pasakė ilges
nę kalbą apie katalikų uždavi
nius pasaulinėje tautų bendruo
menėje. Pasidžiaugęs per pir
mąjį dešimtmetį sąjūdžio pa
siektais laimėjimais, apjungiant 
net 64 įvairias organizacijas, Jo 
Šventenybė kalbėjo: "Krikščio-t 
nis negali likti abejingas pasali-1 
linės evoliucijos akivaizdoje. Ma 
tydamas įvykių įtakoje išryskė- 
jant vis glaudesnę tarptautinę

Midiail G. Pervuchin paskirtas 
Sovietų Sąjungos atomo tyrinėji
mo komisijos vyriausiu bosu.

(INS,

komis tiesomis persunkti visas 
gyvenimo sritis, kad Dievo Ka
ralystė įsigalėtų širdyse ir so
cialinėse struktūrose. Krikščio
nis visuomet turi būti pasiren
gęs dirbti, kad būtų pašalintas 
materialinis skurdas ir visiems

Nauji įstatymai
Kai Linkolna^ buvo preziden

tu, grupe piliečių atėjo pas jį 
prašyti, kad jis, pravestų vieną 
mnją įstatymą. Prezidentas ži
nojo, kad jeigu jst'tymas ir bū
tų priimtas, visti- k nebūtų ga
lima jį įvykdyti Prezidentas ir 
sako grupei “Žiūrėkite, kiek ko 
jų avis turėtu, jeigu a; jos uo
degą pavadinčiau koja'”’. "Pen
kias!” — suriko žmones. “Va 
čia ir yra ju-ų kla-di. ls uode
gos koja nepasidarys, pavadi
nus ją koja!” — pi id- jo prezi
dentas.

Geri nenustoja būti gerak 
net ir nedėkingiems.

—T. Livijus.

EUROPA GYVAI DOMĖJOSI PJT SESIJA
Trečioji PJT sesija Europoje Prancūzijos, Švedijos, Vokieti- i bendruomenę, krikščionis žino,

baigta balandžio 30 d. Išdisku
tavusi ji priėmė politinės komi
sijos paruoštą deklaraciją* dėl 
padėties sovietų pavergtuose 
kraštuose ir dėl vakarinių galy
bių politikos santykiuose su So
vietų Sąjunga. Ji svarstė Euro
pos apsijungimo problemas ir 
Europos Tarybos politiką ir dis
kusijų išvadoje priėmė rezoliu
ciją, kuri prašo Europos Tary-

jos parlamentų atstovai ir Euro,kad šis Tvėrėjo planuose numa- 
pos Patariamojo Seimo nariai. ptas tautW vienijimasis turi ves 
Ypač plačiai buvo komentuoja- Įli i dvasios ir širdžių vienybę 

tame pačiame tikėjime ir toje 
pačioje meilėje. Jis ne tik gali,

mas žymaus politiko, Bundesta
go nario Kiesingerio pareiški- 

.mas, kad Vokietija niekada dau 
giau nesigriebs Hitlerio meto
dų tarptautiniams ginčams 
spręsti, kad Vokietijos ir Rytų 
Europos likimas yra glaudžiai 
susijęs, o Čekoslovakija, Lenki-

bą bendrai su PJT atstovais pa- ja ir Vokietija tarpusavinius ne

“ŠALTOJO KARO” ĮAMZINTOJAS
LAUKAS U PARYŽIAUS

Garsus Paryžiaus advokatas vienos po kito, kad įsitikintų,
George Izard savo knygoje 
“Vieno mauzolėjaus išprievar
tavimas” rašo: “Chruščevas pa
sakė apie Staliną tik dalį to, ką 
pasaulis žinojo, ir pasaulis tapo 
sujaudintas”... Kodėl?, — klau
sia Izard ir atsako: kadangi “Sta 
linas stojo prieš didžiulį Mask
vos procesą ir padarė plačių pri 
sipažinimų po trejų metų poil
sio anapus”... “Stalino vardas,
— rašo toliau Izard, — skaldė 
žmoniją į dvi dali. Jis pats vie
nas įamžindavo šaltąjį karą. 
Komunistai neigė viską: Stali
nas visada buvo teisus; jis buvo 
vyriausias karo laimėtojas prieš 
hitlerinę Vokietiją, tautų lais
vės išgelbėtojas, ir mes jam pri 
valėjome besąlyginę pagarbą”... 
Ir štai Chruščevas apskelbė, 
kad “Stalinas buvo tironas, kad 
jis kankino ir žudė garbingus 
partiečius kovodamas su įsivaiz 
duotais suokalbiais”. “Tas drą
sus pripažinimas, — tęsia Izard,
— buvo ilgai brandinamas ir jo 
valanda kantriai apgalvojama.

Trejus metus tas prisipažini
mas buvo slepiamas, apdirbinė- 
jamas, lamdomas už Kremliaus 
sienų. Dabartinė valdančioji 
grupė pripažįsta, kad jau nuo 
seno, verčiama būti bendrinin
ke, ji nebuvo akla... diena die
non jie skaičiavo savo draugus 
ir kovotojus suimtus arba din
gusius; jie pridėdavo naujas pa 
vardes prie milžiniško nekaltai 
nužudytųjų sąrašo; diena die
non jie matuodavo tirono daro
mą rusų tautai ir komunizmo 
reikalui skriaudą; diena dienon, 
per nesibaigiančią metų eilę, 
Chruščevas, Bulganinas, Malen- 
kovas, Mikojanas laukė, kad 
mirties greičiau atliktų savo dar 
bą vietoj jų ir vietoj sovietinės 
demokratijos, kurios tobulumą 
jie garbino kiekvienoje savo 
kalbų.”

Ir štai, — rašo, staigus išsi
laisvinimas. Prie uždarų durų 
jie negali prisisotinti žiūrėda
mi į tą lavoną, čiupinėdami jį

ar jis tikrai sustingęs ir netver 
darni džiaugsmo bei palengvėji
mo svaigulyje. Jie išlaikė. Jie 
yra atlyginti. Jie yra viešpa
čiais. Jie galiausiai gali atitiesti 
įvykių eigą, išvilkti tiesą iš jos 
ilgamečio kalėjimo. Bet jie tyli. 
Dar daugiau: degančiomis šir
dimis, bet sustingusiais veidais, 
jie ima ant savo pečių tas die
vintas liekanas ir jas paguldo 
Lenino mauzolėjuje. Tuo būdu 
jie liaudžiai patvirtina garbini
mą, kurio jie nekenčia visa 
širdimi.”

Toliau Izard pabrėžia, kad 
“liaudžiai tepateikta tik sutrum 
pinta nukrypimų priežasčių ir 
pasėkų santrauka, o pašvęstie- 
tiems — klaidų ir nusikalstamų 
darbų anekdotinė gausybė”. Ta
čiau ir liaudžiai ir pašvęstiems 
“su lygiu užsipyrimu primeta
ma išvada, kad vyriausioji visų 
klaidų priežastis yra sulaužy
mas kolektyvinio vadovavimo 
dėsnio”. Į pastatytą klausimą, 
ko tuo siekia Chruščevas ir jo I
sėbrai, Izard atsako: “Chrušče
vo tikslas yra aiškus ir jis turi 
jį pasiekti betkuria kaina. Jam 
yra būtina griežtai aprėžti pik
to kilmę, kad užkirstų kelią liau 
dies pagundai padidinti gydo
mųjų priemonių skaičių ir svar
bumą.

“Stalinas klydo būdamas vie
nas pats diktatorium — štai 
diagnozė. Kolektyvinė diktatū
ra — štai išganymas”. Ir Izard 
pastebi: “Kaip gi galėtų būti 
kitaip. Reikia atsiminti, kad tas 
numirėlis (Stalinas) save pas
merkia gyvųjų lūpomis ir kad 
mauzolėjaus išprievartavimas 
buvo padarytas tų, kurie jį ati
davė nusikaltėliui. Įdavikai bu
vo kaltinamojo garbės kūrėjai 
ir patikrintojai (garantai). Jie 
yra jo papėdininkais. Jie išsi
laikė paviršiuje vergiškumo ir 
batlaižiavimo gausybės dėka ... 
Jie aukojo viską: asmenis ir 
tautas, Rusiją ir komunizmą, sa 
vo įsitikinimus tai vienai išimti-

jieškoti kelių išlaikyti Europos 
tautų kultūros tradicinėms ver
tybėms, paremiant sovietų pa
vergtųjų tautų • tremtinių kul
tūrines institucijas, įgalinant 
tremtinius intelektualus dirbti 
savose srityse, išleisti veikalus 
gimtąja kalba, įgalinant trem
ties jaunimą studijuoti savo tau 
tinės kultūros dvasią, sudarant 
visiems tiems uždaviniams spe
cialų Europos fondą. Šią rezo
liuciją gražiai papildė ir pailiust 
ravo atskiras pranešimas ir re
zoliucija apie dabartinę tremti
nių padėtį Europoje.

Ši sesija susilaukė ypač daug 
palankaus dėmesio iš Europos 
vadovaujančių politikų ir spau
dos. Be jau minėtų apsilankymų 
ir sveikinimų žodžiu ir raštu pir
muosiuose dviejuose posėdžiuo
se, trečiame, ketvirtame ir penk
tame sesijos posėdyje apsilankė 
ir tarė žodį Europinio Sąjūdžio 
ir Rytų Komisijos pirm. Valle - 
Poussin, Europos Tarybos Pa
tariamojo Seimo pirm. Dhousse, 
Anglijos, Belgijos, Olandijos

lygumus turinčios gražumu iš
lyginti.

Savo linkėjimus sesijai raštu 
atsiuntė buvę Prancūzijos prem
jerai G. Bidault ir Pinay bei Eu-, gyvenimui 
ropinio Sąjūdžio :vardu P. Dra-1 
pier. Savo linkėjimus sesijai 
taip pat atsiuntė JAV valsty
bės sekretorius J. F. Dulles ir 
Kubos delegatas, didelis PJT 
draugas dr. N. Portuondo.

Sesijos metu buvo pasiųsta 
telegrama JT Vengrijos Reika
lams Komisijai, reikalaujant su
kviesti specialią JT pilnaties se
siją ir padaryti galą Vengrijos 
komunistų patyčioms iš JT nu
tarimų. Antra telegrama buvo 
pasiųsta JT gen. sekretoriui, pri
menant jam neatlikimą pareigų 
Vengrijos atveju ir reikalaujant 
atnaujinti Vengrijos bylą Jung
tinėse Tautose bei atmesti ko
munistų kvietimą atsilankyti 
Budapešte.

Balandžio 28 d. (sekmadienį)
Strasburgo katedroje buvo įspū
dingos pamaldos už sovietų de
portuotuosius, gausiai dalyvau-

bet ir turi bendradarbiauti šios 
besikuriančios bendruomenės re 
alizavime. Dieviškojo Mokytojo 
pavyzdys ir jo Evangelija tai 
yra toji šviesa ir toji jėga, kuri 
turi vesti kataliką intelektualą 
į kūrybinį darbą. Visi žmonės 
yra tarp savęs broliai ne vien 
dėl to, kad jie vis ituri tą pa
čią kilmę ir tą pačią prigimtį, 
bet ypatingu būdu dėl to, kad jie 
visi yra pašaukti antgamtiniam

Toliau Šv. Tėvas ragino kata-1 
likus intelektualus krikščioniš-

N A U J O S PREKES, 
PIGI KAINA,

DĖLTO VISI
MĖGSTA DAINAI 

Dabar muzikos mėKūJains įvestas 
naujas, didelis

FONOGRAFŲ PIjOKOTFIJŲ 
SKYRUS

Populiarios, klasinės Ir dzaso
— PLOKŠTELES —

Didelis paslrinkitnss Kariausiu firmų
HI Fl FONOGRAFŲ

TV. Radio ir Elektrinių Aparatu

btiDtiinfl
ILUTCLtvision
Csates - Service)

L HPMTNAS 
3321 S. Halsted — CUtrrslde t-5««5 

Atdara: kasdien 9—<1. pirmadieniai. 
Ir ketvirtadieniais 9—9

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PRKMIJUOTAS ROMANAS

98 tęsinys
— Tėveliui pašto ir ... — sumišusi užsikerta ir 

pažiūri į Viktorą. — Tu kalbėk!
Sunkus ir veriantis motinos žvilgsnis atsisuka į 

meistrą.
— Taip, ponia, taip. Mes ten susitikdavom...— 

Viktoras išsigąsta. Gimbutienė žiūri, svilinte svili
na. Tokia galinga, tvirta, rodos, vienu mirktelėjimu 
iššluos jį lyg skiedrą. Bet jis turi būti drąsus, juk 
Samanė, ta didžioji bailė, taip šauniai laikėsi!

Žengia kambario vidurin. Grindys sugirgžda, ir 
jis sustingsta. Motina nuleidžia akis, atsidūsta sun
kiai ir gailiai. Meistras nori dar arčiau prieiti, bet 
tos grindys šiurpu veria. Sumišęs, pagautas nevilties, 
žvilgsniu kreipiasi į Samanę. Ši puola prie motinos, 
atsiklaupus apkabina kelius.

— Mama, argi nežinai, argi nematei? Mes drau
gaujame !

— Taip, ponia, teisybė! — Viktoras bučiuoja 
Gimbutienės ranką. — Man nesmagu, bet reikia pasa
kyti ; Samanė netekės už Juliaus.

— Mama, — kužda ji ir glaustosi, — aš neisiu 
už buhalterio, ar tu manęs nesupranti?!

Gimbutienė suakmenėjusi. Valandėlę net nemirk
teli. Dukra glėbia jos kelius, rankas taip gyvastin
gai ir nuoširdžiai, ir motina lyg pabunda Paglosto 
jos pečius. *

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

menu turinčiu ilga patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne Avė.,Telef. Virginia 7-7097

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI Fl PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

Didelis pasirinkimas • parduodame ir taisome

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

NARIAI L,Kil VII l Alil IK \Mtl,IMIMl>

B-VIŲ LYGOS, KURIOSE
Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki S 10.000.00 

I R
Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS
6245 S. Western Avė.,

CRANE SAVINGS
2555 W. 47th St.,

3430

LOAN ASSN.
Chicago 36, III.

LOAN ASSN.
Chicago 32,

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

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

UNIVERSAL SAVINGS
1800 S. Halsted St.,

LOAN ASSN.
Chicago 8, III.

Tai negalima! Geriau
laimėti ar žūti.

Vyras priprato prie Juliaus kaip pri^ būsimo 
Bet tave, Viktorai, jis ver

tina ir myli. Padėsiu jums, — ir at. idūsta lyg nujaus
dama, kad nebus lengva. — Jei tęva;, užsikirstų, ne- 
sibijokit, neilgam. Atsileis. Dažnai jis pakyla per
kūnais, o paskui — ne laso lietaus.

Valgomasis kvepia k plautų grindų drėgme. Pa
sodina stalo gale.

— Jūsų švente, vaikai. Motina turi būti su ju
mis. — Iš indaujos išima tris stiklus ir midaus bute
lį. Pilsto pamažu, lyg džiaugdama i, kaip žaidžia švie
sos kristale, ir paklausia: — I ada v* • tuves

— Mes dar nekalbėjom, — Samane ai. kiną, ste
bėdama susirupmusj Viktore — Dabar pranešim Ju
liui, Linai. ,

Gimbutienės žvilgsnis sustoja ties Viktoru. Aiš
ku jam: reikia teisintis.

— Aš su ja nieko. Tik padėjau. Ji buvo tokia 
nelaiminga dėl Juliaus. Sena draugy..t' .

— Ėitokios giesmeles? — motinos antakiai susi
bėga. Kažką prisimena. — Jus ilgai nelaukit, — 
kreipiasi į abu ir kelia stiklą. — O tu, Viktorai, būk 
geras Samanei Ji buvo silpna nn rgaitt. ir a., žinau, 
kaa tokiai gyvenimas. Tu jo n> ikriausk, nebūk 
šiurkštus. — Nuleidžia taurę >r žiūri i langą, lyg ten 
matytų savo dienas, kada buvo jauna ir taip pat 
džiūgavo, drebėjo ir liūdo, Ii man brangiausias 
vaikas, todėl ir širdį skaudi atiduod mt Aky»e 
pasirodo ašaros.

— Ponia, — jaudinasi meistrą .. — A., ją su
prantu ir todėl myliu. Aš prižadu, n- kriaušiu.

— Mama, — Samane aikteli ir glaudžiasi. — Vik
toras tiek gero padarė.

Kelkis, — taria ji ir pažiūri į Viktorą. Žvilga- jei visa atidengtų, ką slepia ?
šitaipny — kančia, nuostaba ir keistas džiaugsmas.

Samanė bučiuoja motinos skruostą ir atsistoja.
— Gerai, kad pasakėt. — Jos balsas minkštas, žento, — kalba mojtina. 

bet dar kažkas ją spaudžia. — Seniai mačiau ir tavęs,
Viktorai, klausiau, o tu, lyg burną turėtum užrištą, 
tylėjai. Man tada rūpėjo.

— Taip nedrąsu, nežinojau... — laužosi meist
ras ir pakelia vieną koją, antrą, it neapai3pręsda- 
mas, ar čia arčiau prislinkti, ar šonu atsistoti.

— Eime vidun! — Gimbutienė kelias išdidi iri
tvirta. Samanė deda drabužius, užvožia skrynias.

Nuo klėties takelis siūlu traukia į trobas. Iš abie
jų pusių balti akmenys. Gimbutienė pirmoji žengia.
Ant jos pečių plazda nusmaukta skarelė.

Užpakalyje meistras pasimetęs. Nežino, ar prie 
motinos prieti, ar laukti Samanės, kuri uždaro klė
ties duris. Ji atskuba ir nutveria jo ranką, žiūri spin- 
duliuojančiom akim.

Takelis siuras. Jiedu eina iš paskos, susikibę ran
kom. Ir Viktorui gera. Viskas ūmai pasikeitė, dingo 
baisi slėgusi našta. Ji nepaniekino jo, meistro!

— Ką jūs dabar darysit? — klausia motina ne
atsigręždama.

Iš vienos pusės šoka Samanė, o iš kitos — Vik
toras.

— Mes pasakysime visiem, svarbiausia, ponui 
Gimbutui! — kalba jis skubėdamas ir užkliūva už 
tako akmens. Sverdi ir vos vos negrių va. Tiesdama
sis paliečia motiną, sumišęs atsiprašo.

Samanė juokiasi, kad šis užgavo akmenį. Nusi
šypso ir Gimbutienė.

— Taip, reikės pasakyti tėvui! — taria ji su- 
rimtėjus.

Jį nusmelkia baimė. Vistiek jis meistras, men
kas pūkelis, o ji — turtingiausio ūkininko duktė. O iBll daugiau 1
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F ATIMA - DIEVIŠKOJI ŠVIESA MŪSŲ 
DIENŲ TAMSOJE

DR. A. BALTINIS

Dieviškoji Šviesa ir mūsų 
tautos laisvė

Šios dieviškosios šviesos spin-

Dievo šviesa tautų gyvenime

Nėra pasaulyje tautos, kuri 
būtų mylėjusi tik žemę: visos
tautos yra garbinusios ir dangų, dūliai nušviečia ir Lietuvą. Šie 
turėjusios ryšį su amžinybe ir met jau sueina penkeri metai, 
iš jos sėmusios jėgų bei šviesos kai Lietuvos vyskupai yra pa
savo gyvenimui. Visų tautų gy- aukoję mūsų kraštą Nekalčiau- 
venime galime įžvelgti tamsės- šiai Marijos Širdžiai, o daugelis 
nius ir kilnesnius tikėjimus j šią lietuvių yra įsijungę į Mėlynąją 
dieviškąją šviesą, į paslaptingą Armiją, turinčią visame pasau- 
antgamtinę jėgą, lemiančią tau- lyje daugiau šešių milionų žmo- 
tų ir paskirų žmonių likimą, nių. Gyvas atsiliepimas į Fati- 
Nors pagal mūsų sampratą šie mos įvykius rodo, kad ir mes, 
tikėjimai atrodo perdaug žmo-lietuviai, jaučiame ir išgyvena- 
giški, “antropomorfiški”, tačiau me dieviškosios jėgos ir šviesos 
negalime paneigti, kad juose po reikalingumą mūsų gyvenimui, 
šia žmogiška forma slepiasi tik- Mūsų dienomis, kada daugelis 
ros dieviškos galios ir šviesos nekritiškų ir lengvabūdiškų žmo 
nujautimas. Visuose šiuose ti- nių yra pakliuvę į rafinuotai 
kėjimuose glūdi viena pagrindi- gudrių ir apgaulingų politinių 
nė mintis, kad laikinieji dalykai sistemų pinkles, iškyla gyvas rei- 
negali egzistuoti be amžinųjų, kalas šių klastingų ir klaidingų 
kad žemė tampa nevaisinga, jei pažadų vietoje rasti savo tautai 
jos negaivina dangaus palaima. jr jos laisvei stipresnius pama- 

Tai tinka tiek paskirų žmo- tus, į kuriuos galėtume atrem-

1957 m. MOTINA

H. H. Abel, 68 m. amžiaus, Lin
coln, Neb., “Amerikos motina 1957 
m.” išrinkta Motinų konferenci
joj New Yorke. Mrs. Abel yra 5-ių 
vaikų motina ir turi 6 anūkus.

(INS)

tose tautose; konstatuoja, kad 
toki įvykiai įrodo komunizmo ne 
pajėgumą sukurti socialiniu tei
singumu pagrįstą visuomeninę 
santvarką bei jo nesugebėjimą^ 
žmonėms suteikti laisvę ir lai
mę. Kongresas tvirtai tiki, kad 
taika, pagrįsta teisingumu, ne
gali būti nustatyta, neatstačius 
Vokietijos vieningumo laisvėje 
ir nesugrąžinus realios nepri
klausomybės visoms Centro ir 
Rytų Europos tautoms”.

Rezoliucijos pabaigoje sako
ma: “Kaip ir praeityje, Tarp
tautinė Krikščionių Demokratų 
Unija palaikys susipratimą tarp 
visų žemynų tautų ir taiką tarp 
tautų. Toje dvasioje ji yra pa
lanki visoms iniciatyvoms, ku
rios sugebėtų išplėsti demokra
tijos įgyvenidinmą. Komunis
tinio pavojaus akviaizdoje NEI 
patvirtina savo tikėjimą laisvės 
idealu, kuris vienas tegali šian
dien pavergtoms tautoms sugrą
žinti viltį ir džiaugsmą.

— 0, tai drąsiai dar galėsi gy , 
venti iki mano 100 m. sukak-1 
ties.

nių, tiek ir tautų gyvenimui. 
Tiek paskiras žmogus, tiek ir 
tauta stovi prieš amžinybės pa
slaptį, nuo kurios atspėjimo pri 
klauso jos likimas.
Fatima — Dievo šviesa mūsų

ti savo ateities viltis.
Šių pamatų jokių būdu nera

sime vad. “realinėje politikoje”, 
jieškančioje tik asmeninės, ego
istinės gerovės ir praradusioje 
visus ryšius su amžinybe ir iš

dienų pasauliui I jos sklindančia šviesa. Visi mū
Dieviškoji šviesa žmonijai nė- j sų gyvenimo keliai į tautos lais

ra tik praeities palikimas. Jos 
spinduliai įvairiais būdais sklido 
ištisus šimtmečius, nušviesdami 
tamsius šios žemės vieškelius ir 
paliesdami paskirų žmonių šir
dis.

Tarpiškai ši šviesa sklinda iš 
Dievo apreiškimo ir Kristaus 
Bažnyčios, o betarpiškai — • į- 
vairiais apreiškimais, įvykstan
čiais skirtingais laikais ir skir
tingose vietose. Mūsų amžius 
nėra jautrus tarpiškai Dievo 
šviesai, einančiai iš Bažnyčios, 
ir modernusis žmogus dažnai lie
ka kurčias Dievo balsui, kalban-

vę turi atsiremti į tą didįjį Cent
rą, kuris, Dantės žodžiais ta
riant, “judina saulę ir žvaigž
des”. Šis didysis centras — Die 
vas ir Jo šviesa — yra tai, kas 
suteikia tikrąją vertę ne tik me
no ir mokslo kūriniams, bet ir 
praktiškojo gyvenimo dar
bams — politikai ir įvairioms 
jos apraiškoms tautų kelyje. Tik 
šios dieviškosios šviesos atokai
toje gali sutirpti tos pragariškos 
jėgos, kurios stingdo mūsų die
nų pasaulį ir šaldo tautos kelius 
į laisvę.

Todėl atstatymas prarasto ry
čiam į jį laiko ženklais bei įvy-i šio su Dievu ir Jo šviesa visose 
kiais. Antrojo Pasaulinio karo privačiojo ir viešojo gyvenimo
metu, bomboms griaunant Vo
kietijos miestus ir žmonėms iš 
siaubo stingstant, pasirodė kny
ga “Kodėl Dievas tyli?” Seno
vės žmogus panašiose aplinky
bėse būtų išgirdęs Dievą ir ta
ręs: “Kaip galingai kalba Die-

srityse yra dižiausias ir svar
biausias mūsų dienų reikalavi
mas. Ypač šio ryšio atstatymas 
turi rūpėti mums, lietuviams, 
nes mūsų laisvės netekimas ir 
visos mūsų tautos kančios yra 
tiesioginė pasekmė pasaulyje į

vas į mus savo rūstybėje”. Mū- į sigalėjusiu jėgų, neigiančių Die- 
sų amžius vadinamas “didžio- vą ir Jo šviesą žmonių ir tautų 
sios tamsos”, “baugios pasaulio; gyvenime.
nakties” amžiumi. i Tačiau neužtenka, kad šie die-

Žmogus, sistemingai susitel
kęs prie žemiškų dalykų, rodos 
yra praradęs dvasinį žvilgsnį ir 
galią suvokti Dievą ir išvysti Jo 
šviesą. Todėl mūsų laikai yra 
reikalingi ypatingai stiprios Die 
vo šviesos, kad ją galėtų išvys
ti medžiaginiuos rūpesčiuose ir 
egoistinėse aistrose paskendęs 
modernusis žmogus. Tokia švie
sa mums galingai sklinda iš ma
žo Portugalijos miestelio — Fa
timos. Ten Švč. Mergelės ap
reiškimu mes esame pastatomi 
prieš amžinąją šviesą ir iš tri
jų nekaltų vaikų nustebimo pil
nų akių kalba į mus pati Amži
nybė.

viškosios šviesos spinduliai mir
gėtų kažkur toli už debesų, ne
permatomoje tolumoje. Jie tu
ri nušviesti mūsų kasdieninį re
alųjį gyvenimą. Mėlynoji Armi
ja šią dievišką šviesą, sklindan
čią iš Fatimos į mūsų dienų 
tamsą, stengiasi malda, atgaila 
ir pasiaukojimu įausti į mūsų 
kasdieninį gyvenimą ir išplėsti 
ją visoje mūsų tautoje. Amži
nosios šviesos spinduliai, nušvie 
čiantięji žmonių ir tautų gyveni
mą, nėra svajonė ar iliuzija, ta
čiau jie vaisių duoda tik tada, 
kai nepailstamu darbu ir auka 
apvainikuoja visą mūsų gyve
nimą.

“PAX ROMANA” SUVAŽIAVIMAS
LAIŠKAS Iš PARYŽIAUS

Po I Pasaulinio karo Šveica
rijos Friburge sukurta viso pa
saulio katalikų studentų organi
zacija, pavadinta “Pax Roma
ną” (Romėniškoji Taika). Lie
tuvių Studentų Ateitininkų Są
junga pačioje pradžioje įsijun
gė į minėtą organizaciją. Pir
mas po II Pasaulinio karo tos 
sąjungos suvažiavimas įvyko 
1946 metais taip pat Šveicarijos 
Friburge. Lietuvių delegaciją 
jame sudarė Eduardas Turaus
kas, Elena Turauskienė, Elena 
Jankauskienė - Jurgelionytė ir 
Aldona Eretaitė (prof. Juozo 
Ereto duktė). Studentų Ateiti
ninkų Sąjungos delegacija ta
me suvažiavime labai gyvai pa
sireiškė ir, nepaisant jau tada 

’ prasidėjusios antrosios sovieti
nės okupacijos ir Ateitininkų Fe 
deracijos uždarymo dar 1940 
metais, buvo atstatytas tęstinu
mas sutvirtintas Studentų At
eitininkų Sąjungos, kaip vienin

telės teisėtos lietuvių katalikų 
studentų atstovybės “Pax Ro
maną” sąjūdyje, ryšys su ta or
ganizacija. 1947 m. balandžio 
mėn. Romoje įvyko pirmasis po 
II Pasaulinio karo "Pax Roma
ną” kongresas. Tame kongrese 
“Pax Romana” pasidalino į du 
sąjūdžius — studentų ir diplo
muotųjų: MIEC (Mouvement In 
ternationale dės Etudiants Ca- 
tholiųues) ir MIIC (Mouvement 
International dės Intellectuels 
Catholiųues). Tame kongrese 
lietuvių delegaciją sudarė vysk. 
V. Brizgys, Eduardas Turaus
kas, prel. L. Tulaba, kun. Vyt. 

i Balčiūnas ir kiti. Čia jau nariu 
tapo Ateitininkų Sendraugių Są 
junga. Tuo būdu lietuvių daly
vavimas yra patikrintas abiejo
se “Pax Romana” šakose. 

Vertingos paskaitos

Šių metų balandžio mėn. Ro
moje įvyko vyresniųjų šakos ju

bilėjinis kongresas dešimtajai 
jos sukūrimo sukakčiai atžymė
ti. Kongresas užtruko visą sa
vaitę. Jis buvo ypatingai iškil
mingas ir reikšmingas. Jo bend
roji tema buvo “Šviesuoliai (in
telektualai) besiformuojančioje 
pasaulinėje bendruomenėje”. Šio 
kongreso darbai ėjo dviemis se
rijomis: rytiniai posėdžiai buvo 
skirti statutiniams susirinki
mams, o popietiniai — paskai
toms. Atžymėtina paskaitų te
mos: “Pasaulinė bendruomenė 
ir krikščioniškasis universaliz
mas” skaitė Bolonijos arkivysku 
pas kardinolas Giacomo Lerca- 
ro; “Kultūra beapsijungiančia- 
me pasaulyje” skaitė Joseph 
Folliet, Prancūzijos socialinių 
savaičių generalinis sekretorius, 
žymus rašytojas, sociologijos is 
torininkas ir t.t. Kongreso da
lyviai buvo priimti specialioje 
audiencijoje popiežiaus Pijaus 
XII, kuris jiems pasakė turi
ningą kalbą. Ateitininkų Send
raugių Sąjungą kongrese atsto
vavo delegacija, kurios garbės 
pirm. buvo vysk. Padolskis, 
pirm. Eduardas Turauskas, vi
cepirm. prel. V. Tulaba ir na
riai — kun. dr. V. Balčiūnas ir 
prof. Zenonas Ivinskis. Dar ten 
ka pažymėti, kad Ateitininkų 
Sendraugių Sąjunga nuo No- 
thingamo kongreso (Didž. Bri
tanijoje) yra “Pax Romana” 
MIIC Tarptautinės Tarybos na
rys ir ją taryboje atstovauja 
min. Ed. Turauskas.

Balandžio pabaigoje Arezzo 
mieste, Italijoje, įvyko XI Tarp
tautinės Krikščionių Demokratų 
Unijos arba NEI kongresas, ku

• rio tema buvo “Krikščioniškoji 
demokratija komunizmo krizės 
akivaizdoje”. Pagrindiniu refe
rentu buvo Italijos krikščionių 
demokratų partijos gener. sekre 
torius Amintore Fanfani. Gau
sias delegacijas į kongresą at
siuntė, be Italijos, Belgijos, Luk 
semburgo, Olandijos, Prancūzi
jos, Šveicarijos ir Vakarų Vokie 
tijos krikščionių demokratų par 
tijos. Lygiomis teisėmis kong
rese dalyvavo taip pat pavergtų 
kraštų •— Jugoslavijos, Čekoslo
vakijos, Lenkijos, Lietuvos, Ven 
grijos ir Rumunijos krikščionių 
demokratų delegacijos. Tos de
legacijos, žinoma, buvo kukles
nės, kaip laisvųjų vakariečių, ku 
rios siekė po keliasdešimt narių. 
Lietuvos delegaciją sudarė pir
mininkas min. Eduardas Turaus 
kas ir nariai kun. Vincentas 
Mincevičius su solistu Stasiu

I Baranausku. Vakariečių tarpe 
' buvo daug žinomų valstybės vjt- 
' rų: Robert Schuman — iš Pran 
cūzijos, van Veland — iš Belgi
jos, Italijos min. pirm. Segni, 
buv. min. pirm. Pella ir daug 
kitų.

Viltis ir džiaugsmas
Savo darbų ir diskusijų išva

doje kongresas vienbalsįai pri
ėmė rezoliuciją, iš kurios kaiku
rias svarbesnes ištraukas patei
kiame: “Kongresas, Išstudija
vęs įvykius, kurie vyko prieš, ly 
giagrečiai ar po XX Sovietų Są
jungos komunistų partijos kong 
reso, pagarbiai lenkia galvas 
prieš laisvės kankinių, komunis-

• tinės priespaudos aukų atmini
mą; pasmerkia laukinę, ypačiai 
Vengrijoje įvykusią, represiją, 
kurios vienos dėka sovietai iš
laikė savo viešpatavimą paverg

Churchillis ir reporters
Pasakojama, jog vienas Bri

tų reporteris, Churchillio 80 m. 
sukakties proga, ilgai tykojęs 
prie sukaktuvininko namų, lauk 
damas jo išeinant, norėdamas jį 
nufotografuoti išeinantį pro du 
ris. Pagaliau, sulaukė. Padaręs 
nuotrauką, reporteris išreiškęs 
Churchilliui linkėjimą, kad jis 
dar galėtų jį prie tų pačių durų 
nufotografuoti ir 100 m. am
žiaus sukakties proga.

Churchillis reporterį paklau
sęs:

— Tai kiek Sveikas dabar 
turi metų?

Anas atsakė:
— Trisdešimt penkis.
Tuomet Churchillis šypsoda

masis pridūręs:

Baliuje
— Ar tamstai patinka val

sas? — klausia ji savo partnerį.
— 0 taip. Aš visada žaviuosi 

valsu.
— Tai kodėl neišmokstate jį 

šokti ?...

MOTHERS’ DAY
No one deserves a special dny 

of honor more than mother doeR. 
She deserves all the nice things 
said about her, all the nice things, 
given her. Būt she deserves much 
more.

She desrves tenderness and con
sideration from her family the ręst 
of the year too. She deserves not 
to be taken for granted, or taken 
for little more than a housekeeper.

We feel that hovvever, fitting 
the Mothers’ Day rememberances 
may be, the more important thing 
is that it not be an occasion to «lo 
in the proceeding 364 days.

Mothers are human beings — a 
f act which seems to escape some 
individuals. They are not so eon- 
stituted that they can endlessly 
serve the needs and the whims of 
their families on a round-the-clock 
basis without feeling the need of 
oceasional ręst and recreation.

If on Mothers’ Day, the family 
will consider the many things mo- 
ther does for them every day the 
occasion will have real meaning 
and lasting value.

Duoną ir įvairias skoningas 
bulkutes kepadĮjOOCte

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

Tel. CLiffside 7-SS76
Pristatome į visas krautuves 
lr restoranus, taip pat lft- 
slunClame j visus artimuo
sius miestus.

R O PH I
Geriausias prancūziškas konjakas

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

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

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

CHARLES ZEKUS. Sekretorius

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

11
ll

J. O. TELEVISION 00. Pardavimas ir taisymas
Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai

AS
UKALBA VILNIUS77

Kasdien 4 vai. 30 min. popiet. Ateikite pasiklausyti.

2512 W. 47th St. TeL FRontier 6-1998
Atdara kasdien iki 6 vai., pirmad. lr ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

l'y . #■Afc."' ■ «■ 1 j . '‘k ,!i'n k i į. į.’ iįii Hpįiįi,-1 JįjįT!#!

1957 BUięKAS
Tik

02,595.00
Dynaflow, Radio, Apšildymas. Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK, Ine 
907 W. 35th St., Chicago 9, III. LA 3-202?

if

MIDLAND
Savings and Loan^, 

Association
l N SŪRI 0

F rf» <0 mitu 
visu lietuvišku 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
tAUtVMO

• f NOROVl

4938 Arcbar Ivanus t.i uo-aztv 

AUGUST SAIOUKAS Sm.iUBr
J

TRY THE TENDER f TOUCH..,

MOTHER
MEANS FLOVVERS

See or phone your Florist now 
so he can give your order 
the special attention it deserves. 

Your Flori.t can wira flovvers anywhere.

Say it with Flovvers Bright for Mothers living t 
Say lt vvlth Flovvers White for Mother's memory

Sesias
IŠ TOLI IR ARTI

' i 9

NAUJI OIOEII TPOKAI- NAUJAUSI KRAUSTTK>O (PANK/AJ 
NJBU KIETU PATYRIMAS - P/6CS IRSAtlTUK&AS PATARNAVIMAI

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 36, (Lu Tel v/Aibmok 5-9209

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINGS 'n?ssn

ŽSS5 WEST 47th STREET LAfayctte 3-1083
K. R. Pletklewie«, prez.; K R. Pietklew»ez, rtekr. Ir advokate*

Mokame aukAtua dlvldendua. Keičiame ,'eklua. Parduodame lr perkame 
valsty bės bonua. Taupytojams patarnavimai uemokamal.

Pradekite taupyti atidarydami -a-kalta Šiandien. A,Mlraiu»ta lkl 410,000.

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

NiiifininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiinmiitiiiiiiiiiiiiiiiiiimfiiiHiiimiiiiiii'iii'**'’*
PERKRAUSTYMAI — MOVING

Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų ir 
tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

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

_  Telefonas — FRontier 6-1882

Atliekame dideliui T rr-.žua automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis auliedinimas. Parduodame automobilių dalia.

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

2641 West 7Ist Str. (Kampas Talman Avė.)
TelefPRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

SPECIALUS
BARGENAS

* Sofoms, Lovoms,
• Lempoms

KAINOS NUO

$49-50
Ir augščiau

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FELIX A. KAIIIMJNIH, M.l.I IK ItKKTULIH, Sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Rmuv.II Road T.lel, SEeley 3-4711

Krautuvą atldnrytn nekmndlenlaii, nuo 11 Iki «:1»
J
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LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI

Al.. (.IMANTAS

Gelbėkime kolchozininkus siškai gražias ir be jokių abe-
... , .. . . jonių lietuviškas pavardes. IšViename laikraštyje buvo is- H., *. ,, x

... . V .... > tikrųjų, ar lietuviškųjų vardųspausdintas tikrai dramatiškas , , J, . . > ..
..... ., 4. kalendoriuje nebegalime rastineseniai atvykusios iš paveik- J b

tosios Lietuvos A. Pavilanienės
pasikalbėjimas apie dabartines
gyvenimo sąlygas tėvynėje.'
Sunki, tiesiog siaubinga, pade-1 .....

... ...... , , na puikiausių dovanų ne tik sa-tis lietuvių kaimiečių, dabar .... . . , , .
. .. , . . v.- vajai dukrai ar sunui, bet ir pa-vargstančių kolchozų aplinkoje. .. J. \

ciai lietuvybei? Pagaliau, jei to-Jei bent kiek geriau yra miestie- , . ... : „ „r , .
.. . u-* kią ‘ šaunią pradžią daro patysčiams, to jokiu budu nebūtų ga- * ..... ,. .

; .. . xii tėvai, kažin ar daug galėsime kilimą pasakyti apie vargšus kol- , . ’ . .. . ........ , kėtis ir iš musų pačių vėliauchozininkus. Jų skurdas yra sun i , , .
.... . ,. subrendusių lietuvių tėvų vaikiai beaprasomas. Jiems nega- , .
.. ..f • • -i • kų? Kazin, jei kuris minėtųjųĮima sėti nei linių, nei kanapių, . “ , ’..J .. .. ,

... . . .. tėvų paskaitys sias eilutes, arnei turėti avių, nevalia net mis- . ,
, , - v. įau tikrai nejaus bent maziau-ke pasilupti karnų vyžoms. Pas-1J. .. . .. n
........ , | šio sąžines graužimo?kutinį pieno lasą nuo vienos kal
vės, nutraukdami nuo kūdikių, 
parduoda, kad už keletą rublių 
galėtų nusipirkti žiupsnj drus-

bent vieno tikrai lietuviško var
do? Ar lietuviško vardo sutei
kimas, šalia krkiščioniui būti- 

I tinų šventų jų vardų, nebūtų vie-

sązines gn

Yra gerų norų, bet nėra 
dirbančiu

kos, vaistų ar kokį skarmalą. 
Todėl toji lietuvė ir kreipiasi į 
visus laisvajame pasaulyje gy
venančius tautiečius: ‘‘Siųsda
mi tiems vargšams pagalbą, 
jūs, pasaulio lietuviai, atliksite

Vienos vietovės lietuviai yra 
pasiryžę stayti lietuviškąjį židi
nį — lietuvių namus. Atrodo, 
jog ir pritarimas jaučiamas, ir 
minimalinė pinigų suma staty
bos ar pirkimo reikalams gal bū

švenčiausią pareigą, kokią tik I tų vargais negalais surinkta, bet
galima atlikti Dievui ir tėvy
nei!i”

Lietuviškos krikštynos
Mūsieji tautiniai vardai, tik

ras mūsų kilmės ir viso lietuviš-

šioje vietoje ir tenka statyti 
tašką. Pasirodo, kad nėra dir
bančių, t. y. nėra asmenų, sutin
kančių įeiti į darbo komitetą. 
Aišku, jog kontinento narių lau
kia'nepaprastai sunkus, nežinąs 
nei laiko, nei ribų darbas ir pa-

kumo pasididžiavimas ir neat-, sišventimas. Ir kas tau rizikuos 
šaukiamas antspaudas, vis daž- tikrai sunkiam ir nedėkingam
niau bandomi keisti į ameriki
nius ar kanadinius vardus. (Pa
galiau koki vardai yra tikrai “a- 
merikiniai”?). Va, anądien vie
no savaitraščio kronikoje šių į- 
vairumų autorių patraukė keli 
pranešimai apie įvykusias krikš 
tynas. Štai ir tie vardai, kuriuos 
kūdikių tėveliai parinko savie
siems įpėdiniams: Wayne, Ro
meo Gracius, Isabel Lucille Ma
ria, Richard Allan Joseph, Gail 
Luey, Rodney Michael Gerald.

darbui? Be t,o vienas kitas veik 
lesnis veidas ir šiaip yra apsi
krovęs kitomis visuomeninėmis 
pareigomis, n u t r aukiančiomis 
daug laiko bei pastangų. Gal 
ir nebetiktų jau ir šiaip dirban
čius dar kinkyti į naują vežimą. 
Tuokart buvo nusistatyta išrink 
ti bent 9 žmonių valdybą, bet, 
nesutinkant kandidatuoti beveik 
absoliutinei daugumai, vargais 
negalais atsirado 6 tautiečiai, 
kurie, likusiųjaj džiaugsmui ir 
pasigėrėjimui, visdėlto ryžosi 
reikalo riepalaidoti ir patys pir

Kad skaitytojai nepagalvotų, 
i jog tai esama nelietuvių šeimų, 

tenka dar kartą pabrėžti, jog tų 
vaikučių tėvų dauguma turi vi- mieJ> stotl i nepaprastos istver-

mus reikalaujantį darbą. Žino-1 
ma, jiems būtinas įr pelnytas 
garsus lietuviškasis valio ! 
Vien gerais norais namai tikrai 
nebus pastatyti. Pagaliau ar| 
tam šauniam reikalui galės už
tekti, nors ir kažinkaip pasiau
kojančių, dvylikos rankų? 

Nebuvo kam perduoti pareigas
Vienoje vietovėje gana gra

žiai veikė skautų tėvų komite
tas. Buvo daug padėta ir pa
gelbėta lietuviams skautukams 
ir dar daug darbų ateičiai buvo 
numatyta. Ir kaip gi nedirbsi, 
kaip nestiprinai vienos iš nedau 
gelio jaunimo organizacijų, ku
ri teikia tiek daug galimybių vi
sokeriopai lietuviškajai veiklai. 
Ir taip neseniai baigėsi senojo 
tėvų komiteto kadencija ir bu
vo paskirta diena naujiems rin
kimams. Tuokart atėjo 26 tė
vai (aiški dauguma), bet deja 
nepasirodė nė vienas senojo ko-; 
miteto narys bent pareigas per
duoti ar susirinkimą pradėti.

Žinomieji lietuviai
Mūsajame gyvenime, kaip 

praktika rodo, ne taip jau re
tai pasitaiko, jog, mums neži
nant, kartais net sąmoningai ne 

1 sidomint ar bent nesistengiant 
pažinti mūsų tautiečių, kurie sa
va iniciatyva ir neretai sunkiu 

1 darbu pasiekia ryškių rezulta
tų sporte, mene, scenoje ir pan., 
visai netikėtai esame sužavėti 
viena ar kita pavarde, kuri ame 
rikiniame pasaulyje staigiai iš
kyla į antraštinius puslapius.

Ir vėl spauda su pasigėrėji
mu mini cirko aktorę, oro ak
robatę Emiliją Grennweld (iš
tekėjusios pavardė), kuri skai
tytojams pristatoma kaip lietu
vaitė. Prieš metus ji spektaklio 
metu nukrito žemėn iš 40 pėdų 
augščio, buvo sunkiai susižeidu
si, ir gydytojai nesitikėjo, kad 
ji kada nors galės net vaikščio
ti. Bet jos tikėjimas ir noras 
pasveikti buvo toks stiprus, 
kad šiandien ji ne tik vėl vaikš
čioja, bet ir vėl tęsia savąją cir
ko karjerą. Pirmasis jos pasiro
dymas įvyko Omahoje, Nebr., ir 

i tas įvykis sukalė tokį entuziaz-

GUSTAVAS NESUTINKA

Švedijos karalaitės Margaretos 
Švedijos kltralius Gustavas nesu
tinka leisti už Anglijos pianisto 
Douglas Home, su kuriuo ji su
sipažino Londone. (INS)

mą spaudoje, jog laikraščiai ra
do reikalinga pabrėžti ir jos lie
tuvišką kilmę.

Ivainos žiruos
Arkiv. Cieplako byla

Arkiv. Jono Krikštytojo Ciep
lako beatifikacijos byla spar
čiais žingsniais varoma į priekį. 
Jau pabaigtas jo raštų nagrinė
jimo procesas. Po to seks jo 
dorybių, stebuklų ir ligšiol ne
gerbtojo kaip šventojo procesas.

Arkiv. Cieplakas buvo tris 
kartus sovietų suimtas, pa
smerktas mirti ir paleistas po 
to, kai viso pasaulio krikščionys 
pradėjo protestuoti dėl jo pa
smerkimo. Mirė 1926 m. vasa
rio mėn. Amerikoje, tačiau bu
vo palaidotas Vilniaus katedroj.

s T. ANTHONY 
SAVINGS
Moka aukščiausi us 

dividendus taupytojams

... ir sąskaitos yra 

Federalines Valdžios 

apdraustos iki 

£10,000.00 

Jūsų saugumui!

FREE GIFTS
to SAVERS

May lst to 31 st

GIFT CAMCRA and FLASH UNtT
A handtomę, proetkol Mf, 

tor eolo. film or blatk and white. 
h'« FREE wben you op«n an accounf 

of $200.00 or moto, or odd that ' 
onioOTt »o your proient aceeunfr.

IT’S SPRING ... and 

HERE IS ST. ANTHONY’S 

BIG GIFT CELEBRATION 

FOR ALL SAVERS

GIFT NECKLACE
*' / ?{į Th!« petite Jtrond of beautifully simulated

peorli, ityled by MADEUNE, i« FREE 
wben you opett on occount of $50.00 
or more, or odd that omount to your 

preient arcount.

,‘-A '
' ' V i ■ i

FREE TO VACATION CLUB SĄVERS
f'i •

Opon your Votaflon Club oteounf NOVV ‘ »
for JI 00 or more per we»I and rocolvo Ihit full jot 

of boaufrtully pachogtd toli and poppor iholter,. (
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ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1447 S. 49th Court • Cicero 50, III. • Bl 2>1397

Anglikonu pastorius ir , 
katalikybė

Prieš pačias Velykas Švč. Tre
jybės anglikonų bažnyčios Hart- 
lepool, Co. Durham, klebonas, 
38 metų Ronald Halstead įteikė 
savo vyskupui raštą, pažymėda
mas, kad daugiau jis negalįs ei-1 
ti anglikonų pastoriaus pareigų, 
ir persikėlė gyventi į privatų 
namą. Jo 31 metų amžiaus žmo 
na Dorothy ir trys vaikai prieš 
vienerius metus perėjo į katali
kų tikėjimą. Pats R. Halstead 
galutiniai apsiprendė Didžiąją 
savaitę, pareikšdamas: “Giliu, 
nepalaužiamu įsitikinimu žino
jau, kad negalėsiu atlikti Didžio
sios savaitės apeigų. Esu įsiti
kinęs, kad tikrą tikėjimą atsto
vauja tiktai Katalikų Bažnyčia. 
Turėjau išeiti, ir labai skubiai iš
eiti”.

Velykų dieną buvęs angliko
nų pastorius nėjo į kaimyninę 
katalikų bažnyčią išklausyti šv. 
mišių. Žurnalistams jis pareiš
kė nežinąs, ar galėsiąs būti ka
talikų kunigu, kai yra vedęs ir 
turi keturis vaikus. Pabaigoje 
pridūrė: “Būtų tikra hipokrizė 
man atlikinėti anglikonų apeigas 
Didžiąją savaitę. Aš turėjau 
tučtuojau apleisti kleboniją. 
Bažnyčios apeigos ir plokštelės

Šv. Apeigų Kongregacija ba
landžio 23 d. uždraudė religinių 
apeigų sumechaninimą, uždraus 
dama bažnyčiose vartoti gra- 
mafonus, patefonus ar filmų a- 
paratus.

Instrukcijose, skiriamose ku
nigams, minėta kongregacija pa

kartojo anksčiau duotus nuro
dymus, kad mišrus vyrų ir mo
terų choras bažnyčioje būtų nau 
dojamas tik "išimtinais atve
jais” ir būtų "rūpinamasi atskir 
ti vyrus nuo moterų”.

Pagal naują potvarkį bažny
čiose jokiu būdu negalima nau
doti plokštelių, kurios atgrotų 
giesmes ar pamokslus. Taip pat 
negalima bažnyčiose kokiu nors 
metu rodyti filmų. j. k.

Čigonai
Geografijos mokytojas pasa

koja vaikams apie čigonų papro 
čius. Tarp kitko, jis primena,
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MAŽASIS

TOBULYBES
KELIAS

P&raM

8 P MARTIN

=^1

KAS TIK TURI GERĄ SKONĮ — VISKĄ 
i PERKA PAS LIEPONĮ.

Lietuvių Prekybos Namai
•, . V

Prekės be broku, sugadinimu, sąskaitos nepervedamoa• 1
= Finansų kompanijom

Šis puikus 5 dalių miegamasis gegužės 
mėnesį už specialią kainą, tik $ “| Ą&. 00

Už $150 parduodamos 5 dalių sofa, kėdė, 
ottoman dvi pagalvėlės, nakčiai 3-jų 
asmenų Miegamasis, tik $99-00

Už $250.00 parduodami svečių k. Kroeler 
baldai naujausio stiliaus, Nylon ar vilna,

tik $169-00

Šaldytuvas 7,5 kub. pėdų Admiral ar Gen.
Electric, tiktai už $159-00

Skalbimo mašinos Speed Queen $79-00

Parcelano virimui gaso pečiai $79-00
Televizijos aparatai RCA, Admiral, Ze-

nith, po $149-00

Kilimai 9x12 su Nylon $39-00

Kilimai 9x12 100% vilna 59-00

Linoleum, geriausių firmų 9x12 $6-50

Rašomieji stalai moksleiviams $29-00

Knygų spintos stiklo durys $29-00

FURNITURE CENTER, INC.
3224 SO. HALSTED STREET

Lietuviu Prekybos Namai vedėjas*--Justas Lieponis
TEL. — VICTORY 2-4226

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirtad.................................
Kitom Dienom:.................................. 0-4.00
Sekmadieniais: ............... .................. 12—5 valandos

z?'

jog laike vedybinių ceremonijų, 
jaunoji sudaužo puodynę.

Mažas Jonukas atsistoja ir 
ima aiškinti: t

— Mano tėtė ir mama taipgi 
turėtų būti čigonai.

Kaip tai galėtų būti? — pa 
klausia mokytojas.

— Vakar mama sudaužė puo 
dą ant tėvuko galvos.

šykštumas yra neteisėtai pa
silaikyti savo turtus ir geisti 
svetimų. —V. liūgo

Ala keliai, kurti neabejotinai už
tikrina visiems pasiekti tas aukšty 
bes, j kurias Dievas vedš Sv. Tere
sėlę, yra ne tik galimas, bot lr vi
siems prieinamas. Visas pasauli, kaip 
pastebi šv. Auglstinas, „negali pada
ryti ką nors didelio". Tačiau kas ne
is <1 melstis, nusižeminti lr mylėti 7

P P Plūs XJ 
šiame amžiuje sv. TereseiSs Ma

tasis Kelias yra geriausias. Tikrumo
je tėra vienintelis kelias, vedąs J am
žinąją laimę. Juk Kristus pats yra 
pasakęs: „Iš tikrųjų sakau Jums, jei 
neatsiversite Ir nepasidarysite kaip 
kfldyklai neįeisite J dangaus karalys
tę". Dangus lr žem6 praeis, bet ma 
no žodžiai nepraeis...

Knygute turi 160 puslapių lr kai
nuoja tik $1.00 Su kietais viršeliais 
11.60.

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairiu® 
perkraustymus bei pervežimus 
;š tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

KAD IŠVENGTI 
SKAISTYKLOS

Naujai iMrista veikalrlis kuris duot 
naudingų patarimų niurni pr tiems ir ki
tiems. Skaitykite ir kitiems platinkite šį 
veikalėlį, nes kiekvienas krikščionis tu
rėtų perskaityti.

Kaina 40 centų
Užsakymus su pinigais siuskite

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago H. UI.
..............................................................n»

STATYBAI 

IR NAMU 

PATAIS YMUlI 
PRISTATOM 

Visokių Rūšių 
medžiagą

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITYVINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidara kasdien nno
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

Iš ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialūs didelis 

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

R. ŠERĖNAS
2047 W. «7th PI., CIdcago,

Iii. WAlbrook 5-8063
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KNYGA,
Kokios pasirodo tik retais laikotar
pi ai a

PREMIJUOTASIS DRAIKU) . 
ROMANAS i

Didelė Lietuviškos buities knyga, 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jory 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės

Aplankas dail. J. Pankštienfin, 
Lietuviškos Kuyyos Klubo leidinys. 
♦34 psl. Kaina $4.00,,, -.

Užsakymui ir pinigus siųskite 

DRAUGAS 

4545 West 63rd Street 
Chicago 29, Illinois
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SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — VVALBROOK 5 8202

S E L F 
SERVICE

MAY-GEGUŽftS 9, 10, 11 d. d.
JL

MARTELI. THREE STAR COGNAC Fifth

DURELE FRENCH BRANDY Fifth

$4.98

$3-29

MOUQUIN, 10 yr. Old Imported Brandy, Fifth $3 98 

GRAIN ALCOHOL 196 PROOF V.S.P. Fifth $4-89

IMPORTED CANADIAN WH1SKEY Fifth

CINZANO VERMOUTH 
Dry or Siyeet

KIJAFA WINE

BLATZ BEER Case of 24 cans

$3.98

Fifth $-|39

Fifth J | .69

Case $3-69

HAMMS, SCHLITZ, PABST, MILLERS 
Case of 7 oz. bottles Case $3.29

LOWENBRAIJ, Imported Gemian Beer 
Case of 24 bottles Case $8.$$
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Nauja Alto vadovybė

DTENRA8TIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, 1957 gegužės 10

Praėjusį sekmadienį, dalyvau
jant 22 organizacijų atstovams, 
buvo išrinkta nauja Amerikos 
Lietuvių Tarybos Clevelando 
skyriaus vadovybė. Pagal bal-
sų daugumą valdybon išrinkti l praneštos Vėliau.

— Stud. Jonas Vyšniauskas, 
atlikęs karinę prievolę, sugrįžo 
į Clevelandą pas savo jaunąją 
žmoną ir tėvus.

— Stud. Donatas Balčiūnas 
išvyko atlikti karinę prievolę.

— Spaudos kioske gauta kun. 
dr. J. Prunskio “Gailestingumo 
motina” — gegužės mėn. skaity
mai, Br. Markaičio “Širdies gel
mė”, naujų žurnalų ir t.t. S. G.

— Pirmosios Pabaltijo žaidy
nės įvyks gegužės 18 d. 2:30 vai. 
p. p. Cathedral Latin High 
School auditorijoje, 2056 East. 
107th Str. Iškilmingas žaidynių 
uždarymas, dovanų įteikimas ir( 
pabaltiečių sportininkų vaka
ras — koncertas įvyks 7:30 vai. I 
vak. Masonic Temple patalpose. 
Smulkesnis aprašymas telpa

”7 šios dienos “Draugo” sporto akytas pateikti pranešimą Vliko pir . . & r j

mininkas J. Matulionis. Sušauk, riuJe-
tas pabaltiečių pasitarimas dėl1
Pabaltiečių Lygos sukūrimo. I Rockford, Iii.
Spalio 28 d. lietuviai dalyvavo! Dainų vakaras
vengrų mitinge. Sušaukti du in-i
formaciniai susirinkimai. Vai- JAV Lietuvių Bendruomenės 
dyba posėdžiavo 12 kartų. Va- Roekfordo apylinkė ir Rockfor- 
sario 16 minėjimas buvo įspū-' lietuvių vyrų choras sekma- 
dingas. Pamaldos buvo abiejose Į dienį, gegužės 12 d., ruošia Mo

tinos dienos minėjimą ir linksmą 
dainų vakarą.

Minėjimas įvyks Lietuvių Kui 
tūros Klubo didžiojoje salėje, 
917 Indiana Avė. Pradžia 2:30

Lionginas Leknickas, Petras 
Gruodis, Aldona Augustinavi- 
čienė, Julius Smetona, Kazys 
Žiedonis, Vaclovas Kasakaitis, 
Elvyra Sikšniūtė, Jonas Daugė
la ir Edvardas Karnėnas. Kan
didatais liko Ona Jakubaitienė, 
Antanaitis ir J. Žemaitis.

Susirinkime, kuriam pirminin
kavo Petras Balčiūnas, valdybos 
vardu pranešimą apie praėjusių 
metų veiklą pateikė pirm. L. 
Leknickas. Iš pranešimo paaiš
kėjo, kad buv. valdyba padarė 
viską, ką galėjo ir privalėjo at
likti rttūsų politinės veiklos plot
mėje. Surengtas birželio tragiš
kųjų dienų minėjimas su Šventą
ja valanda, pamaldomis, minėji
mu ir radijo transliacija anglų 
kalba. Spalio 7 d. buvo pakvies-

lietuvių bažnyčiose, o katedroje 
Clevelando arkiv. Edv. Hoban 
atnašavo iškilmingas mišias ir 
katedros rektorius prel. Walsh 
pasakė pritaikytą pamokslą. Iš
kilmingas aktas su menine prog- ]va^- P- P- 
rama, dalyvaujant daugiau 8001 Liudo Jarošeko 
lietuvių, įvyko WHK salėje.

Valdybos iniciatyva prof. J.
Jakštas ir stud. Alg. Kasulai- 
tis paruošė trumpą Lietuvos is
torijos svarbesniųjų įvykių san
trauką ir išvertė anglų kalbon, viškoje nuoteikoje 
išsiuntinėjo gubernatoriui, se- 
natoriams, kongresmanams, ki
tiems augštiems valdžios parei- , Skaltytojy balsai 
gūnams ir spaudai.

Vasario 16 proga surinkta Klaidinga Altui pažiūra 
Tautos Fondui aukų 1,629 dole-

Matyti, esama susiklaidinusių 
dėl Amerikos Lietuvių Tarybos 
veiklos ribų, nes J. Kairys (Dr.” 
29 d kovo) pasakoja:

“Kad Alt vardas būsimoje Lie
tuvos istorijoj bus įrašytas auk
so raidėmis, nėra mažiausio abe
jojimo. Bet nepamirškim, kad .jo 
nariai yra JAV piliečiai. Todėl sa 
vo veikla jis negali nukrypti nuo 
savo valstybės užsienio politiko
je nubriežiamos linijos. Alto veik
la daug kur priklauso nuo JAV.”

Čia stora klaida. Pirmojo pa
saulinio karo metu, pavyzdžiui, A- 
merikos lietuviai ir jų Tarybos 
(visi JAV piliečiai) neatsižiūrėjo 
į savo valstybės departamento 
“nedalomos Rusijos” nuotaikas ir 
visur ir visomis progomis reiškė 
savo norą pripažinti nepriklauso
mą Lietuvą. Kiekvienas JAV pilie
tis turi pilną teisę reikšti savo no
rus dėl JAV užsienio politikos.

riai ir persiųsti Alto centrui. 
Valdyba atstovavo lietuvius Lat 
vijos nepriklausomybės minėji
me. Valdyba sveikino baltgu- 
džius jų tautinės šventės proga. 
Clevelande sudarytas pavergtų
jų tautų komitetas, į kurį įeina 
estai, latviai, lietuviai, vengrai, 
kroatai, lenkai, slovakai. Lietu
vius atstovauja J. Daugėla ir 
L. Leknickas. Lietuviai nors ne 
gausiai, dalyvavo gegužės 1 d. 
lojalumo parade.

Susirinkimas išreiškė padėką 
senajai valdybai už nuoširdžią 
veiklą ir uolų rūpinimąsi mūsų 
pavergtosios tėvynės reikalais. 
Piniginiais reikalais pranešimą
pateikė ižd. K. žiedonis ir kont- Cia jo niekas neriboia Taip darQ 
rolės komisijos aktą perskaitė, Altas, taip daro Amerikos lenkai, 
J. Dobrovolskis. Į ir kitos tautos. Net mūsų raudo-

niems išdavikams nedraudžiama
TRUMPAI I 8aVas blevizRaa 8kelbti-

; Tokiu būdu, Vašingtone Alto po- 
— Skautai gegužės 5 d, mi-, zicija stipresne, negu Vliko. Ta- 

Yjgį rybos pareiškimai .turi “štymo”— 
už juos stovi laisvą valią turi. ir 
balsuoti galį Amerikos lietuviai pi
liečiai. Vlikas tegali “respectfully” 
pranešti savo pageidavimus..

Vyt. Sirvydas

nėjo šv. Jurgio šventę 
skautų vienetai su vėliavomis 
dalyvavo pamaldose Šv. Jurgio 
bažnyčioje. Po pamaldų įvyko 
iškilminga sueiga lietuvių salėje. 
Vakare lietuvių salėje buvo jū
ros skautų vakaras, kuriame de- 
troitiečiai suvaidino “Anapus 
uždangos”. Praėjusį savaitgalį 
Clevelande įvyko ir ASS suva
žiavimas, kuriame dalyvavo apie 
60 atstovų iš įvairių JAV vie
tovių. Visi skautiškieji parengi
mai sutraukė daug svečių ir 
praėjo gražioje bei darnioje nuo
taikoje.

— Feliksas Navickas, uolus 
lituanistinės mokyklos tėvų ko
miteto narys parengimų reika
lams, yra vienas to komiteto na
rių, kurie nesigaili darbo ir triū
so mūsų mokyklos gerovei. Jo 
pavardė praėjusiame praneši
me buvo per klaidą praleista.

— Lituanistinė mokykla moks 
lo metus šiemet užbaigs birželio 
2 d. Tą dieną įvyks mokinių dar 
belių ir tautinių juostų audimo 
konkursas. Smulkmenos bus

vadovauja
mas vyrų choras atliks meninę 
dalį, po kurios bus šokiai, užkan 
džiai ir bufetas.

Vis iapylinkės lietuviai kvie
čiami dalyvauti šiame pobūvyje, 
kad vakaras praeitų tikrai lietu- 

RJD

TĖVAS PIJUS
istorijoje yra pirmasis kunigas 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė 
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir tt. Ii Tėvo Pijaus gyvenimo 
vra įdėti 32 paveiksmi. Kaina 
42.00.

Galima gauti "DRAUGO“ 

Administracijt je 
45 »R U'itK »3 Htroet, (SUcntfM 3S, III.

PAJIESKOJIMAI
t »

Jonas Jurk&ag iš Lietuvos jieš
ko savo seserų: AGOTA GALI- 
NAUSKIENfi, MORTA KIRKIC- 
KIENfi ir URTE KUPREI6IENE, 
dukterys Miko. Gyv. Chicagoje. 
Žinias gali suteikti Richardas Am- 
brozaitis, 2028 Ferdinand St., De
troit 0, Michigan.

Jieėkomae ADOLFAS PANC-, 
KAUSKAS, sūnus Juozo, g. 1923 
m., kilimo Biržų apylinkės, 1941 
m. Vokiečių paimtas darbams fron 
to užnugary. Atsiliepti arba žiną 
jo likimą pranešti adresu: N. Sum 
skis, 6522 S. Roekvvell St., Chi
cago 29, III.

LEONAS BUDAITIS iš Kybar
tų jieškomas giminių iš Lietuvos. 
Rašyti: Rev. T. Palukaitis, St. An- 
seim’s Church, San lAnselmo, Car 
lifornia.

Jieškomi — 1) BRONIUS KU
RAUSKAS, s. Jono, g. Keturkai- 
mio kaime, Kybartų valst., Vil
kaviškio apskr. 2) JUOZAS KAU
NAS, gyv. Kudirkos Naumiesty, 
Kataučiznos dvare, Šakių apskr. 
Atsiliepti: Justinas Legota, 36
Mildred Avė., St. Catharines, Ont., 
Canada.

Jieškomi — 1) PRANAS LEM- 
BERIS iš Biržų. 2) VIKTORAS ir 
VERONIKA SUTKUS iš Kauno. 
Apie šiuos asmenis teiraujasi gi
minės iš Lietuvos. Rašyti šiuo adre 
su: Al. Navasaitis, 5 Lincoln St., 
E. Hartford. Conn.

Abromika Cesnavičiūtė Kaunie
nė gyvenanti dabartiniu metu Lie
tuvoje jieško savo brolio VYTAU
TO ČESNAVIČIAUS, kuris ran
dasi JAV. Turime žinių ir apie jo 
sūnų Sigitą dingusį karo metu. 
Petronė Ambraziejūtė Baltrušaitie
nė jieško savo sūnaus ANTANO 
BALTRUŠAIČIO dingusio karo 
metu. Jie patys arba žinantieji a- 
pie juos prašome rašyti — Leono
ra Kriščiokaitienė, 20 Woodmere 
Rd.. West Hartford 7, Connecticut.

Jieškomas KURAUSKAS, var
das nežinomas, Vokietijoje gyve
no Hanau liet. stovykloje. 4 a blo
ke, 90 kambaryje. Kas žino apie jo 
dabartinę gyvenamąją vietą, pra
šoma skubiai pranešti, Kostui Ja
nuškai, 7120 S. Richmond St., Chi
cago 29, III., tel. REpublic 7-8367.

Giminių iš Lietuvos yra iieško- 
mi TEKLE VIZGIRDIENE, d. Sta
sio, gim. 1902 m., Kaune 2) ANT A 
NAS VIZGIRDAS, s. Jono, gim. 

j 1922 ar 1923, Kaune. 3) MARI- 
i JA VIZGIRDAITE, d. Jono, gim. 
i 1924 m., Kaune. 4) JANINA VIZ- 
j GIRDAITE, d. Jono, gim. 1927 ar 
■ 1928 m. Kaune. 5) ALDONA VIZ
GIRDAITE, d. Jono, gim. 1929 ar 
1930 m., Kaune. Visi anksčiau gy
veno Kanadoje. Kas žino apie juos 
arba jie patys prašau pranešti: 
Sophie Kamarauskas, 5136 W. A- 
gatite Avė., Chicago 30, III.

Giminių iš Lietuvos yra jieško
ma — ALENA JANUŠKEVIČIŪ
TE - SIMKCNIENE, d. Viktoro, 
gim. 1902 ar 1903 m. anksčiau gy
veno Kaune. Išvyko iš Lietuvos 
1927 m. į Braziliją, San Paulo ar 
j Rio de Žaneiro. Kas žino apie ją 
prašau tvaneHi: Sonhie Kamarau
skas, 5136 W. Agatite Avė., Chi
cago 30, Iii.

Jieškomi — PETRAS JALOVEC 
KAS, EMILIJA JALOVECKIE- 
Nfi, ALGIRDAS (sūnus), ROMU
ALDA JALOVECKAITfi (duktė). 
Atsiliepkite, platesnių informacijų 
gausite pas mane. Rašykite : A. 
Juškus. 6615 So. Oakley Avė., Chi
cago 36, III.

Jieškomas ALBERTAS SIMA
NAVIČIUS, sūnus Fabijono, gim. 
1921 m. Jieško brolis gyvenąs Vor
kutoje, Sibire. Jieškomasis prašau 
atsiliepti šiuo adresu: D. Šatas, 
2540 W. 70th St., Chicago 29, III.

Jieškomi — 1) VYTAUTAS RA
MANAUSKAS, s. Jono, žmona E- 
LENA RAMANAUSKIENE, duk
tė Izidoro, jų vaikai Eimutis ir 
Vytautas Ramanauskai. Jieško gi
minės iš Sibiro. Prašomi atsiliep
ti arba žinantieji pranešti adresu: 
Jonas Tijūnas, 3225 S. Union A.v., 
Chicago 16, III. 2) Jieškomos OL- 
GA MARČIULIONIENE JARU- 
LYTE, d. Juozo ir MARIJA VIT
KAUSKIENE - JARULYTE, d. 
Juozo. Prieš karą gyveno Pitfts- 
burgh, Pa. Ketino keltis į San 
Francisco ar į Kanadą. 3) Jieško
ma KAZE DUOKAITE, d. Kazi
miero, (ištekėjusios pavardė ne
žinoma). Gyveno Chicagoje. Jieško 
giminės iš Lietuvos. Jieškomoji ar 
žinantieji atsiliepti: Antanina Ja- 
rulienė, Šiauliai, Donelaičio g-vč 
Nr. 11, Lithuania, arba Jonas Ti
jūnas, 3225 S. Union Avė., Chica
go 16, m.

Jieškoma ELZBIETA PALUBIN 
SKIENE : KAZAKEVIČIŪTE ir 
PETRONĖLE KAVALIAUSKIE
NE - KAZAKEVIČIŪTE, Jurgio d. 
Gyvenusios Chicagoje. Turiu ži
nių iš brolio Lietuvoje. Pranešti 
šiuo adresu: Mrs. M. Pauliukonis, 
27 Providence St., Worcester, Mass.

Jieškoma MARYTE KARDAUS- 
KAJTE, gimusi Pentiikių kaime, 
Griškabūdžio vai., šakių aps. Jieš
ko Prekseda Merčaitytė iš Sibiro. 
Jieškomi JADVYGA ir POVILAS 
PLIKSNIAI, jieško Eugenija Kri- 
pienė. Jie patvs arba žinantieji a- 
pie juos prašomi rašyti šiuo adre
su: Eugenija Kripienė, 341 Craw- 
fbrd Stn TorottA, OnU Canada.

Jieškomas ALEKSANDRAS KA 
ŽAKEVIČIUS, buvęs Gusaras, ki
lęs iš Vajasiškio. Prašomas atsi
liepti arba žinantieji apie jį pra
nešti jieško jo kaimynas — B. Vy- 
liaudas, 640 Court St. Elizabeth 4,
New Jersey. | BRIGHTON PARKE

Mūr. 2 po 6, centrai, šildymas, 3
Jieškomas JONAS ADOMAITIS, auto garažais, arti mokyklon ir suni- 

s. Izidoriaus, gim. 1926.11.19. Pra- “‘‘'kimo, svie«ūH ir patogūs butai,
į™“ J.3 ^tS aIba ŽinnnUejr a*'P' 2 PO < h- » kamb. pastogėje,
jį pranešti šiuo adresu. B. vyliau* gerus skiepas, dujų pečiais Aildomu, 
das, 640 Court St., Elizabeth 4, kaina $i5,oou.
NeW Jersey. j Medinis 2 po 4 kmb. gale sklypo.

____________ oerttrailnis šildymas, garažas, geras
Svarbiu reikalu jieškomas PET-8k,epus’ pulkl 

RAS MAČIULIS, turėjęs brolį An-i GAGE PARKE
taną Chicagoje ir brolį Joną Ma-vle^ 
ciulį, gyvenantį Lietuvoje. Jis pats giminingom Šeimom, 
ar jo adresą žinantieji prašomi at- KlTi'it
siliepti į Lietuvos Konsulatą, 6147. Puikus mūr. bung. 7 kmb. 4 mieg. 
S. Artesian Avė., Chicago 29, III. 148 & Keeier upyl., karstu vand. ftil-

. . |dymas, arti susisiekimas tr mokyk-
Pajieškomns STASYS ADOMAI-11”,.”^ įX“lr biznh,

Ilo, Juozo sūnūs, anksčiau SU Žmo- vietose, parūpiname paskolas leng- 
na gyvenęs Pittsiton, Pa., yra jieš- viausiomis sąlygomis. Kviečiame tel- 
komas sesers Domicėlės. Jį patį ar rautis.
žinančiu jo likimą prašo rašyti: pų-git k a T'T'TC r>i~’ A T ’i ’VZ 
Domicėlei Adomaitytei, Juozo dūk SlIVlAl JL lo fvllAlu Ii, 
rai, Veliuonos paštas, Vilkijos ra- ... . ». Mi s amam
jonas, Lietuva 2737 W. 43rd St., CL 4-2390

Jieškomi — 1) VINCAS GAILE- -',ūr- « k. šiid. did. lotas, tik jio.ooo
VIČIUS, s. Juozo, gyv. Amerikoj p° \ ^/s — $*X8 2°oo
je .turi gyvulių farmą. 2) VINCAS 2 po 4 kb> nauJ’ garažas 
AŠMONAS, s. Antano, gyv. Ame
rikoj?. (Atsiliepti šiuo adresu: Ona 
Janušaitė, Čepajevo g-vė Nr. 7,
Kybartai, Lithuania. .

BNUOMUOJAMA — POR RENT

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate

BRIGHTON PARK
43rd & Talman. 6 kamb. namas (3 

miegamieji). Augštas rūsys (English 
basment). Galima įrengti butą rūsy
je ir pastogėje (attic).

Krautuvė ir 6 kamb. gyven. užpa- 
.... o - -.n _ . . i kalyje. Bažnyčia ir liet. mokykla ta-5#l« So. Western. . Rospect «-2234|nie pat bĮO^e Central, apšild. karštu 

vand. Apsaugotas nuo potvynių. Sie-
BEVERLY SHORES, IND. Iš- 

nuomuojami kambariai vasaroto
jams — Viloje JŪRATE. Tel. Mi
chigan City, TRiangle 2-4911, Mrs. 
Gavėnas.

REAL ESTATE

MŪRINIS NAMAS ANT SOUTH 
WEST.ERN AVĖ. KKrautuvė ir du 
butai. Informacijai kreiptis telef. 
HEmlock 4-3211.

4 KAMBARIŲ padidinamas mūrinis, 
visas kilimuotas. Iškelti nutekėjimai. 
Čerpių grindys rūsyje. Aliuminijaus 
langai, visur vėsintuvai. Gazo, su 
spausto oro šildymas. Pusantro auto 
mobiliaus garažas. Kaina $19,900. 

7l36 So. Sawyer Avė.

OAK LAWN. Našlė būtinai turi par
duoti 5 m. senumo, 7 kamb. modern. 
"ranch” stiliaus namą. 2 mieg. km. 
“Hreezevvay”, kilimai. .Gaza apšild. 

autom, garažas. Sklypas 12Sx
126. Arti mokyklų, bažn. ir trans- 
portaciojs. U515 ’S. Menard Avenue, 
Tel. GArden 4-3142.

2-jų butų mūrinis moderniškas na
mas — 2 įm> 4 kamb. Pilna pastogė 
ir rūsys. Automatiškai alyva apšild. 
Kilimui ant laiptij. laibai švarus na
mus. 3356 S. Wood St. WAlbrook 
5-6626.

Skelbtu •DRAUGE’ susimom 

oes iu yra plačiausia, .kaitom, 

letuvių tienraštis o AkelOim 

Kaina vr» prieinam* -/įsiem.

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
NAUJA CENTRINĮ 

APŠILDYMĄ — GAZO 
AR ALYVOS.

Mūsų kainos žemiausios; mūsų 
instaliacija yra tobula. Kreipkitės 
į mus pilnam centrinio apšildymo 
instaliacijos darbui. Mes atliekame 
visokį “sheet metai” — skardos 
darbą.

LEE»S AUTOMATIC 
HEATING

1626 S. CICERO AVENUE 
Cicero 50, III. TOwnhalI 3-6670 
ANTANAS LIGUTIS, savininkas

e
AR JAU ĮSIGIJOTE 

KNYGELE EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
J. A. V. PILIETYBE

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei 
sėjas Alfonse F. W<Mls.. Kaina 
tik 60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS.

4545 West 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

( L A SS 141F1) AND flFIf WANTO U)S
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED MOTERY8

po 4 kt». nauj. garažas — ąis.zOO 
6 kb. nauj., modern. įrengtas—pigiai

Vasarviete prie Kankakee upės, su 
balduis ir motorlaiviu — pigiai —

Yra pigių ir gerų pajamų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384

(prie California g-vės)

teitai ir žiemin. langai ir kiti moder
nūs įrengimai. Parduodama labai ne
brangiai.

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

Turime rimtų pirkėjų, todėl pra
šome turinčius parduoti namus kreip
tis j raštinę ir mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS BUILDERS 
AND REALTY 

6433 So. Pulaski St.
Telef. LUdlow 5-5900

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus sr ūkius 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSŪRANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir Mmad.)
Mūrinis 2-jų butų nitnuis. Apylin

kėje 2tith ir Avers. 4 ir 3 kambariui. 
KarStu vand. apšiid. Tile vonia. Spin
tos virtuvėje. $14,900. SVOBODA.
373P W. 2«tii St. |jAwn<lale 1-7038.

SAVININKAS PARDUODA 2-jų 
butų mur. namą — 2 po 5 kamb. 
Platus sklypas. Apylinkėje 39th ir 
Francisco. Tel. YArds 7-5248, po 
1 vai. popiet.

BUILDING A REMOPKUNG

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tei. Blshop 7-3340 
2737 West 43rd Street

Nauji namai, garažai, įvalrūe pa
taisymo lr pertvarkymo (remodel- 
ing) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
Ul’ILBINU CDKTHAOTOH 

4327 S. Campbell Av., Chicago 33, III. 
YArds 7-0S76

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, 01.
Statome naujos narnos lr gandas

Atliekame visokių trobesių ir patai* 
pų įvairias remonte darbas, skabiai, 
gerai ir pigiai.
Saukite DAanbe S-S7M ano S vai 

ryto Iki 7 vai. vakaro, 
rei. OLyntpte 3-8131 nuo S vai 

*afcam lkt 11 vaL vakaro.

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
ofteų, jry-
paateėj.

Itullders Gen. Contractors
Atlieka planavimo Ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, 
venamųjų ir viešųjų

Namų įkainavimas lr įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 8 
vai. p p. Kitu laiku aunitarus. 

Tirt. I’ltospe<t 8-2013 
\VAIhrook 3-4833

6800 SO CAMPBELL AVĖ. 
Chkace 29. OI.

Namu statyba, įvairūs pataisymai
Ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą. kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus Ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Husilartl šaukite Tl'rmlnal 3-5581 

nuo b va.l p p. kasdien tr sekma- 
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 818 
5'olton, Mlllrtvs Hprtnka. HL

D. MONSTAVItlUS
REAL ESTATE - 1658 W. 108 st

Tei. BEVERLY 8-3348
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose ir 
valdžios įstaigose.

INCOME TAX. Tai acoountant

4 ir 5 kamb. namas. Tlie virtuve 
ir vonia. Oazu apšild. 2 autom, ga
ražas. M: bloko iki šv. Jurgio baž
nyčios. Kreiptis į Wni. Slms, |»o M v. 
vak. (4*1. Vlctory 2-8334.

MARQUETTE PARKE
Savininkas turi greitai parduoti 

1 tį augšto medinį namą — 5 lr 31/, 
kamb., alyvos šildymas. Tik $13,000. 
A. Vaina.

EVERGREEN PARKE
Liuksusinis 6 m. mūrinis namus 

(•‘ranch” stiliaus) ant 60 pėdų skly
po su gražiai įrengtu rūsiu, plytelių 
vonia, automotiškas gazo šildymas. 
Garažus. Arti mokyklos ir bažnyčios, 
įkainuotus pardavimui.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąrašo Ir įsitikinkite gerais pirkiniais 
Namų Savininkai!

Turiu pirkėjus visų rūšių namams. 
Norėdami skubiai parduoti namą. 
šaukite nemokamam įkainavimui, j. 
Bacevičius.

VARPAS Real Ertete
Insurance. Notary Public 

5818 So. Weetern Avė.
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7086

PIRKITE ir parduokite savo a»
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patarna
vimu

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALESREpubllo 7440O

Stoję oejudomo turto perdavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, J0- 
•ų laukia greitas tr teisingas patar- 

< avimas.

NORVILĄ
REAL E9TATE SALES 

jsoo w. aatn st. Tet

PUIKUS 2 AUGfiTt; MPR. NAMAS
Gage Parke. Apačioje išnuomota 

prekybine patalpa ir 4 kamb. butas. 
Viršuje 6 kamb. gražiai ir gerai įreng
tas butas, šildymas karštu vandeniu- 
stokeriu. 2 auto mūr. garažas. Tik 
$25,000. $25,000. A. Strutis.

JEIGU JUS VILIOJA 
Marąuette Parkas, o Jūsų svajonės 
apie nuosavybę šioj grasiausioj Chi
cagos lietuvių kolonijoj ligšiol sap
nais tik ir liko, tai dabar yra reta 
proga tas svajones gražiai realizuoti 
ir nusipirkti 5 kambarių mūrinį bun- 
galow. Naujai, moderniškai Išstatyta 
virtuvė ir vonia, žieminiai langai, 
aliuminaus durys, autimatiškas šildy
mas alyva. Sutvarkyti porčiai. Dvigu
bas garažas. Arti krautuvių. Kaina 
numažinta ir be derybų:

315300
Ateikit ar paskambinkit, apžiūrė- 

klt ir nusiplrkit! Volodkevičius.

F. 1 E 0 N A S
REAL ESTATE

2785 West 71st Street
Visi telefonai: WAlbrook 5:6015

BRIGHTON PARKE—Gražus mū
rinis su šildymu. 2 po 5 kamb., 6 k. 
ir krautuvė su 3 k. Garažas. Geras 
susisiekimas. Arti 'mokyklos.

Mūrinis 2 po 6 k. ir 4 k. Platus 
sklypas. Garažas. Stiprus namas.

MAHQUETTE PARKE norintiems 
turėti gerą namą — 2 dideli butai. 
Centr. šildymas aly-va. Dažytas rūsys. 
Alum. langai, kilimai ir užuolaidos.

Mūrinis bungalow. 5 k. ir 1 kmb. 
Centr. šildymas guzu. Tile vonia, ki
limai, garažas. Kaina $17,500.

BRIDGEPORTE. Pačiame biznio 
centre ant 57 pėdų sklypo mūrinis 
su rūsiu ir šildymu. 3 krautuvės ir 
2 butai. Galima padaryti 1 didelę 
krautuvę. Prieinama kaina.

55>a lr Homan Avė. Ant 50 pėdų 
sklypo, medinis su rūsiu ir šildymu.
2 po 4 kamb. Garažas. $16,500.

33 Ir Asliland Avė. Mūrinis su rū
siu ir šildymu. Taverna-Lunch Room.
3 po 4 k. (tinka "rooming house”). 
Geros pajamos. Nebrangiai.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVĖ.

LAteyeUe 3-3881

ARTI NEW BUFFALO, MICH.
65 mylios nuo Chicagos

700 pėdų miškelio paupyje, 10 ak
rų žemės 2 modern. namai, 11 kamb. 
ir 4 kamb., alyva apšild. 2-jų mašinų 
garažas. Jaunų įvairių vais. medžių 
sodas, raudonu ir juodų aviečių krū
mai, gražiai apsodinta. Netoli (wnlk- 
ing distance) South Shore autobuso 
sustojimo ir I-ake Mlchlgan. Savinin
kas apleidžia miestą dėl nesveikatos. 
Parduos už geriausią pasiūlymą, su 
baldais ar be baidų.

Važiuoti U. 8. 12. pasukti į dešinę 
prie J's Cafe. nedavažiuojant Union 
Pier, 2-as namas dešinėj pusėj Niek 
DiMliak, latkeside, Mich. 134 arba ra
šykite Rout 2, Bok 458, New Bur
iato, Michigan.

Pamatykite 65 namų paveikslas, 
išitatytus mūsų lange 

Nejndomo turto bargenai 
BVOBODA

3739 W. 26th 8t_ Chicago, UI. 
6013 W. Cermak Rd., Cicero, DI.

DU ATSKIRI 4 KAMBARIŲ 
NAMAI

Bargenas. Turi būti parduoti dėl 
turto pasidalinimo. Didelis sandė
liukas; vaismedžiai. Labai geroje 
apylinkėje. Arti bažnyčios ir mo
kyklų. Kampinis sklypo* 132x100. 
Kaipo dalį mokesčio ims sklypą 
prie ežero vVisoonsin’c.

2652 46th StrMt
prieAais Rockwell St.

Tat — Vi 7-7982

POSITION WITH A TUTURE!
Iiuiuediate oĮM-uiug 
CLERK-TYPIST 

To procesą inveiitories, type orders, 
light 8teno and other geueral work 

in the department.
5-I)AY WEEK 

GROUP INSURANCE 

EASTERN VENETIAN 
BLIND CO.

See M r. R. M. VVelter
2533 N. Elston SP 2-1420

Ccnvenient tra i isportation_____

HELPWANTED~VYRAI

REIKALINGAS ANTRA- 
RANKIS KEPĖJAS JUO
DAI DUONAI.

Kreiptis —

3500 S. UNION AVĖ.

MEN
WAREHOUSE

PACKERS
W0RK IN SUBURBAN 

ATMOSPHERE
CONVENIENT TO NORTH AVĖ. 

AND NARRAGANSETT BI S LINE. 
(OWN PARKING AREA )

TOP RATES
NEW BUILDING

6460 W. CORTLAND ST.
Call for appointment

TUxedo 9-6161, ext. 21

PROGOS - OPPORTUNTTIES

TASTEE FREEZE ,
8359 Cdttage Grove.

Good Income. Well Estb. Bus. 
Will arrange terms.

Good spot for married Couple. 
Call owner:

HUdson 8-4999

ROOMING HOUSE
24 Room Brick Building

Oil Heat, good income

Bldg & Furn. Price $29,500
III health reason for selling.

Call owner:

ENglewood 4-5548

T A V E R N
Lock, Stock and Barrell 

901 W. 35th Street 
Sacrifice For $2,500

Virginia 7-9167
PARDUOK ARBA ISNUOMUOS 

MŪSOS IR GROSERTŲ KRAUTUVU- 
Puikūs įrengimai. Einansuos, 2433 W. 
«»th St. Kreiptis J Mr. Murk, telef. 
CEntral 8-8513.

SAVININKAS PARDUODA VASAR
VIETĘ) WATERVIJET, MICHIGAN

Buveinę Lietuvių Jaunimo Stovyk
los. Pilnas įrengimas šimtui žmonių 
— viešbučio kambariui, ‘‘cottages”, 
kombinuota souvenirų Ir groserių 
krautuvė. Piknikams aikštė. Dėl in
formacijų kreiptis į GUST SIGAIjAS. 
Tel. Watervliet, .Michigan Engersol 
3-4830.

PARDUODAMA TAVERNA Ilt 
NAMAS. Geru fabrikų kltjentūra. 
Nori skubiai parduoti už geriausią 
pasiūlymą. 4254 S. Asliland Avė.

i i;i») ji LLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stančlaaskas instaliuoja 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 nno 8 vaL 

ryto iki 5 vai. vakaro. 
TeMooas ano 5 vai. vakaro: 

OLympic 24752

LIET. APDRAUDOS AGKNTORA
Visų rūšių apdraudos Automobi

lių finansavimas Notarlataa. Valsty 
bės patvlrtlnos kainos.

Prieš darydObil apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlprook 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
8108 S. Ashland Avė.. Chicago 88. UI.

PARDAVIMUI

PARDUODAMAS ODINIS WAUI>- 
ROltE SUITCASE-ČEMODANAS.

POrt.*«niMith 7-2380

PARDUODU LOVA IK 
STALA

Pltnepert 8-0843

SKELBKITE “DRAUGE



Penktadienis, 1957 gegužės 10 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

LAIKRODĖLIAI
už pusę kainos

ŠACHMATŲ ŽINIOS DAR DEL NEDARBINGUMO LAIKO
KLAUSIMAI ATSAKYMAI .

VISŲ GERIAUSIŲ IŠDIR
BYSČIŲ. 1957 METŲ

Rankinis laikrodėlis, moteriškas ar 
vyriškas, 7 akmenėlių, waterproof, 
vertės $19.95, už .......................$9.95

15 akmenėlių, waterproof, 
vertės $24.95, už :.................. $12.45

17 akin., vertės $39.45, už. $19.60
19 akmenėlių, 18 karatų aukso, 

vertės $58.00, už .................... $29.00
17 akm., automatiškai pats užsi

suka, vertės $69.00, už ............ $34.50
21 akm., automatiškas, paauksuo

tas, vertės $75.00, už ...............$37.50
23 km., paauksuotas (gold filled),
vertės $90.00 už .................. $45.00
30 akmenėlių, aukso keisas,
vertės $150.00, už ..............$75.00
17 akm. alumi, elotk, gcJd,
vertės 82.00, už----- .'........... $41.00
7 akm. alumi clock laikrodėlis,

vertės $25.00, už ....................$12.50
17 akm., balto aukso, 6 deimantų 

moteriškas laikrodėlis, vertės 
$98.00, už .................................. $49.00

Perkant daugiau, duodame ekstra 
nuošimtį. Lengvais išmokėjimais vi
siems.

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE, INU.

3241 S. Halsted St.
Tel. CAIumet 5-7237
CHICAGO, ILLINOIS

— Beris Smyslov — naujas į 
pasaulio šachmatų meisteris.' 
Maskvoje jis įveikė 9 metus iš-' 
buvusį pasaulio meisteriu M. Į 
Botviniką santykiu 12’4>

— Vladas Mikėnas šių metų 
Sovietų Sąjungos pirmenybėse 
atsistojo aštuonioliktuoju (iš 
22) su 8 taškais. Laimėjo Rygos 
studentas M. Tai su *14 taškų. 
Mikėnas lygiomis sužaidė su lai
mėtoju Tai, garsiuoju Keresu,

J Taimanovu, Cholmovu, Petro- 
sian ir Stoliaru. Laimėjo prieš 
Furmaną, Korchnojų, Banniką, 
Nejmetidnovą ir Gurgenidzę.

— Montrealio B lygos pirme
nybėse Tauro šachmatininkai su 
dorojo ketvirtą priešininką — 
Philodoro klubą 4:0! Taškus lai 
mėjo J. Viliušis, J. Malaiška, J. 
Šiaučiulis ir A. Mylė. Pirmauja 
En Passant klubas ir lietuviai, 
turėdami po

— Ignas Žalys puikiai varosi 
Montrealio miesto pirmenybėse 
Po 17 ratų pirmavo Joyner su 
15’A, Williams 14’A ir Ignas Ža
lys su Matthai po 14 taškų. Bai- 
kovičius turėjo 10’A, o Judzen- 
tavičius 4 taškus. Beliko 2 ra
tai.

— Povilas Tautvaiša dėl jo 
akies operacijos (prarado kai
riąją akį) pasisako, kad viskas 
vystosi gana normaliai. Jis ti
kisi netrukus vėl atsistoti į mū
sų šachmatininkų gretas. Jo ga
limybės gali būti net palankes
nės, nes paskutiniuose turnyruo
se jo akis buvo nemaža kliūtimi.

— Sydnėjaus Kovo šachma
tų komanda įstojo į australų 
pirmenybes. Tai maloni žinia iš 
tolimosios Australijos. Su įdo
mumu seksime jų kovas.

— Didžiojo Bostono šachma
tų pirmenybės bus gegužės 18 
— 19 ir 25 — 26 dienomis A ir 
B klasėse. Rengėjas — Massa
chusetts State Chess Assn.. Kas 
iš lietuvių norėtų dalyvauti, pra 
šomas registruotis per K. Merkį 
tel. AN 8-1282. Kitų metų Di
džiojo Bostono pirmenybių įvyk
dymą manoma pavesti So. Bos
tono lietuvių šachmatų klubui.

— New Yorko tarpklubinėse 
pirmenybėse Baltijos šachmatų 
klubo II komanda, kurioje žai
džia keli lietuviai, laimėjo prieš 
Bronx 6:4 ir Brooklyn Civic Cen 
ter 7%:*/2, bet pralaimėjo State 
Island 3:5. Po šių rungtynių Tro 
janas turi uždirbęs 3 taškus, 
Staknys l’/g ir Šukys sn Vilpi- 
šausku po 1 tašką.

— Chicagoje šiuo metu nepa
vyko suorganizuoti jaunių tur
nyro. Šachmatų vadovas Vla
das Karpuška nenuleidžia Van- 
kų ir žada jaunių turnyrą įvyk
dyti, kada baigsis mokslo metai.

— Chess Newslefcter, MSCA 
balandžio biuletenis, skelbia Mas 
sachusets valsybės 194 šachma- 
ininkų klasifikaciją. Pirmuoju 
įvardintas amerikietis J. Curdo,

KL. š. m. balan. 9 d. "Drau
ge” atsakėte į mano klausimą, 
kiek laiko reikia dirbti, kad gau 
tum nedarbingumo pensiją. La
bai ačiū už dėmesį. Nors atsa
kymas dėl korektyros Klaidos 
nėra aiškus, bet jo esmę suvok
ti galima. Nurodėte, jog atsaky-

pius prašytojui jam palankesne 
prasme.

KL. Daug jau buvo rašyta 
"Drauge" apie Nedarbingumo 
teisę Socialinio draudimo pašal
pai gauti. Bet vis dar nevisai 
aišku. Asmuo turi būti išdirbęs 
5metus dešimties metų laikotar-

išdirbti. Aš esu išdirbusi, prieš 
darbingumo nustojimą 3įĄ me
tų. Toliau 6į/3 metų nebedirbu, 
nes nebegaliu. Amerikoje išgy
venau 10 metų. Ar aš galiu 
gauti nedarbingumo pašalpą?

J.

JO’S LITTLE SEWING BOX • 
Siuvame sukneles — Taisome

KkspertlškuH darbui* už prieinauiaa 
kuinus. Užuolaidos pusjuvumos putful 
užsakymą. Jokis siuvinio darbas nė
ra per mažas nei per didelis. Puikiai 
atitekamas durbus. Kalbume lietuviš
kai. I7OI1 S. Halsted St.. SK J-IIIIH.

AT. Pagal jūsų patiektus da- i-----  —
vinius atrodo, kad jūs negalėsi- Į -ss

darni remiatės knygele “If you1 pyje. Tai aišku. Bet ten vėl įsta- 
are disabled”, kad nedarbingu
mo pensijai gauti reikia būti dir

te gauti nedarbingumo pensiją, 
nes jūs nesate išdirbusi 5 metų 
10 metų laikotarpyje. Vis dėlto 
patartina kreiptis į gyvenamos 
vietos Socialinio draudimo jstai-

busiam 5 metus paskutinių 10 
metų laikotarpyje ir kad I14 
metų to darbo turi būti pasku
tinių 3 metų lakiotarpyje prieš 
tampant dedarbingu. Jūs rašo
te, kad dirbto darbo suma, kuri 
reikalinga nedarbingumo pensi
jai gauti yra visada mažesnė, 
negu reikalaujama senatvės 
pensijai gauti. Iš tikrųjų ne vi
sada mažesnė, bet visada ma
žiausiai tiek, kiek reikalaujama 
senatvės pensijai gauti.

Tikrai nuoširdus ačiū už tai, 
kad nurodote konkrečiai kny
gas, kuriomis informuodami re
miatės. Mano pastabas prašau 
priimti kaip nuoširdų norą pa
dėti lietuviams gauti tiklias in
formacijas, kad nedarbingumo, 

neklaidžio- i

tyme pasakyta, kad turi būti iš
dirbęs l'/a metų trijų metų lai-i , , ,
. . . , . . ___ • . -___ _ ga, kuri is dokumentų nustatyskotarpyje, kaip tik prieš jo ne-/ 
darbingumo pradžią. Čia man 
nebeaišku. Gal gi užtenka ne
darbingumui įrodyti tų l’/g ar 
daugiau išdirbtų metų, laike 3 
metų prieš nedarbingumą. Gal 
tada atpultų reikalavimas 5 m.

jūsų teises. P. šul.

Mass. meisteris su 2,220 taškų.
Penktuoju stovi Kazys Merkis pensijų jieškodamį 
su 2,080: 29) G. Šveikauskas su J A. i
1,934, 30) S. Kazlauskas su 1,-Į

AT. Socialinio draudimo įstai'931 tašku. Toliau — Keturakis, 
R. Karosas, J. Starinskas, L. 
Šveikauskas, P. Kontautas ir kt.

ga Chicagoje išaiškino, kad ne
darbingumo pensijai gaut reikia 

Stevensono turnyrą Ang- atitikti dviem sąlygom, būtent:
1) reikia būti išdirbusiam 5 
metus dešimties metų laikotar
py ir 2) I14 metų trijų metų 

Wade — N. Zelandija ir T. Ra- laikotarpyje. Konkrečiai gali

lijoje baigia laimėti jugoslavas 
S. Gligoric. Jis turi 7’/2 (iš 9), 
beliko vienas ratas. Toliau seka

kic — Jugoslavija po 6*Ą tš
K. Merkis

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCLfc
Geriausios Kėlės įlėl vestuvių, txiun-. 
tų. laidotuvių ir kitų papuosiui*.

2443 VVest 63rd Screm 
Tel. PRospvtU M-OMSa ir PR M-UM2UL

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

SPORTO APŽVALGA
(Atkelta iš 2 pusi.)

dėl to neišlaikė 10 taškų persva 
ros ir pairo. Ir pagaliau toks 
žmogus gal būtų Nerį išgelbė
jęs ar bent bandęs pvz. pirmame 
kėlinyje sulėtinti tempą, kad įsi
siūbavęs L. A. C. būtų išmuštas 
iš vėžių arba asmeninis dengi
mas pakeistas zoniniu, tuomi pa 
lengvinant “duoną” Andrijaus
kui ir padidinant galimybes ka
muolių nuėmimui. Taip pat bu
vo galima išgelbėti ir perainks- 
tyvą Žvinakio išsifolavimą. At
letai čia buvo geresnėje padėty
je. Prieš baigmines rungtynes 
komandos kapitonas Daukša jau 
turėjo žaidimo planą ir, sąmo
ningai užleisdamas savo vietą 
jaunesniam, nuo suolo dirigavo 
žaidimą. Jam dar padėjo Bag- 
džiūnas. Ir štai kodėl Atletai at 
laiko reto stiprumo spaudimą, 
nepamesdami galvų. Todėl ir jų 
laimėjimas visais atžvilgiais yra 
užtarnautas, o titulas pateko į 
geras rankas. Neries pralaimė
jimas jai gėdos nedaro; ji pra
laimėjo garbingai, pademonst
ruodama reto grožio žaidimą su 
keliomis kombinacijomis, kurių 
nė viena kita komanda neparo
dė, su žaibiškais antpuoliais, kla 
siškai Valaičio ir Prapuolenio 
praėjimais, mums nauja siste
ma ir stebėtinu spaudimu. Pri
dėję kiek svorio ir ūgio, kitais 
metais jie bus pajėgūs Atletams 
parodyti dar aštresnius nagus, 
o tos kovos jau dabar laukia
me.

Pabaltiečių sportinės 
žaidynės

(Fasko pranešimas Nr. 7)
Kaip jau anksčiau buvo skelb

ta, I Šiaurės Amerikos Pabaltie
čių Sportinės žaidynės įvyks š. 
m. gegužės 18 d. Clevelande.

Žaidynes rengia Š. Amerikos 
Lietuvių Faskas, talkininkau
jant Clevelando LSK Žaibui ir 
Clevelando lietuvių organizaci
joms bei visuomenei.

Žaidynių programoje bus vy
rų krepšinis, vyrų ir moterų 
tinklinis ir vyrų be imoterų sta
lo tenisas (tik individualinio po
būdžio).

Estams paskutiniu laiku atsi
sakius dalyvauti dėl susidariu
sių kliūčių rinktinių sudarymo

mis w at n..- « m reika,u’ vyrų krepšinio ir vyrų
y St., Chlcago SĄ lU, kei moterų tinklinio varžybose

Krautuve atdara pirmadienio ir 
ketvirtadienio vak. iki 9:30. Jewelry 
Dept. sekmadieniais uždarytas. Fur
niture ir Televisi-on Dept. atidarytas 
sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai. p. p.

Budriko Radio Valanda iš VVHFC, 
1 150 kil. radio stoties kiekvieną ket
virtadienį nuo ii iki 7 vai. vakare.

NUO UZSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurte kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nugali rarotai sėdfttl lr naktimi* 
miegoti neg Jų užslsenėjuslos žalždoa 
nležčjlmų Ir skau^ftjimą senų atvi
ro lr skaudžių iaiždų uždSklte 
LEGULO Ointment Joe gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu ekaudSJl- 
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Jų tapgt nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi paAallna 
nležSJima Ilgos vadinamos P8OR1A- 
818. Taipgi paAallna perftėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos lr peyplySImų 
tarppirftčiu. Tra tinkama vartoti nuo 
džiūstančio* suskllsios odos dedlr- 
vlnlų, odos išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Iftbėrlmaa nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduol# nuo tft- 
vlrftlnlų odos Ilgų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
ct., 11.26, Ir 23.60.
Pirkite vatstlnėseChl- 
cagoj ir apylinkėse—
Mllwaukee, Wlsc., Ga
re,ind. Ir Petroit, Mi
chigan arba raityki
te I r atsiųskite Mo
ney order į

LKGUIjO, Department D.,

dalyvaus tik lietuvių ir latvių re
prezentaciniai vienetai. Tik sta
lo teniso varžybose laukiama vi
sų trijų tautybių atstovų.

Iškilmingas žaidynių atidary
mas jvyks 2:30 vai. popiet Ca- 
thedral Latin High School sa
lėje, 2056 East 107th Str. (visai 
netoli į pietus nuo Euclid Ave.). 
Po atidarymo be pertraukos 
seks moterų tinklinio, vyrų tink 
linio ir vyrų krepšinio rungty
nės tarp lietuvių ir latvių.

Stalo teniso varžybos bus pra į 
dėtos 9:30 vai. ryto tose pačiose 
patalpose. Žaidėjai privalo re
gistruotis 9 vai. ryto. 1

Stalo teniso individaulinės 
varžybos yra atviros dalyvauti 
kiekvienam pabaltiečiui. Norin
tieji dalyvauti registruojasi tie 
sioginiai ar per savo sporto klu
bus Faske šiuo adresu: A. Biels 
kus, 12700 Speedway-Overlook 
Str., East Cleveland, Ohio, telef. 
Liberty 1-4612.

Registracija rengėjus turi pa
siekti ne vėliau kaip ketvirta
dienį, gegužės 6 d.

Lietuvių reprezentacinių vie
netų sudarymu rūpinasi Faskas. 
Tiesioginiai vyrų krepšinio bei 
moterų rinktines sudaryti yra pa 
vesta Rytui Babickui, o vyrų 
tinklinio — Algirdui Bielskui.

Iškilmingas žaidynių uždary
mas ir dovanų įteikimas bei pa
baltiečių sportininkų vakaras — 
koncertas įvyks tą pačią dieną 
7:30 vai. vakaro Masonic Temp
le patalpose, 3615 Euclid Ave. 
Programą atliks lietuvių, latvių 
ir estų menininkai. Faskas

Dvigubai sušelpia pavargėlį 
tas, kuris jam duoda greitai.

—P. Sirus

Telef. REpuhlic 7-5803
ADOMAS VAITKEVIČIUS 

Anglių ir Alyvos 
Perdavimas

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos įvedimas, 

perdirbimas ir pataiaymaa.
Greitas, sąžiningas lr pigus 

patarnavimas.

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Streot
Telef. PKospect 6-7960

būti 5 metai bet kuriuo metų de 
šimties metų laikotarpyje, bet 
būtina sąlyga, kad būtų išdirb
ta 20 ketvirčių (per metus susi
daro 4 ketvirčiai) ir antra sąly
ga, kad būtų iy2 metų per pas
kutinius trejus metus. Įstaigos 
vedėjas pareiškė, kad Socialinio 
draudimo administracija visada' 
pasiruošusi išaiškinti kiekvienu 
atveju nedarbingumo laikotar-

ANTANINA
KVIETKAUSKAS

Kulisauskaite
Gyveno 4533 S? Hermitage Ave.

Mirė gegužes 8 d., 1957, 5:50 
vai. vak., luluukus pusės amž. 
Gimė Lietuvoje; kilo ift Rasei
nių apskr., Nemakščių parap., 
Babalkių sodos.

Amerikoje išgyveno 45 m.
I’asiliko dideliame nuliūdime 

2 sūnūs: Anthony ir Vincent, 
marti Angeline, 3 anūkai, bro
lis Anthony su šeima, gyvenų 
Pennsylvttnijoje, sesuo Magda
lena Zaronas su šeima, pus
brolis John Kulisauskas su šei
ma, gyv. Pennsylvanijoje, kiti 
giminės, draugai Ir pažįstami. 
Lietuvoje liko 2 seserys, brolis 
ir jų šeimos.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Ave.

Laidotuvėa įvyks pirmadienį, 
gegužės 13 d., iš koplyčios (j: 30 
vai. ryto bus atlydėtas Y šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčių, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta j šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti stose laidotuvėse.

Nuliūdę: .Sūnūs, marti ir 
anūkai.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. YArds 7-1741

UODASIO VALANDOJ

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6646 8* We6« Ate Condltioned koplyOa
REpublto 7-6606 — 74MM AatomoblU&ms vieta

Ttoma, kurto gyv«n» kitam miauto dalys*; gausim* 
koplyčia arčiau jflsų namų.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. t A.

ANELĖ KUZMICKIENĖ
(Vadinskditė, pagal pirmą vyrą Dudonienė)

Gyveno 7917 S. Harvard Ave.
Mirė geg. 11 d., 1956, 6:20 vai. įiopiet, sulaukus pusės amžiaus. 

Gimė Lietuvoje; kilo iš Tauragės apskr., Sartininkų parap., Ža- 
gaičių kaimci Amerikoje išgyveno 48 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Jurgis, sesuo Petronėlė Se
nulis, švogeris Petras, jų duktė Bernice Yanas, jos vyras Stanley, 
jų duktė Patrice, sesers sūnūs Edward ir Raymond Balčitis ir jų 
šeimos, krikšto duktė Martlia Burce ir kiti giminė*!. Lietuvoje liko 
du broliai Petras ir Aleksandras su šeimomis.

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mfl
sų tarpo niyliiiuį. žmonų. Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados 
negalėsime užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną 
ramybę.

Vž jos sielą mes užprašėme gedulingas šv. Mišias su egzekvi
jomis gegužės mėn. 11 dieną 7:30 vai. ryto švenč. Panelės Gimi
mo parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįs
tamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. Anelės sielą. Nuliūdęs VYRAS

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

6819 So. Western Ave. Tel. GRovehilI 6-3746

<s

r

*

<■

■

I paminklų patalpų ir atgal mes visuomet parūpinama 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien Ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 5 vai. popiet. 
I AKI RINKITE IIAIIAK _ Ri'N PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJ EI 

JOKIO IMOK1JIMO. SUMOKĖSITE KAPINIO DIENOJE.

Pasimuidokitc ‘ Draugo’’ (lassified skyriumi.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Ave.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9852

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. VVESTERN AVE. 1410 S0. 50th AVE. 
CHICAGO, ILL’ CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wuh«ll 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mes turime koplyčii 
visose Chicagos ir ’ 

, Rorelando dalyse ir’ 

tuojau patarnaujame |

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak- 

1 tį, Reikale šaukite

I mus.

PETRAS BIELIONAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. LAfayettc 3-3572

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

PETRAS P.
659 West 18th STREET

GURSKIS
Tel. SEeley 3-5711

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO, UI. Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK)
1646 W. 46th STREET

ZUDYCKI
YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET ’REpuhlk 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Ave. OLympic 2-5245 ir TOwnhaU 3-9687

1
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i DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, 1957 gegužės 10

r meti; darbininke CHICAGOS ŽINIOSi X TeiMninkų Žinių 19—20 
N r. jau išspausdintas ir išsiun-! 
tinėtus skaitytojams. Turinys ?! 
P. Stravinsko Teisinis folk
loras, dr. K. Šidlausko — Apie 
JAV administracinių teismų 
procesą, J. Kairio — lūs libe- 
rorum ir svetimi civiliniai ko
deksai, ar savi?, V. Požėlos — 
Mažasis Niurenbergas ir išdės
tytas likimas Lietuvos ministe
rijų ir žymesniųjų įstaigų ju- 
riskonsulų, paminėti rusų bol
ševikų Sibire nukankintieji tei
sininkai a. a. Antanas Urbelis, 
Jurgis Byla, Juozas Papečkys, 
Aleksandras Kačinskas, Myko
las Marma, pagerbti sukaktuvi
ninkai Česlovas Butkys, Vin
cas Šarka, Kazimieras P. Gugis, 
dr. jur. Albertas Gerutis. Iš 
Lietuvos nepriklausomybės kū
rimosi laikų atsiminimus dėsto 
Juozas Bražinskas ir Boleslovas 
Masiulis, plati kronika, atgar
siai ir kita. Adresas 726 W. 55 
st., Chicago 9, III.

X Chicagos Našlių klubas 
stengiasi apsivalyti nuo raudo
nųjų lietuvių įtakos, kurie 
skverbiasi į klubą. Nariai dau
gumoje gyvena iš pensijų ar 
sutaupytų sumų ir savė klubą 
vadina kapitalistų klubu, kad 
kuo mažiau būtų noro stoti į 
tą klubą komunistuojantiems 
lietuviams. Neseniai klubas tu
rėjo parengimą, kur buvo iš
rinktos trys gražuolės: Sadaus
kas, Audiska ir Orangy. Klu
bas rengia išvažiavimą gegužės 
12 d. į Klimaks daržą, 8300 S. 
Kean avė. Išvažiavimo metu 
bus paminėtos motinos ir pa
gerbti nariai sukaktuvininkai.

/ mus
X "Draugo” naujų pastatų

— vienuolyno ir spaustuvės — 
dedikacija jvyks birželio 23 d. 
Dedikaciją atliks Chicagos ar
kivyskupas kardinolas Samuel 
Stritch. Kardinolui pagerbti 
kviečiame lietuvių organizaci
jas.

Ta pačia Dedikacijos dienos 
proga skelbiame ir Lietuvių 
Spaudos dieną Amerikoje.

Kad Dedikacija ir Lietuvių 
Spaudos dienos iškilmės sėk
mingiau pravestume, kviečia
me visų lietuvių organizacijų 
vadovybių bendrąjį pasitarimą 
su Statybos komitetu, kuris 
jvyks gegužės 14 d., antradienį, 
8 vai. vak., "Draugo” redakci
jos patalpose, 11 augšte, 4545 
W. 63rd Street.

Šia proga bus pastatų apžiū
rėjimas ir pasivaišinimas. Kvie
čia inž. Ant. Rudis, Statybos 
komiteto pirmininkas, ir adv. 
Edv. Stasiukaitis, Statybos 
Vykd. komiteto pirmininkas.

X Chicagoje sudaryta eko
nominė komisija "Lituanus” 
žurnalo reikalams, kurios pa
grindinis uždavinys sutelkti 
šiam leidiniui reikalingas lėšas. 
Vienetui vadovauja inž. Šliupas, 
pasižymėjęs uolia organizacine 
veikla ir gilia tos srities patir
timi. Bus taip pat įvairių dovanų. 

Klubo pirmininkas M. Petraus
kis, 1810 S. Springfield avė., 
sako, kad reikia visiems lietu
viams vienytis ir dirbti bendrai.

“Lituanus” redakcinį kolek
tyvą šiuo metu sudaro rašyto
jas A. Landsbergis, kuris dirba 
kaip spaudos referentas Pa
vergtų Jungtinių Tautų įstai
goje, R. Šilbajoris, studijuojąs 
rusų kalbą ir literatūrą Colum
bia universitete, pasižymėjęs 
plačiašake visuomenine veikla, 
K. Skrupskelis, politinių moks
lų ir filosofijos studentas Ford
ham universitete, daug žadan
tis visuomenine jėga, Geriman
tas Pcnikas, studijuojąs inžine
rijos mokslus ir tvarkąs “Li
tuanus” technikinį paruošimą, 
ir dr. V. Vygantas. Savo dar
bais ir pastangomis administra
ciniam darbui talkina G. Mačiū- 
naitė ir S. Sirusas. Leidinio ar
chyvinę medžiagą tvarko Reg. 
Ingelevičiūtė.

Iki šiol yra pasirodę 10 žur
nalo numerių. Pirmasis buvo 
12-os puslapių ir jo tiražas sie
kė 900 egz. Paskutinis numeris 
jau 32 puslapių ir jo laida sie
kia virš 3500 egz. Tikimasi ti
ražą didinti. Dar šių metų bėgy
je numatoma vien svetimtau
čiams siuntinėti virš 5000 egz. 
Į šį skaičių neįtraukiami tie lei
dinio egzemplioriai, kurie ski
riami lietuviams prenumerato
riams.

X> Pirmosios JAV Ir Kanados
lietuvių tautinių šokių šventės 
biletua atskirose ložėse galima 
įsigyti pas Miss Josephine Mil
ler, telef. GReenleaf 5-9182 
EvanBton, DI. Užsakymams 
laišku adresas: Miss Josephine 
Miller, 1030 Central Avė., Evan- 
ston, III. Ložės vieno bileto kai
na $5. Pavieniai biletai ložėse 
neparduodami, reikia užsisaky
ti visą ložę. Ložių didumas įvai
rus — po 6, 8, 10 ir 12 vietų. 
Ložėse biletus reikia užsisaky
ti tuojau, nes didelė dalis bile
tų ložėse jau išparduota. Tiki
masi, jog per gegužės mėn. vi
sos ložės bus išparduotos.

X Korp. Iustitia nariai, ku
rie gyvena Chicagoje ir apy
linkėse ir dar nėra padavę sa
vo adresų, prašomi nedelsiant 
paskambinti Onai Kavaliūnie- 
nei LA 3-3881 arba dr. jur. VI. 
Šimaičiui CL 4-2390.

X Karolis Važgauskas laimė
jo kurčių nebylių kėglių (Bowl- 
ing) pirmenyįjes Springfield, 
DL, ir apdovanotas aukso sta
tula bei 150 dol.

Muz. St. Sodeika vadovauja "Dai
navos” ansambliui, kuris šį sek
madienį stato muzikinį veikalą 
“Išeiviai”.

Genevieve Farris, St. Petersburg, Fla., laimėjo metų darbinin
kės vardą ir ją sveikina Baltuose rūmuose prez Eisenhower. š,a>lia 
stovi rep. Robert Wilson, Califomia,, ir R. Nelson, vadinamos Good- 
ivill Industries of America organizacijos pirmininkas. Miss. Farris 
yra paraližuota, tačiau su specialiu batu išmoko išsukti telefono 
numerį ir tarp dantų laikomu pieštuku rašyti mašinėle. (INS)

X Lituanicos jaunių futbolo 
komanda žaidžia pirmenybių 
rungtynes su Schwaben jaunių 
kom. sekmadienį, gegužės 12 
d. 11 vai. p. p. Hanson parko 
stadijone, Fullerton ir Central 
gatvių kampas, mažojoj aikš
tėj. To paties parko didžiojoje 
aikštėje įvyksta Chicagos rink
tinės ir Vokietijos praeitų me
tų meisterio F. C. Kaiserslau- 
tern susitikimas 3 vai. p. p. Li
tuanicos pirmoji ir pirm. kom. 
rezervas šį sekmadienį rungty
nių neturės.

X Mok. Ahl. Kaukienė, Zita 
švedaitė, Aid. Prapuolenytė, J. 
Kreivėno vedamas Moksleivių 
ansamblio choras, Br. Jameikie
nės vedama Tautinių šokių gru
pė, Al. Baronas, atliks progra
mą Motinos dienos minėjime, 
kurį rengia Lituanistinės mo
kyklos Cicero Šv. Antano para
pijos salėje gegužės 11 d. 7:30 
vai. v. Po to seks šokiai, kup
letai ir kt.

X Kun. dr. Juozas Prunskis
minėdamas 25 kunigystės ir 50 
m. amžiaus sukaktį padėkos mi
šias laikys gegužės 26 d. 10:45 
vai. ryto Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje. Tą pačią dieną 4 v. 
p. p. Šv. Jurgio parapijos salė
je įvyks jubiliatui pagerbti va
karienė. Pakvietimus iš anksto 
galima gauti pas Vyt. G ilvydį, 
911 W. 33 st., telef. YA 7-1297.

X Brighton Parko lietuvių 
klasės mokslo metų užbaigimo 
šventė bus birželio 2 d. 2 vai. 
parapijos salėje. Programoje 
numatyta aktas, meninė dalis 
ir vaikučiams vaišės. Lietuvių 
klasei vadovauja mok. S. Jo
nynienė, o tėvų komitetui dr. 
jur. VI. Šimaitis.

X Jurgis Pūkelis balandžio

X Vytauto Klubo Iustitia
korporacijos atstovai nutarė 
suruošti bendrą šventę gegužės 
26 d. pas saleziečius. Vytauto 
klubas mini savo 30 metų su
kaktį, o korp. Iustitia — pir
mą šventę tremtyje. Abi šios 
organizacijos priklauso ateiti
ninkų sąjungai, yra įkurtos Lie
tuvoje. Į Vytauto klubą susi
telkę ateitininkai visuomeninin
kai, o į korp. Iustitia — teisi
ninkai ir ekonomistai. Į šventę 
kviečiami ir svečiai.

X Chicagos frontininkų 
skaitlingas būrelis įsiregistravo 
dalyvauti pirmojoj LF rengia
mojoj studijų savaitėje pas tė
vus pranciškonus Kennebunk 
Port, Me. Studijų savaitė pra
sidės liepos 28 d. ir baigsis rug
pjūčio 4 d. Tai bus pirmoji LF 
studijų savaitė Amerikoje. Stu
dijų savaitę organizuoja LF 
centro valdyba.

X Lietuvių Teisininkų drau
gijos centro vadovybės rinki
mai vyksta korespondenciniu 
būdu. Iki gegužės 15 d. nariai 
pasiūlo raštu kandidatus į cent
ro v-bą, revizijos komisiją ir 
garbės teismą, pridėdami kan
didatų sutikimą. Rinkiminės ko
misijos adresas: J. Kutra, 2405 
W. 51st St., Chicago 32, III.

X JAV Lietuvių Bendruo
menės Patersono, N. J., apy
linkės valdyba antrus metus iš 
eilės atsiuntė Lituanistikos In
stitutui 10 dol. nario įnašo.

23 d. atšventė savo vardines ir Dar vėl kita žinia. Vyrų cho- 
ta proga buvo pasveikintas gi- ras užprašė muz. Banaitį, kad 
minių ir artimųjų draugų, ku- jis, kiek sąlygos leidžia, kaip 
rie palinkėjo Pūkeliams ilgiau- galint greičiau galėtų galutiniai 
šių metų. Pūkeliai yra žinomi (Užbaigti naująją lietuvišką ope- 
visuomenininkai, gerų darbų jr4 “Jūratė ir Kastytis . Ši ope- 
rėmėjai. ’ |ra> Jei s4lyg°s bus palankios,

į numatoma pastatyti Chicagoje
X Dail. Vladas V i j e i k I s, J1959 ar jogo m. vyrų choro de-

Brighton Parko lietuvių klasės 
tėvų komiteto iždininkas, pa
skyrė vieną stipendiją baigu
siam šiais metais lietuvių kla
sę mokytis toliau Augštesnio- 
joje Lituanistinėje mokykloje.

X Moterų Sąjungos 20 kp., 
Brighton Park, ruošiasi eks
kursijai į Burlington, Wis., ge
gužės 26 d. Kelionei biletus ga
lima įsigyti iš anksto pas kuo
pos pirm. H. širvinskienę, telef. 
LA 3-4841.

Po “Rigoletto” seka 
“Faustas”

Prieš penkias savaites nu
skambėjusi "Rigoletto” opera bu 
vo sudėtingas egzaminas: ar mū 
sų menininkai yra pajėgūs ženg 
ti .į operos meną, ar lietuviškoji 
publika domisi opera ir ar finan
siniai mums lietuviams išeivijoje 
įmanoma operą pastatyti? Pir
mieji du punktai aiškiai ir nesu
griaunamai išspręsti — mūsų 
solistai, choras ir meno vado
vai yra pajėgūs išlaikyti operą 
tėvynės laikų operos lygyje, mū 
sų visuomenė opera parodė ne
tikėtai didelį susidomėjimą. Be
je, tretįjį punktą galima išspręs
ti tik idealizmo ir geros širdies 
pagalba. "Rigoletto” rengėjai 
ir kolektyvas, paaukoję be jokio 
atlyginimo astuonių mėnesių 
laisvalaikį, išsprendė. Kai tokių 
žmonių atsiranda, opera ir fi
nansiniai nesudaro neišspren
džiamos problemos.

Dabar štai objektyvi kritika, 
šilti žiūrovų atsiliepimai ir tas 
entuziazmas, gyvai tebepulsuo- 
jąs žmonėse po "Rigoletto” ope
ros spektaklių paskatino Chica
gos Lietuvių Vyrų chorą nesu
stoti ir žengti toliau operos ke
liu. Prieš dvi savaites vyrų cho
ras nutarė kitą sezoną vėl sta
tyti naują operą. Praėjusį šeš
tadienį pas vyrų choro dirigen
tą VI. Baltrušaitį sukviesti bu
vę “Rigoletto” meno vadovai ir 
Chicagos Lietuvių Vyrų choro 
valdybos nariai priėjo išvadą, 
kad esančiose sąlygose palan
kiausi būtų statyti Charles Gou 
nod "Faustą”. Lietuviškieji 
“Fausto” operos spektakliai nu
matyti 1958 m. kovo 15 ir 16 
dienomis Chicagoje. Svarbiau
siuose vaidmenyse atrodo šį kar 
tą matysime Prudenciją Bičkie- 
nę, Valdemarą Šalną ir eilę kitų.

šimties metų sukakčiai paminė
ti, ir tas malonumas kainuos a- 
pie 11,000 dolerių.

Toki gražūs barai Chicagos 
Lietuvių Vyrų choro yra užsi
moti operos srityje. Užsimoti 
todėl, kad lietuviškoji visuome
nė parodė gyvą širdį ir nepa
prastą susidomėjimą pirmuoju 
operiniu bandymu. Dargi “Ri
goletto” operos dirigento A. Ku- 
čiūno iškilimas Chicago Lyric 
operos arenoje yra ženklas, kad 
ir amerikiečiai domisi mūsų ope-

X Angelė f,r Juozapis Belec- ra įr jieško talentų, 
kai su savo dukrelėmis a tosto- Ateinantį sezoną, jei aplinky- 
gauja Floridoje. Įbes nepasikeis, bus keturi lietu-

KAS KĄ IR KUR
— O. Zailskienė Motinos dienos 

proga kalbės per Margučio radiją 
gegužės 10 d. 9 vai. vak.

— Town of Laks Balfo skyriaus 
rengiamame susirinkime — Moti
nos dienos minėjime, kuris įvyks 
šeštadienį, gegužės 11 d. 7 vai. v. 1 
V. Ančiulio salėje,' 1820 W. 46t.h 
Street, Chicagoje, meninėje minė
jimo dalyje pasirodys ftv. kryžiaus 
parapijos lietuanistinšs mokyklos 
mokiniai parengti mok. Tarulienės. 
Jie padeklamuos, padainuos ir pa
šoks tautinius šokius. Gerai besi
reiškianti dainos meno srityje Al
dona Lankutytė padainuos kelias 
solo dainas. Programai pasibaigus 
bus užkandžiai, šokiai ir pašneke
siai. Visi vietos ir plačios apylin
kės lietuviai laukiami atsilankant 
šiame Lietuvės Motinos pagerbime. 
Įėjimas visiems laisvas ir nemoka
mas.

Nuotykingos nelaimės
Albert Knoch, 55 m. am

žiaus, gyvenąs 3404 N. Spring
field avė., nejudomos nuosavy
bės pirklys, trečiadienį turėjo 
tokias nuotykingas nelaimes: 
ties Touhy ir Crawford atsi
trenkė šonu į kitą mašiną, pa
taikė į hidrantą, varydamasis 
atgal atsitrenkė į stulpą, vėl 
davė į hidrantą, dideliu greičiu 
pralėkė pro gazolino stotį 4400 
W. Touhy ir atsitrenkė į medį, 
vėl grįžo į gazolino stotį ir va
žiuodamas užpakaliu trenkė į 
kitą mašiną. Įvažiavo dideliu 
greičiu vėl į gazolino stotį ir 
nudaužė vieną gazolino pompą, 
kuri užsidegė. Gazolino stoties 
savininkas G. Perpitch, 49 m. 
amžiaus, atbėgo ir sužeistą ma
šinos vairuotoją ištraukė iš 
liepsnų. Gazolino stočiai pada
ryta* nuostolių apie $5,000, o 
susižeidęs vairuotojas nugaben
tas į švedų ligoninę.

Gail. seserų paradas
Šio penktadienio vakarą bus 

gailestingųjų seserų paradas, 
kuris prasidės Garfield Parke 
ir tęsis Jaekson bulvaru iki Al
bany. Parado pradžia 7 vai. v. 
Jame bus 21 gyvasis paveiks
las, 26 orkestrai, dalyvaus apie 
2,000 gail. seserų ir sutrauks 
apie 75,000 žiūrovų. Paradui 
vadovauja tėvas C. M. Bris- 
sette, Sopulingosios Dievo Mo
tinos novenos direktorius. Po 
parado bus pamaldos bažnyčio
je.

Mažiau nužudymų, 
daugiau užpuolimų

Per pirmus šių metų tris mė
nesius Chicagoje sumažėjo nu
žudymai, bet padidėjo prievar
tos veiksmai prieš moteris. Nu
žudymų buvo 44; pernai per tą 
patį laiką — 57. Moterų užpuo
limų policijai buvo pranešta 99, 
kai pernai tuo pačiu laiku te
buvo 83. Vagysčių, apiplėšimų 
ir panašių nusikaltimų skaičius 
maždaug pastovus.

Ąpiplė’imas ir gaisras
Chicagoje sudegė Woke & 

Kotler krautuvė, esanti 4811 
Mihvaukee avė. Po gaisro pa
stebėta, kad buvo išvogti trys 
seifai, iš kurių, apskaičiuojama, 
išnešta $25,000. Policija spėja, 
kad gaisras galėjo kilti nuo 
plėšikų neatsargiai numestos 
cigaretės.

Mirties bausmė moterų 
užpuolėjams

Dlinois senatas 31 balsu prieš 
25 priėmė įstatymą, kuriuo ga-> 
Ii būti skiriama mirties bausmė 
už moterų užpuolimą. Dabar 
prievartautojai baudžiami ka
lėjimu nuo vienerių metų iki — 
visam amžiui. Dabar to įstaty
mo projektą svarstys atstovų 
rūmai.

viškieji operų spektakliai: 1957 
m. gruodžio 8 d. kartojama “Ri
goletto”, 1958 m. kovo 15 ir 16 
dienomis — “Fausto” premje
ros ir po savaitės — dar vienas 
“Fausto” spektaklis.

VI. Ramojus

Susidūrė autobusui
lliggins kelyje vienas Central

„ - ... -. . - . gatve, Chicagoje, kursuojąs nu-
Važmą pakels aštuntą kartą tobuaas at8lt,.e„kc. j kilą sto.

Atrodo, kad naudojimasis [vintį. Vienai moteriai buvo su- 
susi8iekimo priemonėmis Chica- žeistas kelis, o 29 kiti keleiviai 
goję greitu laiku pabrangs. Tai buvo stipriai sukratyti.
jau bus aštuntas kainos pakeli- . . . . ,

Statybininkų misios
Šv. Vitoriaus bažnyčioje,

.mas nuo 1947 metų, kada tram
vajus ir autobusus perėmė 
miestas. 1947 metais tebuvo 
mokama po 10 centų. Kasdien 
miesto susisiekimo priemonėmis 
naudojasi milionas keleivių.

Heroinas ir trys revolveriai
Pusė svaro baltų miltelių, 

kurie laikomi heroino mišiniu, 
ir trys revolveriai rasti auto
mobilyje, paliktame ties 50-ta 
gatve ir Cottage Grove. Du tuo 
automobiliu važiavusieji pabė
go nuo policijos, o trečias, su
gautasis, tvirtino nieko nežinąs 
apie revolverius ir heroiną.

Jau trūksta vandens
Vasaros karščiai dar toli, o 

Chicagos priemiesty Westches- 
ter mėras uždraudė laistyti žo
lę, nes ten vandens spaudimas 
pasidarė labai žemas.

Susitarė dėl $16,000,000
Chicagoje buvo keturis me

tus užsitęsusi byla palikimo 
Charles S. Netcher, įsteigėjo 
Boston krautuvės. Palikimas 
siekė $16,728,742. Dabar įpėdi
niai susitarė geruoju. Našlė, 
Mollie Netcher Bragno, netei
sėtai valdžiusi didžiąją dalį to 
turto, sutiko jį grąžinti.

Nubaudė jauną banditą
Leon Borke, 16 m. amžiaus 

jaunas nepilnamečių banditų 
gaujos vedėjas, nubaustas nuo 
3 iki 7 metų kalėjimo. Kiti sep
tyni jo bendrininkai nubausti 
sąlyginiai. Visi jie nusikalto 
apiplėšdami vaistines ir saldai
nių parduotuves Chicagos 
šiaurvakarių daly.

Negyva lopšelyje
Namuose, lopšelyje rasta ne

gyva Mary Bcnson, penkių su 
puse mėnesių mergaitė. Policija 
sako, kad ji turbūt užduso per 
nelaimę.

OWXHKH»l>i>l>aO<H>CKKXHCHXH«KXH

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina $1.00 
Užsakymus kartu su pinigais siuskit*- 

' ‘D R A D GA8”
4545 West 63rd Street 

CMcago 29, Illinois 
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Sau ir j Lietuvę galite pasiųsti
Šveicariškus laikrodžius, foto, radijo aparatus.

Siuvamas Ir rašomas mašinas au liet. ir kitų kalbų raidynais. 
Akordeonus ir Armonikas.

Plunksnakočius ir Deimantinius peilius stiklui pinuti.

Ką bepirktumėte prieš tai pasiteiraukite ir katalogų reika
laukite. J. Karvelis 3322 So. Halated St., Chicago, III. Telefonas 
YArda 7-0677.

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

kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, šąldytuvai ir visa namų ir ofisų 
įrengimui.

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

fjETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

8222-24-26 So. Halsted Str. Vlctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Se*km. 12—5, Kitom dienom 9 6

Chicagoje, gegužės mėn. 25 d. 
bus šv. mišios už gyvus ir mi
rusius statybininkų unijos na
rius. Tokias šv. mišias statybi
ninkai užsisako kasmet.

Suvažinėjo berniuką
Šiaurinėje Chicagos dalyje 

mašina, kurią vairavo Makarie 
Pelepchuk, suvažinėjo 5 metų 
berniuką David Bettencourt. Jo 
motina buvo išėjusi į darbą, o 
jisai iš tarpo stovinčių mašinų 
iššoko į gatvę ir pateko po au
tomobiliu.

Mirė sužeistas
Thomas Mannion, 72 m. am

žiaus vyras, mirė South Shore 
ligoninėje. Jį buvo sužeidęs au
tomobilis, vairuojamas Char
les A. Geringer, 62 m. amžiaus.

KAS KĄ IR KUR
Dainavos Ansamblio muziki

niam pastatymui “Išeiviai”, ku
ris įvyks gegužės 12 d. 3 v. p. p. 
Maria Highschool salėje, bile
tai gaunami:

MARQUETTE PARK 
Marginiai, 2511 W. 69th str.

Kinderio maisto krautuvėje, 
2659 West 71st St.

BRIGHTON PPARK 
Club Vainutas, 42^ South

Maplewood.
TOVVN OF LAKE

Ramanausko maisto krautu
vė, 4559 So. Hermitage.

BRIDGEPORT 
Daina Television, 3321 South

Halsted.

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas Lietuviš
kai angliškas šod^aa Parašytas 
H. H. Pewtress ir Geiiko. 333 
psl. Kietais viršelio'* Kaino $4.50 
Gaunamai “DRAUGE”, 4545 W. 
63rd Street, Chicago 29, Illinois.

Ar iav nerakaitei P Kosiūno 
romana

larp Žalsvo Palapinių?
Or A Baltink" savo recenzijoje 

apie 0Į romaną ta.ip r’iAo: P. Kesiū- 
no romanas “Tarp žalsvų palapinių” 
gražiai ĮSkella tų pasiaukojimo didu
mų, kur) beviltlftkoje kovoje dCl tau
tos laisves parode Lietuvos partlza 
nas, tų idealizmų, kuriuo degS mflaų 
Jaunimas, liedamas kraujų dei savo 
žemes, tuos didžiuosius nuostolius, 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų repiese. Todėl Aj romanų 
skaitome su malonumu ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač roiųane minimi 
žygiai žavCs Jaunimų Ir kels Jo dva 
šių. Sis romanas, atskleldžiųs mfisų 
berolžkai tragiškus epizodus, yra 
Šviesus spindulys tremties Idealizmo 
Ugdyme.

296 pntl. Kaina $3.00
Užsakymus kartu su pinigais siųskite

"DRAUGAS"

4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

J

J


