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IZRAELIO KLAUSIMAS JUNGTINĖSE TAUTOSE!
Trumanas siūlo užtvenkti

Eufratą, Nilą ir Jordaną
Kalbėdamas apie prezidento Eisenhowerio projektą pagy

vinti Vidurio Rytų politiką, Trumanas perspėjo, kad nereikia ten 
sudaryti įspūdžio, jog Amerika Vidurio Rytuose turi kokių 
militarinių tikslų. Priešingai, reikia kelti tų kraštų ūkį ir kul
tūrą.

Gyvybinis visų šių kraštų 1 • ■
kraštų faktorius yra trys dide
lės upės: Eufratas, Nilas ir 
Jordanas. Reikia šių upių van
denis sutvarkyti taip, kad jie 
sudarytų pragyvenimo'sąlygas 
tiems kraštams.

pini-

Pakeltų savo vardo arabų 
pasaulyje

Šios upės jau buvo kultyvuo- 
jamos pačioje gilioje senovė
je. Jeigu Amerika dabar šio 
darbo imtųsi, ji labai pakeltų 
savo gerą. vardą arabų pasau
lyje. Dabar kartais susidaro 
klaidingas įspūdis, kad Ameri
ka, imdama iš ten naftą, pakan
kamai tiems kraštarps neatsi
lygina. Jeigu be plataus kultū
rinio plano bus norima veikti 
šiuose kraštuose, tai bus £ik

bereikaliogas išmetimas 
gy.

Gera priemonė
Irigacijos ' plano įvykdymas 

atneštų tiems kraštams nė tik 
gerbūvį, bet ir paskatintų prie 
tarpusavio taikos. Jis būtų ge
riausia priemonė sulaikyti ir 
komunistų propagandą. Kadai
se Pax Romana šiuose kraš- i 
tuose irgi taip darė: čia nešė' 
kartu taiką ir gerovę.

Jei būtų senate
Jeigu Trumanas būtų dabar 

senate, jis sakosi dėtų pastan
gas, kad prezidentui būtų su
teiktos priemonės Vidurio Ry
tuose išvengti karo. Jis laiko 
labai geru dalyku, kad JAV 
senatas nusistatė peržiūrėti mū 
sų politiką Vidurio Rytuose.

žiema Lietuvos sodyboje

Izraelis nori visai aiškių

garantijų iš Egipto
\VASHINGTONAS, vas. 17. — Valstybės sekretorius Dulles, 

grįžęs iš nepaprastos konferencijos, kurią turėjo su prezidentu 
Eisenhoweriu, vakar pasakė, kad Jungtinės Amerikos Valsty
bės duoda Izraeliui dar progą “išsiaiškinti” dėl jo karinių jėgų 
ištraukimo iš Egipto.

Dulles, tik ką grįžęs į Wa- 
shingtoną iš Thomasville, Ga., 
kur atostogauja prezidentas Ei 
senhovveris, kalbėjosi su Izrae
lio ambasadoriumi Abba Eba- 
nu. Dulles pareiškė, kad jis ir 
prezidentas Eisenhoweris dar

toms, turėjęs kartu su Valsty
bės sekretoriumi Dulles ir pre
zidentu Eisenhoweriu nepapra
stą pasitarimą Izraelio klausi-: 
mu. patieks Amerikos nusista- 
tym Izraelio reikalu Jungti-

galutinai neapsisprendė, ką da- nėms Tautoms.
ryti ąu Izraeliu ir lauks, ką dar į 
kartą pasakys Izraelis.

Izraelio ambasadorius Eban Į 
užvakar pateikė Valstybės sek-

Protesto demonstracijos prieš 

leninizmo pamokų grąžinimą .
BUDAPEŠTAS, Vengrija, vas. 17. — Sovietinių tankų ir šar

vuočių palaikomas Janos Kadaro režimas Vengrijoje teroru 
ir grasinimais stengiasi paimti viešojo gyvenimo kontrolę į savo 
rankas.

Neseniai pradėjusuise veikti --------- ----- ■
universitetuose ir mokyklose ir 
toliau tebesitęsia pasyvus pasi
priešinimas bei įvairiais būdais 
pasireiškiančios protesto de
monstracijos prieš marksizmo- 
leninizmo pamokų grąžinimą.
Sveikatos viceministeris, kalbė
damas medicinos studentams, 
pareiškė, kad marksizmo - leni
nizmo paskaitos negalės būti 
išbrauktos iš augštųjų mokyk
lų programos. Studentų nepasi
tenkinimas ypač didėja, prama- 
tant, kad šių paskaitų klausy
mas vėl bus visiems privalo
mas, kaip buvo prieš revoliu
ciją.

Lietuvos

nepriklausomybės

šventė Cbicagoje
CHICAGO, III., vasario 17. 

— Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo sukakties minėjimas 
šiandien labai šauniai pavyko 
Marijos Augštesniosios mokyk 
los salėje; Chicagoje, III.

Minėjimas įvyko tokia pakel
ta nuotaika, kokia Chicagoje se 
niai bebuvo matyta.

Būtų gera, kad vadovaujan
tys veiksniai tokius minėjimus, 
kaip ir anksčiau, ruoštų dides
nėse salėse. Didelė dalis publi
kos pailko stovėti praėjimuose

Bolševikinis režimas Lietuvoje 

pastaruoju metu griežtinamas
Bolševikai nusiskundžia, kad partiniame darbe esą okup. 

Lietuvoje dar nemaža įvairių trūkumų. Todėl nuolatos kartojama: 
„reikia stiprinti politinį darbą masėse“...

Pvz. Vilniaus miesto Lenino —.—
rajono XII partinės konferenci-1 . , . , . , . .

, .f . ... , gali leisti ir neleis, Kad tarybinejos apyskaitoje pažymima, kad n , ... ...... :, / • 'demokratija butų panaudojamaįnAnlncrinis d$u*h{ia npviannrnpr ± -j

čiuose vyko kratos, kurių metu 
daugelis studentų buvo areštuo ir uz dur^-
ta. Kadaro vyriausybės švieti-; Platesnį šventės reportažą
mo ministeris grasina vėl už-I duosime vėliau.
daryti universitetus, jei studen , —-----------------
tai nevykdys valdžios įsaky- Gen. Alfred Gruenther 
mų.

„ideologinis darbas nevisuomet 
dirbamas ryžtingai, kovingai, 
šioje srityje yra įvairių trūkumų. 
Dar vis pasitaiko, kad atskiri su
puvę elementai mėgina ideali
zuoti buržuazinę praeit,, menkin 
ti didingus socialistinės statybos 
laimėjimus, šmeižti vidaus ir už
sienio politiką“.

Vilniaus radijas sausio 30 d. 
pripažįsta, kad panašios rūšies 
atskirų faktų buvo taip pat

kaip laisvė propaguoti svetimas 
jmarksizmui-leninizui pažiūras“... 

Kartuvės ir lauko teismai
Vengrijoje už šios rūšięs „nuo- 

krypas“ lekia nepatikimųjų gal
vos. Ten Kremliaus agentai tesi
laiko tik plika jėga, kartuvėmis, 
karo lauko teismais ir panašio
mis „laisvėmis“. Šios rūšies pas
taruoju metu, ypač prieš Vasario 
16-ją, pagausėję įspėjimai rodo,

.Laisvanoriškosios Draugijos Ar Jog ir pavergtoje Lietuvoje oku-

Kadaro vyriausybei nepatinka 
n lit/i jos grįžimas Į viešą 

gyvenimą
Austrijos katalikų spaudos 

agentūros “Kethpress’ žiniomis,

j JAV prezidentus?
WASHINGTONAS, vas. 17. 

—Washingtone sklinda gandas, 
kad Alfred Gruenther galbūt 
1960 metais kandidatuos į JAV

mijai, Aviacijai ir Laivynui Rem 
ti rajono komitete, elektros skai
tiklių gamykloje, valstybiniame 
universitete“. Tačiau drauge įs
pėta: „Partija niekuomet nepa-

pantams parsidavę agentai bei 
senieji stalinistai vėl smarkiau 
kelia galvas, o tai pavergtai lie
tuvių tautai nieko gero nežada. 
Visa eilė žymių rodo, jog bolše-

retoriui Dulles pareiškimą dėl 
Izraelio principų. Izraelis neno
ri pasitraukti iš Egipto, kol ne
bus garantijų, kad Egiptas rie- 
beblokuos Izraelio laivų Aka- 
bos įlankoje ir nebeužpuldinės 
iš Gazos ruožo.

Egiptas nenori duoti jokių 
garantijų Izaeliui, o tik laukia, 
kad ko greičiau Izraelio kari
nės jėgos pasitrauktų iš Aka- 
bos ir Gazos ruožo.

Jungtinių Tautų generalinė 
asamblėja šešis kartus prašė 
Izraelį .kad jis savo karines jė
gas ištrauktų iš Egipto, bet Iz
raelis nepakluso.

Laukia drąsaus žygio
JUNGTINES TAUTOS, N. ! 

Y., vas. 17. — Jungtinių Tautų 
generalinė asamblėja šiandien 

nekantriai laukia drąsaus Jung j 
tinių Amerikos Valstybių žygio 
išrišti Arabų — Izraelio klau
simą dėl Akabos įlankos ir Ga
zos ruožo. -

Jungtinių Tautų plenumas 
paskyrė nepaprastą sesiją, ku
ri bus šį pirmadienį po pietų. 
JAV ambasadorius Henry Ca-

Jungtinės Tautos šį pirmadie 
nį išsamiai svarstys JT gen. 

sekretoriaus Dag Hammarsk- 
joldo pranešimą, apgailestau
jantį, kad Izraelis nepriėmė JT 
prašymo pasitraukti iš Akabos 
ir Gazos ruožo.

Jei JAV ambasadorius Lodge 
irgi praneš, kad Izraelis atme
ta Amerikos planą, tai Afrikos 
—Azijos valstybės prašys Jung 
tinių Tautų panaudoti sankci
jas prieš Izraelį.

Siūlo pakelti
SPRINFIELD, III., vas. 17. 

— The Chicago Transit Auto- 
rity siūlo pakelti vienu centu 
mokestį už gazolino galioną Il
linois valstybėje ir pajamas pa
dalinti pusiau tarp Chicagos ir 
likusios Illinois valstybės.

Prašo nukirsti
WASHINGT0NAS, vas, 17. 

— Senatorius Bridges (R., N. j 
H.) vakar pateikė planą nukir
sti daugiau kaip 3 bilionus do
lerių prezidento Eisenhovverio 
71.8 bil. dolerių biudžete.

Ręsdavo ir nepakęs* jokio bur- 'vikinis režimas Lietuvoje pasta- 
žuazinio palaiduęio, partija ne-!ruoju metu griežtinamas. (E.)

Gyvulininkystės darbuotojai

• Adenaueris į Ameriką. JAV 
pakvietė Vokietijos kanclerį Ade 

bot Lodge, jr., Jungtinėms Tau-jnauerį atvykti gegužės mėn.

Kaip žinoma, vienas iš pagrin 
dinių reikalavimų Budapešto 
studentų demonstracijose pra
ėjusį spalio mėnesį kaip tik ir 
buvo panaikinimas privalomų 
marksizmo - leninizmo pas
kaitų.

Grasina vėl uždaryti 
universitetus

paskutiniu laiku yra padidėjęs Prez*dento postą.
Bažnyčios ir tikinčiųjų perse- Gen. Ali red Gruenther, o7 
klojimas Vengrijoj. Budapešto ; rne^> buvęs Šiaurės Atlanto 
radijas davė aiškiai suprasti, į Gynybos organizacijos (Nato) 
kad Kadaro vyriausybei labai vadas Europoje, yra VILNIUS, okup. Lietuva. — Kaip praneša “Setekoje Cho-
nepatinka religijos grjžimas į iAmerikos Raudon°j° KrVžiaus ’ ziaistvo, Vilniuje vasario 11 d. baigėsi jaunųjų gyvulininkystės 
viešąjį krašto gyvenimą. Tėvai; P’rminin^as- darbuotojų sąskrydis,
labai domisi religiniu vaikų Sąskrydyje dalyvavo apie 700
auklėjimu ir vaikai uoliai lanko : Britanijos karaliene Į geriausių melžėjų, kiaulių šėri- 
religijos pamokas, šį'faktą Ven . . . . I kių, teliukų augintojų, piemenų
grijos komunistai laiko tikru ir JOS Vyras Portugalijoj ! ir kitų žemės ūl$io šakų specia- 
pavojumi Kadaro režimui. šio-

Stevensonas siūlo

Šiomis dienomis privačiuose 
studentų butuose ir bendrabu-' “kontrrevoliucine“ veikla.

,...., . . LISABONA, Portugalija, vas.
,ms dienom,8 komunistinė mili- „ _ Britanijoa kara,icnė Klz- 

lc,ja areštavo visą eilę kunigų j b(et „ vakar susitiko su gavo 
ir vienuolių, apkaltindami juos Vyru Portugalijoje. Jos vyras

SAN ERANCISCO, vas. 17. 
Adlai E. Stevenson, pasisa- 

Sąskrydyje buvo taipgi Į gydamas prieš “rock-and-rolllistų.
Estijos, Latvijos, Baltgudijos 
atstovai.

Sąskrydyje buvo pažymėta, 
kad geriausių rezultatų atsiekė 
gyvulininkystės darbuotojai Kap 
suko, Vilkijos, Šakių, Kalvari-

keturių mėnesių laikotarpyje 
• i................ • -a.-. :• ... . 1 aplankė įvairias vietas pašau-

Austrija uždarė "Taikos tarybą" Britanijos karalienė Elzbieta ’J’5.’'^ k’^ ra^ni^ . , 
I * ” į ir jos vyras, Edinburgho kuni-

_ gaikštis, šį pirmadienį prade
da oficialų vizitą Portugalijoje.

VIENA, Austrija, vas. 17. —
Austrijos vyriausybė šio mėne
sio pradžioje paskelbė įsakymą, 
kuriuo uždaromas iki šiol Vie
noje veikęs “Taikos tarybos”

_ęentras, vadovavęs komunisti
niam vadinamų taikos šalinin
kė sąjūdžiui. Šia proga paskelb 
tame Austrijos vidaus reikalų 
ministerijos komunikate tarp 
kitko pastebima, kad “Taikos 
tarybos” įstaigų vieši pareiški
mai pasižymėjo dideliu viena
šališkumu, vertinant tarptauti
nį padėtį ir stengiantis neleis
tinu būdu veikti atskirų kraš
tų vidaus politiką. Tokiu savo , 
elgesiu taryba pažeidė Austri-\
jos neutralumą ir jos nusistaty Vasario 18 d.: Šv. Smnonas, 
mą su visomis užsienio valsty-j lietuviški: Gaudis ir Auga. 
bėmis palaikyti draugiškus Han Saulė teka 6:45, leidžiasi 5:26
tykius. Oras

Prieš metus Austrijoj buvo
uždaryta ir ištremta iš krašto [ Oro biuras praneša: Chieago- 
kita komunistinė organizacija, ije ir jos apylinkėje šiandien 
būtent Tarptautinė sindikatų fe šalčiau. i

deracija. Ir ši organizacija ne
turėjo kito tikslo, kaip tik klai
dinti viešąją laisvojo pasaulio! 
nuomonę ir skleisti komunisti
nę propagandą. Pasaulinė sindi 
katu federacija, ištremta iš Au-Į

Britanijos karalienė ir
jos vyras vyks į JAV

IONDONAS, vas. 17. Ižui
strijos, didesnę savo centro įs- dono “The Sunday Express’ 
taigi, dalį perkėlė į Cekoslova- laikraštis šiandien paskelbė. 
Rijos sostinę Pragą. , j kad Britanijos karalienė Elzbie

ta II ir jos vvras, Eainburgho 
Austrijoj ab. ištremtosios «r i kunigaikStigt į n]den) vizituos 

gamzacijos buvo įsikūrusios sol jungtines Amerikos Valstybes 
vietinės okupacijos •a**<aotar-[ jr Kanadą
PYK- i '------------- " "

Praėjusiais metais rajonų ko
mitetų siunčiami į gyvulininkys 
tčs farmas atvyko 700 jaunuo
lių. kurie gerai pasirodę šioje 
srityje. Už aktyvumą didinant 
gaunamo pieno kiekį, okupuotos 
Lietuvos komsomolų organizaci
ja susilaukė garbės rašto iš 
centrinio komunistų partijos ko 
miteto. Sąskrydyje kalbėjo Pa
leckis ir Sniečkus.

diplomatiją, vakar gynė veiklos 
kursą — “net rezikuojant ka
rą" — įgyvendinti taiką Vidu
rio Rytuose.

Adlai Stevenson siūlo: 
“Atidaryti Suezo kanalą vi

soms valstybėms, sudaryti tai
ką tarp Izraelio ir jo kaimynų 
arabų".

Kalendorius
• Pasitraukė nuo 

tų. Amerikos rašytojas Ho- 
ward Kast, kuris 1953 m. apdo
vanotas Stalino “taikos” pre
mija, pasiskelbė nelaikąs dau
giau savęs komunistu. Jam ne
pakeliama buvus Chruščevo kai 
ba apie Staliną tuo, joje nebu
vo pažadėtų reformų, kurios 
reikštų, jog Stalino nusikalti
mai nepasikartos.

Prezidentas pritaria

Trumano vizitui
THOMASVILLE, Ga., vas. 

17. — Prezidento Eisenhovve
rio štabas vakar pasakė, kad 
jis mielai .pritaria buv. prezi
dento Trumano vizitui į Grai-

Vaiky motina mirė klj4 ir Turk,-*ą-
• _ _ ’ Buvęs prezidentus Trumanas
'Žiūrėdama komediją Į svarsto, ar priimti Graikijos ir

...... « i • i-r I Turkijos kvietimą aplankytiIPOH, Malajai, vaR. 17. — . i, .... . ,7__. _ . ., .. .... ias. Graikiia ir Turkiia mini
komums- Devynių vaikų motina mirė juok •’ ..., . , . , ...... idesimtmet, Trumano progra-damosi, kai vakar žiurėjo* ko- i , . , , ,"

mediją teatre. IVong Ngan, 42' . .. . . . . ,... , , buvo telkiama karine ir ekono-metų, sedeio su trimis savo dūk i .... . . ... ..... mine pagalba užkirsti kelią ko-relemis, kai |i sukrito teatre. . . ..> 'mumstinei agresijai.
• Jeruzalės miesto taryba pa1 

dėkojo New Yorko majorui l 
Wagneriui, kad jis nerengė pri---- n
ėmimo Saudi

• Vengrija. Budapešto suki
limo metu buvo sugriauta 20,- 

Arabijos kurą- (MM) butų ir visai sugriauta 2,- 
(200.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Didžioji Britanija,, kuri praėjusį rudenį pradėjo ginkluo

tus puolimus pi+cs Egiptą, kai Izraelio karinės jėgos žygiavo 
per Egiptą, ketino eiti į karą 19^8 m. prieš Izraelį. Šis faktas 
paaiškėjo praėjusį šeštadienį. Jei ne Britanijos ultimatumas 
prieš Izraelį, tai Izraelio karinės jėgos 191/8 m. būtų nugalėju
sios Egiptą. James G. McDonald, pirmas JAV ambasadorius Iz
raeliui, pareiškė, kad Britanijos ultimatumas 19Ą8 m. privertė 
Izraelio jėgas ištraukti iš Egipto. Vadinasi Britanija 191/8 m. iš
gelbėjo Egiptą.

— Sovietų darbininkai ir studentai rodo nepasitenkinimo 
ženklų komunistiniu režimu, pareiškė Chicagoje Centro žvalgy
bos agentūros direktorius Allen W. Dulles.

— Raudonoji Kinija palaiko sovietinę Vidurio Rytų progra
mą, kuria Maskva reikalauja panaikinti amerikiečių bazes Vi
durio Rytuose, nebesiųsti ginklų į tą apylinkę ir teikti ekonomi
nę pagalbą Vidurio Rytų valstybėms.

— Sepilov išėjo iš Sovietų Sąjungos užsienio reikalų minis
terijos, į kurią įžengė Gromyko. Kai kurie diplomatai galvojo, 
kad Kremlius keičia užsienio politikos liniją. Maskva vakar pa
sakė: sovietų užisenio politikoje nebus pakeitimų.

— Maskvos radijas užvakar ir vakar kvietė Britaniją arti
miau bendradarbiaut i su Sovietų Sąjunga. v

— Egipto prezidentas Nasseris neleis atidaryti Suezo ka
nalo, kol Izraelio karinės jėgos visiškai nepasitrauks iš Egipto 
teritorijos.

— Sovietų Sąjungos apsaugos ministerių Ceorgi K. Zukov 
užvakar pareiškė per Indijos vyriausybės radiją Indijos žmo
nėms, kad prezidento Eiscnhou'erio Vidurio Rytu programa esan
ti pavojingiė.

— Buvęs prezidentas Trumanas pasakė, kad Eisenhoieerio 
administracijos planas išspręsti Vidurio Rytų krizę yra ‘‘per- 
mažas ir pervėlus”.

— Buvęs prezidentas Trumanas nusprendė nevykti į Grai
kiją ir Turkiją.

— Longshoremen (laivų, krovėjų) unijos pareigūnai dar te
besi,taria Nerv Yorke su laivininkystės kompanija dėl laivų kro
vėjų streiko baigimo. Laivų krovėjų streikas palietė uostus nuo 
Maine iki Virginia valstybės,

—■ Izraelis vakar pateikė visą eilę sąlygų Jungtinėms Ame
rikos Valstybėms dėl jo kariuomfnės pasitraukimo iš Egipto.

— Vengrijos komunistinės vyriausybės premjeras Kadar va
kar padėkojo sovietams ui prieškomunistinės revoliucijos uigniau- 
žimą Vengrijoje.liui.
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NEEILINIS SPEKTAKLIS TELEVIZIJOS 
EKRANE

"Mayerling" — šio sezono TV programų pažiba. Puikus 
* pastatymas. Vykęs aktorių parinkimas ir jų vaidyba.

žiūrovų pageidavimai kelia programų meninę vertę, 
lygį ir įvairumą.

AL. GIMANTAS

Turint tiek daug lietuviškųjų j rey Hepburn (“Roman Holi- 
arba išvis su Lietuva ir' lietu- ’ day”, “Sabrina”, “Karas ii* tai-
viais susijusių problemų ir rei
kalų, šis bendradarbis labai re
tai drįsta tarti vieną kitą žodį 
apie filmus ar televizijos prog
ramas. Bet kartais susidaro to
kių progų, jog būtina mintimis 
pasidalinti ir su kitais tautie
čiais.

Šį kartą apie televizijos prog
ramas kalbėti tenka pamačius 
ano pirmadienio NBC “Produ- 
cer’s Showcase” pastatymą 
“Mayerling”, kuris ir labiausiai 
išlepusiam žiūrovui galėjo pa
teikti pusantros valandos pasi
gėrėjimo ir malonaus pasiten
kinimo. Ne be reikalo apie tą 
vaidinimą net aštriausi kritikai 
atsiliepia, kad tai be jokios abe
jonės būta paties geriausio 1957

ka”) vaidinusi Mariją Večerą, 
ir Mel Ferrer, puikiai charakteri 
zavęs imperatoriaus Prano Juo
zapo sūnų Rudolfą Habsburgą, 
savo vaidyba suteikė tik grožė- 
jimosi. Minėtų istorinių ašme
nų nelaimingos meilės tragedi
ja, anuo metu sujaudinusi visą 
pasaulį, “Mayerling” vaidinime 
buvo perduota visu ryškumu ir 
įtikinamai, žodžiu, šių dviejų 
aktorių bendras debiutas televi
zijoje pateisino visas į juos iš 
anksto dėtas viltis.

Raymond Massey labai nesun 
kiai atliko Austrijos ministerio

ŠVIESI LEMPA
r?-

Paul Revere rodo Clėvelande, didžiausią pasauly, 75,000 vatų 
(INS)pirmininko rolę. Anglai aktoriai J stiprumo atomine energija naudojama lemputę. 

Basil Sydney ir Diana Wynyard
labai tiko imperatoriaus ir impe 
ratorienės rolėms. Be to visą 

m. perdavimo televizijos ekra-1 veikalą lydėjo žaisminga Vienos 
ne. Į muzika. < spalvingi kariuomenės

Puikus talentų parinkimas, jų 1 Paradai, karališkieji baliai, vy- 
suderįnimas, veiksmo sutrauki- ravo šaunios uniformos, spalvin 

gi moterų apsirengimai ir pa-mas, apipavidalinimas, masinės 
ir paskiros scenos. Bet svar
biausia, kad skonis ir saikas bu
vo nuostabiai puikiai išlaikyti 
visuose veiksmuose. Net ir gir
tuokliavimo scenos, įkaušusi ka- 
rininkija, įsigėrusios moterys, 
direktorirus Anatole Litvak bu
vo perduotos be jokios kritikos 
ir be žiūrovo papiktinimo. A.
Litvak jau nekartą savąjį talen
tą ir sugebėjimus yra įrodęs fil
mo juostoje. Ar tik ne iš pas
kiausių jo filmų yra pažymėti
nas ir didelį pasisekimą turįs 
“Anastasia” su Ingrid Bergman.

Bet, grįžtant prie “Mayer
ling”, tenka pastebėti, kad ma
sinėse scenose vienu metu daly
vavo 150 statistų. Vaidinta net 
18 atskirų scenų. Kiekivena su 
savomis dekoracijomis ir visa 
kita buteforija, pradedant aust
rų imperatoriaus rūmais, bai
giant karališkąja medžioklės pi
limi Mayerling, kurioje ir įvy
ko didžioji tragedija paskutinė
je scenoje.

Svarbiausi veikėjai — A u d-’ ir nebus iškelta.

LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
Vieno vakaro balansas žiūrint rūpestingųjų šeimininkių 

Vietovėje Y. gyvena gražus! P'>™>«U_«k",iU. lietuvUkų vai,
u <-» 1 mil r»i«1 aa 4- vnMiAlrn* a««aaw4^a aaa

skaičius lietuvių. Tautiečiai skai

puošalai, Vienos Praterio links
mybės, to miesto gražiųjų par
kų aplinka.

Šis ' pastatymas, rašančiojo 
nuomone, vėl grąžina pasitikėji
mą televizijai, nes su “Mayer
ling” buvo įrodyta, kad. turint 
norų, ir televizijos spektakliai 
gali toli prašokti išgarsintuosius 
Broadvvay ar Hollywoodo pa
ruošimus/ Galima pastebėti, jog 
nuolatinis žiūrovų šauksmas ir 
nepaliaujanti kritika daro savo, 
ir TV stotys priverstos bent da
linai skaitytis su tokiais reika
lavimais.

Jei planai nepasikeis, kovo

vai pranciškonai rodo gražų pa
vyzdį ir kitų vietų lietuviško
sioms parapijoms, kaip prie ge
rų norų, aplink lietuvišką baž
nyčią gali suktis ir nuostabiai 
klestėti visokeriopa lietuviškoji 
veikla. Visiems užtenka vietos, 

darbo

Laime šluotoje
Prieš keliasdešimt metų, Ita

lijoje, Palermo mieste, gyveno 
pasiturįs, bet labai šykštus vy
no pirklys Danielius. Dėl savo 
šykštumo jis visą amžių pykosi 
su savo artimaisiais ir giminė-pareigų, darbo ir pramogų. „ , , .. ,,

Kiekvienas įsijungia pagal savo mls- GaloP bu,° Priėmęs ui
norą ir pomėgį ir tuo pat, kiek
vienas yra branginamas ir mie
las. Knygynas ir sportas, mu
zika ir menas, šokiai ir žaidimai, 
ir tai visa vykdoma nei kiek ne
silpninant bei nepapiktinant ir 
tikinčiųjų dvasinių nusiteikimų. 
Viskas yra gražiai suderinta ir 
savo vietoje.

Išvis, kaip tik pagalvoji, ne
sunkiai gali matyti, kokią dide
lę reikšmę išeivijos lietuvių gy
venime vaidina mūsų vienuoli
jos. Ir jų darbo gali nematyti

mėp. NBC opera planuoja pa- nebent tas, kurs sąmoningai už
teikti per savąjį ekraną Caikovs 
kio “Eugenijaus Oniegino” pil
ną operą. O lietuviams bus sa-

sidengia akis ir užsikemša au
sis. Pranciškonai ir marijonai, 
jėzuitai ir dominikonai, kiek jie

votiškai įdomu žinoti, kad wa- svarbaus lietuviškojo darbo yra 
terburiečio New Yorko “bombo- i nudirbę kartu ar ir atskirai žvel 
nėšio” reikalai jau suplanuoti |S^®ht! Atimkim iš išeivių gyve
panaudoti net 7 atskiruose vai
dinimuose. Turėkime viltį, kad 
to nusikaltėlio tautinė kilmė gal

tomi ten tūkstančiais. Be mažų 
išimčių, visi gerai įsikūrę, dau
gelis džiaugiasi visiškai apčiuo
piamomis kilnojamomis ir ne
kilnojamomis nuosavybėmis. Ap 
lamai žvelgiant, 'negalima būtų

gių, nežiūrint visiškai naujo ir 
niekur dar nevaidinto veikalo, 
nežiūrint tokio gražaus tikslo, 
deja, į vakarą neatsilankė tiek 
dalyvių, jog pelną būtų galima 
skaičiuoti bent šimtine ar dviem. 
Priežastis? Tiesa, vakaro rengė

perdaug jau skustis tautiečių a- *!a1’ ,vienas "lu3«
bejingumu bendriesiems reiks-1 JU”Siny\ S31 lr “ “ek gSuaua
lama. Bet kartais įvyksta ir kai aav0 na™ls ar. bet

J tas neturėtų vaidinti jokios ro
lės. Juk ne tiek svarbu kas ruo
šia, bet kur kas svartliau, ko
kiam tikslui. Ir jei tik siekiama 
padėti lietuviškiesiems reika
lams, bendrųjų reikalų labui, tik 
jau neturėtų mums rūpėti rengė 

nos menininkais suruošti vaka- jai- Deja, dar labai dažnai mes 
rą, kurio visas pelnas išimtinai i nenorime suprasti, regis,’ tokios 
buvo skiriamas minėtajai lietu-! paprastos ir nekomplikuotos tie

sos. Visais atvejais nukenčia tik 
tai svarbiosios lietuviškosios
problemos.

kas visiškai nenumatyto ir neti
kėto.

Štai. viena lietuviška organi
zacija norėdama vienkartine au
ka gausiau paremti Vasario 16 
gimnaziją, susitarė su vietos sce

viškojo jaunimo švietimo įstai
gai išeivijoje. Dirbo daug, kant
riai ir nuoširdžiai: vakaro ren
gėjai ir artistai. Ir vieniems ir 
antriems, rūpesčių buvo iki va
liai — visi stengėsi, kad tik va
karas geriau pasisektų. Įvyko. 
Na, ir kokie daviniai buvo gau
ti? Atskaičius visas išlaidas, gry 
no pelno tebuvo vos $50.

Dėmesį patraukianti veikla

Skaitytojai, kurie įdomaujasi 
lietuvių gyvenimu įvairiose vie
tose, tik jau turėtų atkreipti dė
mesį į torontiečius. Rašančia
jam paskiausiu metu netaip jau 
dažnai tenka lankytis Toronte, 
bet sekant ten gyvenančių tau
tiečių gyvenimą, ypač kiek tas 
atsispindi mūsų spaudoje, kar
tais beveik su nuostaba tenka

nimo tuos laikraščius ir žurna
lus, atimkime mokyklas, atim
kime ir visas kitas puikiąsias lie 
tuvybės išlaikymo priemones, 
kurios yra teikiamos minėtųjų 
vienuolijų aiškiai pajustume di
delę tuštumą ir trūkumą tų da
lykų visoje lietuviškoje veiklo
je.

Ateities mūsų istorikai vistik 
mokės tinkamai įvertinti ir su
prasti liet. vienuolynų reikšmę 
išeivijoje. Mūsų vienuolijos, at
rodo, bus įsisąmoninę ir įsigyve
nę į tą momentą, kuris verčia 
visu rimtumu gelbėti lietuvišką
sias vertybes, kurioms su kiek
viena diena gręsia vis didesni 
pavojai. Ir ypatingai gražiai ka 
talikybę ir lietuvybę kartu de
rinti, tuo pat kartu nenuskriau- 
džiant nei vienos pozicijos, bus 
tinkamai išmokę lietuviškieji vie 
nuolynai. Tenka tik džiaugtis, 
jog nei vienas tėvas, nei vienas 
brolis, neužsidaro vien tik sau 
klauzūros mūruose, bet visa šir 
dimi ir meile gyvena kasdien 
savųjų tautiečių tarpe, atnešda
mi ne vien tik Dievo gerumą, 
bet ir kilnų prisirišimą savo tau 
tos reikalams. Ir tokių pavyz
džių turime ne vien tik Toronte, 
ne vien tik Chicagoje, ne vien 
tik BTooklyne ar Maine valsty
bėje, bet visur, kur tik gyvena 
bent vienas lietuvis vienuolis.

Ir kalba vienas iš uoliųjų ren
gėjų: “Kuriam galui laksčiau po 
miestą ir įstaigas visą savaitę 
prieš vaidinimą, kuriam reikalui
nustojau vienos darbo dienos, _ ,_A, , . . . . . .
($25). kodčl reikėjo vargti mū- 'R ''laokeriopų lr labai
aų artistams beruošiant vaidini- ak,tyvų darbų, kuria

taip gražiai sukasi aplink nau
jąją Prisikėlimo parapiją (be 
abejo, lygia greta darniai ir gra 
žiai veikiama ir antrojoje, šv. 
Jono parap.).

mą? Juk tuos $25 galėjau ir
pats pridėti iš savo kišenės, ki
tus dvidešimt penkius gal būtų 
nesunkiai sumetę likę vaidini
mo dalyviai, na, ir būtume ga
vę tą pačią apvalią $50 sumą. 
Ir tai be jokio vargo ar specialių 
pastangų. Beje, kodėl tą kartą 
tiek mažai pelno tebuvo gauta? 
Nežiūrint šokių ir žaidimų, ne-

Tik stebėtis tenka skaitant a- 
pie aktyvumą įvairių būrelių, 
klubų, sekcijų, kurios rūpintųsi 
jaunimo ir senimo kultūriniais 
ir lietuviškaisiais reikalais Ti

Žuvis medžiotoja
Žuvys gyvena vandenyje, bet 

kaikurios maisto jieškosi viršuj 
vandens. Šiltųjų kraštų vande
nyse gyvena žuvis s p i a u s i- 
k a s. Ji plaukioja visada van
dens paviršiuje ir laukia skrai
dančio paliai vandenį drugelio, 
musės ar kito kurio vabzdžio. 
Ji moka šaudyti. Pamačiusi vab 
zdį, plaukia artyn jo ir sauja 
jį mažučiu vandens lašeliu. Tą
jį lašelį ji išspjauna labai vik
riai ir tiesiai, visada pataiko ne
blogiau už gerą medžiotoją. Vab 
adys krinta i vandenį, ir žuvis 
jį sudoroji.

prieglaudos našlaitę patarnauti 
sau. Mergaitė buvo labai gera 
ir klusni, tad šykštuolis sen
bernis pamilo ją kai savo vai
ką. Giminės bijojo, kad šykštu- 
sis senbernis nepaliktų mergai
tei viso savo turto, kurio jis tu
rėjo daug. Giminės stengėsi su 
seniu susitaikyti. Mirdamas žo
džiu paliko savo namus ir ūkį 
giminėms, o visą namų apyvoką 
tai mergaitei. Daneliui mirus, 
giminės išgriozdė visus namus 
ir buvusius jo padėjėjimus jieš- 
kodami pinigų, bet tesurado tik 
300 lirų. Palaidoję velionį, tuoj 
išvarė iš namų ir našlaitę. Išei
dama mergaitė susirinko jai pa
liktus senus daiktus, jų tarpe 
ir keletą senų šluotų. Daiktus 
nunešė parduoti vienam senų 
daiktų pirkliui. Pirklys vartotą
sias šluotas išardė ir vienoje 
šluotoje rado paslėptą Danielio 
laišką pas jį tarnavusiai mergai
tei. Atidarius voką, rastas senio 
testamentas, kuriuo jis yra už
rašęs jai visas savo santaupas, 
būtent, net penkis milionus li
rų.

Po 27 melų vedė savo tikrą 
žmoną

1911 metais jaunas Moravijos 
valdininkas Valteris N. apsive
dė su septyniolikamete mergi
na Marijona N. Ji turėjo tą pa
čią pavardę kaip ir Valteris N., 
nors ir nebuvo giminės. Tačiau 
po dviejų metų jiedu susipyko 
ir išsiskyrė. Ambicinga Marijo
na, nenorėdama šios moterystės 
prisiminti, savo pavardę pakei* 
tė ir nuo 1914 metų jau vadino
si Marijona Sch.

Užėjus didžiojo karo audrai, 
Marijona Sch, tapo vienos di
delės ligoninės vedėja. Toje vie
toje ji paliko ir po karo. O Val
teris N., buvo jos vyras, karo 
metu buvo sunkiai sužeistas ir 
liko amžinu invalidu.

Ir kada šis 59 m. vyras užsi
geidė dar apsivesti, jis susipaži
no su dar gana gražiai atrodan
čia moterimi Marijona Sch, — 
savo buvusia žmona. Tačiau jia 
jos dabar nebepažino, hors Ma
rijona Sch jį tuo pažino.

Valteris N . pradėjo lankytis 
pas ligoninės vedėją ir netrukus 
juodu susitarė apsivesti. Tik 
tada jam paaiškėjo, kas per vie 
na yra toji Marijona Sch.

Ir vis dėlto nekreipdami dė
mesio į buvusią jų nelaimingą

SOPHIEBARČUS
RADIO PROGRAMA

fš YVOES stoties Banga 1890 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIKMAD. IKI PENKTAD.

8:46 iki 9:80 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:30 Iki 9:30 ryte 

REKMAD. M:3O—9:30 v. r. IS stoties 
WOPA — 1160 klL 

7159 Ho. MAPLRWOOD AVK. 
Cbicago 2», Iii. ItBailock 4-3418

moterystę, jiedu po 27 metų per, 
siskyrimo apsivedė antru kartu.

Kaip chirurgas išsiteisino
Viena ponia nuvyko pas žino

mą Milano mieste chirurgą, pra 
šydama, kad šis ištiesintų jos 
nosį, tačiau operacija ne visai 
gerai pavyko ir todėl nepasiekė 
laukto tikslo. Ponia labai susi
nervino ir todėl chirurgą ap
skundė teismui reikalaudama, 
kad šis grąžintų jai padarytus 
nuostolius, viso 250,000 lirų. 
Gindamasis chirurgas teisme pa
reiškė, kad jo gydymo sistema 
susideda iš keturių fazių, ta
čiau ponia po trečios fazės nu
vykusi į Paryžių ir čia dar ban
džiusi gydytis. Jau po trečios Valc 
fazės jis pastebėjęs žymų pa- 
gražėjimą, tačiau skundas esąs 
nepagrįstas, nes dėlto tik ji pa
ti esanti kalta. Teisėjas jos skun 
dą atmetė, ir ji ne tik nelaimėjo 
250,000 lirų, bet dar padengė 
ir teismo išlaidas.

Tet REliance 5-1811
DR. WALTER 1. KIRSTUK

■ŪDYTOJAS IR CHRUROA*. 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)

8925 West 59th Street 
4 d jlet. 8:80- ■•:!> 

pagal sutarti

Tet urbto Ir buto OLytnplo 2-4169
DR. P. KISIELIUS

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

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

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. CSrd St 
Ofiso tel. REliance 5-4110 

Rezid. telef. G Kovchill 6-0617 
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. ui.

Penktad. tik po pietų.
Trečiad. ir gegtad. pagal sutarti

Ofiso tel. CLiffside 4*2896 
Rezidencijos: liAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kampas 47tb ir Heriuitage)

Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 
šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek.

Pirmas darbas

Ofiso telef. LAfayette 3-8210, Jei 
■Teatsiliepia, šaukite KEdzie 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 

pirm. antr., ketvlrt 6-8:30 v. 
Trečlad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgę) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7156 South Western Avenue
(MED1CAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo JI vai. ryto iki 1 vai. p.p. ir ūuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. IVAlbrook 5-3765

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Uiu'ker Drlve
(Civio Opera House, kamb. 868) 

Vai kasd. 12—4
Tel. Cl'ntral 6-2294 

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

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

Rezid. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Avė.
Tel. PRospect 8-1223 arba YVE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr.. 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak.. šeštad. 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

Pasakyk, sūnau, ką pirmiau- ^nso PRospect 6-2240 
šia darytum, jei, sakysim, gau- 
tum iš manęs šimtą dolerių?”

“Pirmiausia, tėte, aš juos su
skaityčiau”.

Tel. oftoo HE 4-86*0.

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1057 W. -'mrfielf’ Hlv<t
VAL: 1 4 Ir 6

A.štadieniaie nuo 1 Iki • vai. p. p 
•šskvrus <etvirtad ir sekmad

PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIItl BGUOS LIGOS 
( 5700 So. Wood Street
i Priėmimo vai. nuo 2—4 vai. kasdien 
j ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. ir penkt. 

rez. PR 6-7333 I Trečiad. ir sek uždaryta..

Tet ofiso He. 4-2123, rez.PR.6-8 4S4

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais, šeštadieniais lr 
sekmadieniais uždaryta

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GIRELES LIGOS
— Pritaiko akinius — .

6822 South VVestern Avenue
»«.: kasdien 10-12 vai. L 7-0 vai. 
rak. Šeštadieniais 10, vai .Trečia- 
Beniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res telef. VVAIbrook 5-5076

~ >1 ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2824
DR. PETER T. BRAZIS

gydytojas ir chirurgas
2434 West 71st Street

Vai. Pirm., ketvir., penui. 1-4 ir 7-0 
Antr. 1-6, treč.ir šešt. pagal sutarties

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 West Slst Street
Priima ligonis pagal susitarimą.

Del valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 Iki 9 vai. 
P. p. kasdian Išskyrus trečiad. Ir 
šeštad.

Res. tel. GRovehlU 6-5603

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

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

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

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Re«.: VVAIbrook 5-3048

Į DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Vak: kaHdieYi tnuo 6 v. v.'Jki 9 v. v*.y
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v„

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

Tel,: Ofiso — Plllman 5-6766
Buto — BEverly 8-3944

Ofiso HEmlock A-6816 
Rez., HEmlock. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

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

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

Šeštad/ 10—12. Trečiad. uždaryta 
liAfayette 3-4949.

Namų — CEdarcrest 3-7786

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

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., teL RepubUc 7-8818.

Ofiso telefonas — RIshop 7-2525
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

(Kampas Kedzie ir Archer) 
VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso: DAnube 6-1126
DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ UGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v.
8 v

P P

vak

Tel. ofiso l’Rospect 6-9400
Rezi«l. l’Rosis it 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūtė)

• GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso Y'Ictory 2-1581
Rez. Victory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

802 West Slst Street
Kanip. Halsted ir 31-mos gatvių 

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

Tel. ofiso PR. i-6146, rez. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South Western Avenue 
Chicago 29, III

pasimatymai pagal sutartina 
telefonas REpublie 7-4900

Rezldencla: GRovehiŪ S-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0036.

Reridenciįoe teL RRverly 8-6244

TsL oftno n 7-0600, na. RE 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė,
Kampas Archer ir Callfornia Ava. 

▼AL.: 2—4 lr 6—8 v. p. p 
SeSt. 2—7 vai. p. p.,
išskyrus sekmadienius

Ofiso telef. YArds 7—1166 
Reatdendjoa — STewart 8-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 85th Street 
(kampas Halated ir 85-ta gatv«) 

VAL. 1—4 ir G:30—8:80 p. p. kaa- 
dlea išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.
TeL WAIhrook 5-9876

Res. Hllltop 6-1560
Or. Alexander J. Javois

(JOVAIŠAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Marųuette Medlcal Centar
6182 South Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso PH. “888. rea. RE. 7-9199
DR. A. JEMKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weat 6Srd Street

VAL kasdien nuo 8—4 p. p. Ir 7:80 
iki 9 vai. Trečiad ir šešt. uždaryta

c>'«fonas GRovshiP 6-1699
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALIST® 
•HtTAIKH šKlNIITg 

valandos: 9—tl Ir T—I » v pagal 
susitsrlmę išskyrus trsčls-šisnlus

MM W.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRirRGINRH IR 

ORTOPEDINftS LIGOS
2745 West 69th Street 

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę
Telef. REpublie 7-2290 

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezid. 6600 8. Artesian Avė.
VAI. 11 v. v. iki 3 p. p.: 6—9 v. v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West S5th Street

Vai. nuo 10 iki 2. nuo 6 iki 8, tre 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 ir 
šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.pDR. ANT. RUDOKAS, Opt.

Tikrina akis Ir pritaiko akinius, 
keičia stiklus ir rčmus 

4455 S. Oalifornia Avė. ,YA 7-7881
Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečlsd. už
daryta), šeštad. 10 ryto iki 3 v. p. p.

Tel. ofiso YA. 7-4787, rez. PR.6-IPS0

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
VAL nuo 2—4 ir 6—8: trečiad., šeš- 
tnd ir sekmad. tik pagal sutarti.
Jei neatsilieps viršmlnėti telefonai,

saukite MIdway 3-0001 '

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - I*rotczistas

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. Speo. pagalba kojom

(Arch Supports) ir U t. 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-8. 
ORTHOPEDIJ06 TECUNIKjOA LAR.
2850 W. 68rd St.. Chicago 29, IU. 

Tel. PltORpect 6-5064

ot)R «V0^
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‘Draugą”, duokite
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ŽMOGŽUDYSTĖS CHICAGOJ)
KEISTI NUŽUDYMAI

Chicaga pastaraisiais taikais pagarsėjo keistomis žmogžu
dystėmis. 1955 metų rudenį buvo miške rasti trijų berniukų 
visiškai išrengti lavonai. Pastangos išaiškinti šią žmogžudystę 
nedavė patenkinamų rezultatų. Nebuvo surasti nei kaltininkai 
ir net neišaiškintas nužudymo pobūdis. Vos nutilo susijaudini* 
mas dėl šios žmogžudystės ir dėl jos išaiškinimo / nesėkmės, 
štai šių metų pradžioje rasti miške dviejų sftserų Grimes pliki 
lavonai, be jokių nužudymo pėdsakų.

Pradėta uoliai tyrinėti įvykio priežastis ir įtariamus žmog
žudystės kaltininkus. Atrodė, kad ir kaltininkas buvo rastas. 
Tačiau Beniaus Bedwellio prisipažinimų nebuvo galima pagrįsti 
ir jis buvo paleistas iš kalėjimo už užstatą, šiandien yra at* 
siradusi kita nusikaltimo išaiškinimo galimybė. Atsirado liudi
ninkų, kurie matė tą vakarą mergaites kine, matė jas grįžtan
čias namo ir pastebėjo, kaip kažkoki jaunuoliai pakartotinai jas 
bandė paimti į savo automobilį.

Teismas iki šiol oficialiai konstatavo, kad mergaičių mirtis 
yra žmogžudystė. Tačiau jis susilaikė nuo savo nuomonės pa
reiškimo, kada, kur ir kaip ši žmogžudystė įvyko.

GYDYTOJŲ SPRENDIMAS

Šiomis dienomis buvo oficialiai paskelbtas seniai lauktas 
ekspertų gydytojų komisijos sprendimas, nusakąs mergaičių mir
ties priežastį. Gydytojai priėjo nuomonės, kad mergaitės mirė 
nuo. sušalimo.

Paskelbus teismo posėdyje gydytojų sprendimą, mergaičių 
motina pateikė gydytojų komisijai tryliką klausimų, iš kurių at
sakymų paaiškėja kaikurios nužudymo aplinkybės. Visų pirma 
paaiškėja, kad abi mergaitės mirė maždaug tuo pačiu laiku, nors 
vienos jų maistas buvo rastas labiau suvirškintas negu kitos. Eks
pertai yra įsitikinę, kad mergaitės mirė gruodžio 28 — 29 naktį, 
bet, ar jos mirė ten, kur atrastos, ar kitur, gydytojai negali pa
sakyti. Jie taip pat negali įrodyti, kad mergaitėms prieš nužu
dymą buvo atimta sąmonė, nors jie yra linkę taip manyti. Jie 
nerado nė mušimo žymių, nors mušimas galėjo būti atliktas kūne 
žymių nepaliekant. Vienas dalykas, dėl kurio jie yra tikri, kad 
mergaitės prieš mirtį niekur nėjo, nes jų padai buvo švarūs. 
Manoma, kad jos mirė 6 valandoms praėjus nuo jų paskutinio 
valgymo namie. Jų kūnuose nėra rasta jokių žinomų nuodų pėd
sakų. Mergaitės mirė gruodžio 28 d., o buvo atrastos tik po 25 
dienų.

Kuo remiasi gydytojai, tvirtindami, kad mergaitės mirė nuo 
šalčio? — Atsakydami į šį klausimą spaudos atstovams, jie-'pa- 
reiškė, kad šį sprendimą jie priėjo dėl to, kad negalėjo rasti ki
tos priežasties sušalusiuose jų kūnuose.

BENIO ISTORIJA

JAUNIMAS IR POLITIKA ,
A. GRAŽICNAS, Brooklyn, N. Y.

Ryšium su kaikurių politinių j ti — ir kultūrininkai, ir politi-

STIPRUS KULTŪRININKŲ , 
ŽODŽIAI

Ir vėl sulaukėme turtingo nu
merio “Aidų”. Visa eilė mūsųl 
pirmaujančių kultūrininkų juo
se pateikia gausių informacijų

Prof. Eretas labai rūpestingai 
apdirbinėdavo savo spaudai ruo 
šiamą rankraštį:

— Tą patį tekstą jis taisyda
vo kelis kartus, čia duodamas 
savo sekretoriams jį perrašinę-

grupavimųsi lietuvių katalikų 
jaunimo tarpe pasireiškimu pra

šius niekad ko nors pasišaus 
nėra pasakęs. Priešingai jis 
mielai priima krikšėioitiškų poli 
tinių jaunimo organizacijų atsto 
vus bei delegacijas, jų veiklą gi
ria ir skatina stiprinti bei plėsti

ir kelia įdomių problemų. Vado- ti mašinėle, čia perrašytus pus- 
vaujantis Liet. bendruomenės lapius vėl peržiūrėdamas, vėl 

braukydamas, papildydamas, paveikime St. Barzdukas duoda 
plačią JAV Lietuvių bendruo
menės penkerių metų darbuotės 
apžvalgą, išdėstydamas sunkias 
kūrimosi aplinkybes, organizato 
rių ryžtą ir vėlybesnes sėkmin
gas pastangas.

Dr. Ant. Maceina, minėdamas 
Dostojevskio mirties 75 metines, 
duoda labai kruopščiai paruoštą 
studiją apie tą didįjį kūrėją. 
Konstatavęs, kad Dostojevskis 
vis pasilieka aktualus, autorius 
objektyviai pripažįsta, kad nei 
pats Dostojevskio asmuo, nei jo 
publicistiniai raštai neteikia pa
grindo jį įrikiuoti į pasaulio gar 
senybių eiles. Dostojevskio jė
ga yra jo literatūrinėje kūry
boje.

Dr. Maceina apžvelgia filoso
finius ir poetinius pradmenis jo 
literatūroje, eina prie idėjų jo 
veikaluose. Lauksime straipsnio 
tęsinio, kur toliau .Dostojevskio 
įnašas bus nagrinėjamas.

LIETUVAI ATSIDAVĘS 
PROF. ERETAS

keisdamas sakinius ir atskirus 
išsireiškimus, kad tik būtų tiks
liau, sklandžiau, vaizdingiau. Ši
tokiu kruopštumu jis rašydavo 
eilinius straipsnius laikraščiams

kai, ir fizinį darbą dirbantieji
Dėl veiklos srities niekas nėra| Tokia yra fak,inė pa(R,tii 

sidėjo mūsų tarpe nauja polemi- iš jos išskirtas. O gal jie neiš- Trinka sutikti tik su vienu d;i- 
ka — atsirado tokiai veiklai pri- galės ir vienur ir kitur reikštis? |yku _ ka(j politikoj labai eks 
tariančių ir ją ginančių, atsira-]Tai galima būtų pasakyti apiej .ponuoti asmens susilaikytų nuo 
do ir prieš ją pasisakančių. Pa- kokį politiką profesionalą — mi ėjimo j Katalikiškosios Akcijos 
sisakantieji prieš kebą įvairius nisterį. parlamento narį, parti- vadovybę. Ne todėl kad jie ma- 
motyvus. Yra ir tokių, kurie jos lyderų Bet būtų nerimta tai žiau tur(MlJ (pisių k.,ip kjtl Gry 
prieš pasisako tik todėl, kad tas sakyti apie kokio politinio kliu
jaunimas renkasi kitą politinį' bo narius, kurie protarpiais susi 
kelią, negu jie siūlo. Tokių bal-' renka padiskutuoti kokį klausi- 
sai, žinoma, nusišypsojimo ver- mą, parašo vieną kitą strupsnį 
ti. Kiti kelia motyvus daugiau ir t .t. Daugely kraštu politinė- 
dėmesio vertus. Vienas tokių, se jaunimo organizacijose daly- 
motyvų, kad politiniais susigru-1 vau ja šimtai tūkstančių jaunuo-
pavimais katalikų jaunimas iš

ir žurnalams, bet už tai jo straip Kataiik;škosios Akcijos, kuri tu 
sniai išeidavo ne eiliniai formos- rechristianizuoti pa-
atžvilgiu, tokie, kad jie buvo ne j norima perkelti į politinę
tik įdomūs skaityti, bet ir nau-
dingi estetinės kultūros pasimo
kyti. —

Reikšminga, kad prof. Eretas, 
nors būdamas šveicaras, puikiai 
išmoko lietuvių kalbą, apie ką 
prof. Grinius liudija:

— Jo raštai lietuvių kalbos 
ir stiliaus atžvilgiu pralenkia 
ne vieną lietuvį mokslininką, ku

sritį, kuri esantį daugiau “išvir
šinių priemonių” sritis. Esą at
siradęs nesuprantamas katalikų 
politikų tarpe galvojimas, jog 
“apaštalavimo reikalai nėra taip 
svarbūs, privalomi ir atsakingi, 
kaip politiniai”.

Girdint tokius balsus, kyla ke 
lėtas klausimų. Pirmiausia: ko
dėl tie balsai pasigirdo tik da- 

i bar? Jau geras dešimtmetis,riam lietuvių kalba yragimtoji., jaun ;mas vienos poli-
Net kaikurilt garsių mūsų htu- Unėa net ,abaj atkakUal
amatų kalba atrodo skurdlirĮ b traukiamas i politikų. Ta- 

.<lr- Ugi aol Katalikiškosios Ak
cijos dabartiniai gynėjai burnos 
šiuo reikalu nepravėrė. Jie pra

to raštų lietuvika kalba. —
NAUJOJI PAGONYBE

lių, kurie savo ruožtu dalyvau
ja ir Katalikiškos Akcijos jau
nimo organizacijose. Ir niekur 
dar neteko girdėti skundo, kad 
tai kliudytų Katalikiškosios Ak
cijos darbą. Niekur nešaukiama, 
kad politinės organizacijos nu- 
kreip ą jaunimą nuo didesnės 
vertės atsakomybių. Kam tad 
pramanyti baubą ir juo gąsdinti 
kitus bei pačiam gąsdintis?

Ta proga tenka pabrėžti, jog 
neatitinka tiesos skleidžiamas 
tvirtin’mas, kad Popiežius esąs 
nurodęs, jog politinė veikla ka
talikų jaunimui expedit — ne
tinka. Popiežius tai yra pasa
kęs tik. kai Katalikiškosios Ak
cijos jaunimo organizacija ėmė
si politikos, ir dar blogos poli
tikos — koegzistencijos su ko

nai praktiškais eiuiKtiinais 
tokio suirus pollikai neprita
riantieji K Akcijos nariai gali 
jausti ta,m tikto n pasitenkini 
mo, o guli pasitaikyti ir tokių, 
kur e pasiduos pagundai tą savo 
pozicija panaudoti u (miltiniams 
tikslams. Tačiau lai neliečia kiek 
vieno, kuris turi bent kiek ry
šio su politika. Tai viena Antra 

(Nukelta i 1 psl i

Dr. Jonas Grinius “Aiduose” 
rašo apie prof. Juozo Ereto 60 
m. amžiaus sukaktį. Keliais at
vejais cituodamas su kaktų vinin 
ko pareiškimus “Drauge” iš
spausdintame pasikalbėjime, au gia 
torius iškelia įdomių atsiminimų 
iš prof. Ereto dėstymo univer
sitete :

Pr. Gaidamavičius, Kanadoje 
begyvenąs mūsų kultūrininkas, 
"Aduose” svarsto apie naująją | ,
pagonybę. Gal autorius bus kiek j a 
perdaug pesimistiškas, kai tvir
tina, kad “nei krikščioniškosios' 
kultūros, nei laisvės idealai Va
karuose ugnies iškelti nepajė- 

Daug nesidairydami, kad

bilo tik dabar, kai jaunimas pra munizmu kryptimi. Tačiau apie
dėjo kitur telktis. Sis klausimas , politinėse organizacijose katali- 
be abejo turėtų susilaukti iš jų kų jaunimo dalyvavimą Popie-

Pirmasis būdas šiai istorijai išaiškinti buvo E. L. (Benio)
Bedwell prisipažinimas. Benis, valkataujantis jaunoulis, beraš
tis, prisipažino, kad jis su draugu Frank ir su mergaitėmis val
katavo po įvairius viešbučius ir smukles nuo sausio 8 iki 12 
dienos. Paskutinę naktį jie daug girtavę ir išvežę mergaites į 
mišką, jas ten apmušę ir išmetę iš automobilio. Kaip jie tai pa
darė, jis neatsiminė. Jis atpažino ir vienos seserų fotografiją.
Kai buvo surastas Frank, paaiškėjo, kad jie važinėjo su kitomis '
mergaitėmis, kurios yra gyvos. Vėliau Bems savo prisipažinimus j Ug turinio d
atšaukė. Teismas už užstatą paleido jį iš kalėjimo.

Atrodo, kad tai buvo klaida. Iš viso kyla klausimas, kaip 
prityrę įvairių nusikaltimų aiškintojai galėjo padaryti tokią 
klaidą? Greičiausiai tai atsitiko dėl to, kad perlengvai buvo pa
tikėta asmenų identifikacijai. Mat kaikurie smuklių lankytojai

— Prof. Ereto paskaitos ga
na skyrėsi nuo J. Maironio ir 
vėliau prof. V. Mykolaičio-Puti
no paskaitų. Šitie du profeso
riai dėstė lietuvių literatūros 
paskaitas visada kruopščiai pa- 

Lrašy- 
au ar

mažiau olimpiškas, tačiau jos 
nesužavėdavo nerimo, neatsver- 
davo platesnių perspektyvų, ne
atrodydavo tokios literatiškai

~ , . , „ , . - . , _ vaizdingos, kaip prof. J. Ereto
tas mergaites, kurios buvo su Beniu ir Frankiu pas juos palaike vokiečjų iiteratūros dinamiškos 
nužudytosiomis Barbara ir Patricija Grimes.

Vėliau paaiškėjo visa eilė priežasčių, dėl kurių Benio isto
rija neliečia nužudytųjų. Pasak jį, tą vakarą mergaitės valgė 
dešrelių, o skrodimas rado jų viduriuose visai kitą maistą. Po
licija Benio istorija greičiau patikėjo, bet valst. gynėjo Ada- 
mowskio įstaiga išsyk pareiškė kaikurių abejonių.

I

NAUJA TEORIJA

Trisdešimt metų buvęs Chicagos medicinos ekspertu nusi
kaltimų atvejuose dr. McNally pareiškė savo ^privačią nuomonę 
dėl šio įvykio. Jis dabar gyvena Alabamoje ir uoliai seka šį įvy
kį, laikydamas jį iš tikro paslaptingu. Jis mano, kad mergaitės 
galėjo' mirti uždaroje erdvėje nuo troškulio ir nepalikti plaučiuo
se jokio šios mirties priežasties pėdsako. Uždaroje kameroje de
guonis iš plaučių išsisemia ir jokių pėdsakų plaučiuose nepalieka.

McNally, analizuodaams ekspertų sprendimą, pastebi, kad 
jie tik dėl to šaltį laiko seserų mirties priežastimi, jog kitos 
priežasties sušalusiuose kūnuose negalima rasti. Tačiau eksper
tai neišaiškina vieno dalyko: kas galėjo mergaites padaryti to
kiomis bejėgėmis, kad jos nejieškojo priemonių nuo šalčio ap- 
sisaugbti. Nes jokių apsvaiginimo pėdsakų pas jas nerasta.

McNally iškelia dar ir kitą aplinkybę. Sunku prileisti, kad 
mergaitės būtų varu išrengtos nepaliekant kūne jokio pasiprie- 
šinimo-pėdsakų. Greičiausiai, pasak McNally, jos buvo išreng
tos jau po mirties.

Antra — kad dar neteko gir- 
dėti nė v:eną kataliką politiką ' 
teigiant, jog apaštalavimo reika 
lai esą ne tiek svarbūs, kaip 
politikos. Būtų iš tikro įdomu,

ir'prislminę V^rijoš^ukiiimĮ teigiantieji konkrečiai nu
rodytų, kuris ir kur iš katalikų'bei jo atgarsius Vakaruose ga

lime įsitikinti, kad ta idealizmo
ugnis nėra išblėsusi. Iš kitos pu
sės autorius labai teisus, kai- 
iškelia mintį, kad žmonių pasi
aukojimas nėra reikiamai verti
namas. Pr. Gaidamavičius ra
šo:

— Išrinktoji “Misa America” 
ir “Miss Universe" vainikuoja
ma ir rodoma “panem ir circen- 
ses" šaukiančiai rrrniai. Tuo 
tarpu šeimose, ligoninėse, mo
kyklose, prieglaudose, misijose 
besiaukojančios moterys visą 

paskaitos. Jos dažniausiai nebū-jam^ praleidžia kaip užmirštos 
davo pasirašytos, bet atliekamos , Svyrės ir šventosios. — 
vaizdingu žodžiu bei gestu, vieto j. Daugpilis
mis pailiustruojamos citatų, kar 
tais su degresijomis į gretimus 
mokslus (filosofiją, istoriją, so
ciologiją) bei į kitus menus 
(muziką, teatrą, tapybą, kitas Į kurioje aš priėmiau savo pirmą
literatūras), kartais su aliuzi- šventą Komuniją, 
jomis į aktualijas... — Napoleonas I

politikų tokią tezę paskelbė. 
Tačiau tie klausimai, nors ir

aktualūs, nėra pagrindinės reikš 
mės. Jie patys klausimo neiš
spręs. Pagrindinės reikšmės 
klausimai yra kiti: Ar politinis 
jaunimo grj|pavimasis iš tikro 
“susikryžiuoja su didesnės ver
tės atsakomybėmis”, kaip teigia 
ma? Ar pasaulio rechristianiza- 
cijos uždavinys neliečia politi
kos? Ar mūsų jaunimui šiandien 
aktualu politinės studijos ir po-; 
litinė veikla? Pagaliau — Ka
talikiškosios Akcijos ir politikos 
svarbumo klausimas.
Katalikiškoji akcija ir politikai |

Teigiama, kaip minėta, jog
________ i jaunimo įsijungimas j politiką

! susikryžiuojąs su didesnės ver- 
Gražiausia ir laimingiausiai tės (Katalikiškosios Akcijos) 

mano gyvenimo diena buvo ta, atsakomybėmis. Kokia prasmė?
Principiniu atžvilgiu tokio susi
kryžiavimo negali būti, nes visi 
katalikai yra šiai akcijai pašauk

PAULIUS JURKUS

SMILGAICIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

30 tęsinys

SKAUDI PAMOKA
. Kaip bebūtų su šia liūdna istorija, tačiau, nors mes ir labai i triūsia.. Lando per žmones, vieniems drąsiau, kitiems 

skundžiamės jaunimo išdykavimais, vargiai ar čia bus buvęs jau- i atsargiau pagiria vikarą, agituoja, kad delnų se
nimo darbas. Čia nusikaltimas yra perdaug atsargiai paruoštas; I 8igailėtų.
kad jį būtų galima priskirti jaunystės audroms. Pirmas skambutis. Salėje pasirodo vikaras jau

Bet mūsų jaunimui jis tegul būna galingu perspėjimu visais sutanuotas. Skubėdamas renka vyrus, pats stumdo
atžvilgiais. Reikia mokytis valdyti savo aistras. Šis įvykis per
spėja jaunimą vengti visokių viliojančių* susitikmų su ne savo 
visuomeninės aplinkos žmonėmis. Jaunimas turi būti labai at
sargus, susitikdamas su nežinomais asmenimis ir priimdamas 
gatvėje sutiktų žmonių patarnavimus. Juo tie nepažįstamų as
menų p asiūlymai yra žavingesni, juo jie yra pavojingesni. Jau
nimas savo pasilinksminimus tegul ruošia su vyresniųjų žinia ir 
žinomų bei patikimų asmenų tarpe. Kitaip galima susilaukti pa
našių nelaimių, kokios yra ištikusios Grimes šeimą. V. Byd.

Neturtingiems ispanams
NCWC perdavė JAV katalikų 

dovaną vargingiausiems ispa
nams: nuo 1955 metų rudenio 
buvo sušelpta 4,221,000 Ispani
jos vargšų. Jų tarpe susilaukė 
pagalbos 2,000,000 moksleivių, 
įš viso. į Ispaniją buvo nugaben 
ta maisto, kurio vertė siekia 
140,000,000

Raudonieji ir Vatikano 
radijas

Bolševiko trukdymo stotys 
trims mėnesiams Vatikano ra
diją buvo palikusios ramybėje, 
tačiau dabar vėl pradėjo truk
dyti. Ypač trukdomos translia
cijos į Rytų Europos kalbomis, 
labiausiai — programa skirta 
čekoslovekijai.

IŠ ARTI TOLI B DU
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
draudė. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.
k SENINAS

4546 S. Wood St., Chicago 
9, Illinois, tel. VI 7-2

NUO U2SISENE JUSIU
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ •
TU, kurio kon.'la nuo SENI.’. 

ATVIRI,' IR SKAUDŽIU ?, AIZD’,' 
našai i rai.iląl Rfd&tl Ir * naktimi* 
miegoti ne* ji, užslaenfijuslos žalždos 
niežfijtni;, Ir agnu 'Vilnią seni, atvt 
ru Ir akauilžli, fctlūdų uždekite 
GEDULO Olntment Jos gydymo 
ypaibyes palengvins Iuhu skaudSjl 
mą ir galėsite ramiai miegoti nak 
tj Vartokite Ja tapgl nuo skau 
dilų nudegimų. Ji taipgi pagalins 
oleiBjlmą. Ilgos vadinamos PSORIA 
SIS. Taipgi pabalina peršSJiiną Ilgos 
vadinamos ATHLETE.B FOOT. su 
stabdo džiovinimų odos ir perplvMma 
tarpptrftdiu. Pa tinkama vartoti nuo 
džJOstani'los suskllslos odos dedlr 
vinių, odos Išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus ISberimas nuo \T- 
stvklų JI vra gera gyduole nuo iš
viršinių odos Ilgų Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 
et., 31.25, P »3.S"
Pirkite vaistinčseCbi- 
cagoj tr apylinkėse- 
Milwaukee, Wise., Oa 
-v.Ind. Ir Petroil, MI 

'cljigan arba rašyki 
»»• t r atsiųskite Mo- 
n->y order i

LEGULO, Department D.. 

5618 W. Eddy St, Chicago 34, UL

SPECIALUS
BARGENAS
INVENTORIAUS
IŠPARDAVIMAS

4 gabalų miegamojo setas,
1 rėmai su spyruoklėmis, 
spyruoklinis matracas,
3 vanity lempos, 2 pagalvės 
lovai ir 1 mažas kilimėlis . S169-9S

UEI.IT a. RAUDONIS, VFI.r.IE BERTULIS. Sar

ROOSEVELt FURNITURE Co.
2310 W. RoomviII Road Telel. SEeley 3-4711

• v
KrautuvN atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4.30

Ai:

Pasakęs žodelį, dingsta už scenos, nusivelka švar- Samanę kur kas lengviau. Negi nesiaukos, kai kuni- 
ką ir kunigui prideda: , gelio kūrinys vaidinamas.'

Jeigu neis, jėga išstumkite! Triveiksmė komedija vaizduoja vaistininkų šei-
Tada lenda į suflerio būdelę. Vikaras dar perbė- mą, jų augintinę ir dviejų meilių istoriją I augintinę

ga sceną, patikrina artistus, baldus ir Viktorui duo
da ženklą. Uždanga prasiskleidžia.

Ateina ir Samanė iš rūsio. Jai sukasi galva, vis
kas maišosi. Bet kito kelio nėra. Ji pati sutiko žengti 
pražūtim

Minutės artėja, kai rei*s pasirodyti. Vikaras pro 
draperijas seka sceną. Samanė stovi nulenkus galvą.

Toliau ir bankelio valdyba, pas jį pietus valgiu- į sustingusi. Meldžiasi. Išeis prieš tiek žmonių tokia 
si, mėlynuoja vachmistras šventadienio uniforma, mo
kytojai. Ten gimnazistų spiečius. Jis taip ir įstringa 
prie scenos, nemato, kaip kitame salės gale Linkus

įsimyli jaunas policininkas, tuo pum laiku gretinasi 
notaras. Vaistininkai palaiko notaro puse. bet 113 suk
čius, apgavikas. Policininkas nučiumpa 10 nusikalti
mus ir mergaitę laimi.

Kai Samanė sveikinasi pirma karta su notaru, 
taip susimaišo, tiesiog gremėzdiškai nusilenkia. Sale 
nusikvatoja Atrodo, kad taip turi būti. bef Juliaus 
prityrusi akis mato, ką kita kuolas u. tie artistė!

suolus į eiles, iš koridoriaus kviečia į vidų ir susitin
ka Linkų.

— Kunige, šok tamsta ant scenos, aš čia susi
tvarkysiu.

Vikaras nustemba: kodėl tokia pagalba. Linkus 
tik juokiasi, mirksi ir atąako:

— Dirvą ruošiu,... tamstai...
Kunigas suploja per petį ir dingsta.
Pirmoje eilėje, kaip paprastai, susėda šviesuo

menė: klebonas, mokytojas, vachmiatraa, pienininkas, 
pašto viršininkas, kontrolasistsntas. Julius įsitaiso 
tarp vachmistro ir mokytojo ir užkelia koją ant 
kojos.

Skambučiai čirškia. Po trečiojo pasirodo Algis 
ir paaiškina, kad vaidintojai, vadovaujami kunigo Jo
no Jagaudo, tikrai norėję surengti gražią šventę, bet, 
susirgus vienai artistei (paminėjo jos pavardę), jie 
turėję pakeisti kita Samane Gimbutaite. Jis atsi
prašė už visus nesklandumus. Tačiau veikalas visiems 
patiksiąs, nes jis pirmą kartą vaidinamas

menka, negraži • • • ’ ' 1 štai, neša gėrimus ir netyčia išpila notarui ant dailaus
Jau! — vikaras sukužda ir ranka duoda Publika juokiasi, patinka jei. b** Julius is

fetiMą- \ _ ? . . Įkitų artistų suprantą, kaip Saman6 vt-u, skandina.
Kunigėli! — Samanė žiūri siaubo akim, tiesia Nej£kcntęH šnapšteli vachmistrui į ausi

rankas, lyg fltukdama pasigailėjimo. f
— Tučtuojau! — vikaro balsas kietas. > Ne kas •
— Drąsiau, Samanėle, — įsiterpia meistras Vik-I — O tomstcl* nepadėjai’ policininkas grįž

tama, įsikibęs į uždangos virves. **** i Julių.
JI truputj vėluoju. Scenoje kiaunių: “Kur Onutė’”. -.Neturėjau kuto. bet Jie ailpnok: 

pakartoja du kartu, o kai pastūmėta atsitrenkia į sta- — Stebuklų nėra ko laukti, juk visada taip 
ją _ prideda* “štai ir ji’” \ Buhalteris pakeičia kojas ir toliau seka vaidini-

Sumanė kuikur uikliūvu. įpuolu į kitą artini,, m- "»• Į, P"™ «•'« "
ulmuUo, utaipruėo. Akeli. Viuu tai nenumatytu. Ai.; Km niilunitn uimtrnuk.a, Jullua ntti»to|a ir salės g, 
(I. suflerio būdelėje nerimuta. pusbalsiu siunčia teks- I»n>oj pamato Lin, Abu mu^ypn.. patenkint.
U. Tik kebu kartus pakartojus, ji psgsuna. pasako! vis, puola prie Samanės. s.rt. ir dr,-
pirma sakmj ir sUimena. kad reikia pasisveikinti. <*» ««””» v""""" '“-"’l*.
paduoti ranką.

Jie vaidina “Jau atėjo rudenėlis", trijų veiksmų 
komediją, kurios autoriaus niekas nežino. Pasislėpęs 
jia Žiogo slapyvardžiu. Veikalėlio nuorašą iš kažkur 
gavo vikaras, greičiausiai iš kurso draugo, jauno li-

karaa pasakoja, kas reikta daryti Abu prideda 
— Truputį drąsiiu, laisviau'
Samanė dar varto rolę Ja kale naktį ir šiandien,

o kai reikia —’ vos vos prisimena Jei n° Algis, tik
rai būtų susimaišiusi. —

Antrame veiksme Samanė įsitraukia. (Trąšiau
tento, kunigo. Peto viknroa autoriaus neišdavė, todėl, ,r p,lW,ka, ,„iku ta. prie
1 auolua auaėdua. vachmistras Juliui paaako savo I*-14irdtw< JnH „kaldrėja. greičiau Sr,Sta laka-
rimą: ar nebus autorius jų kunigėlis

Buhalteris šypteli. Štai, kodėl vikaras taip pul
dinėja: nulipdė komidėlę, žino, kad aš tokio šlamšto

tas, prisimena, kur sustoti, ir pakelti

nereilmioaiu, pats pasišovė. Tokiu atveju privilioti (Bua daugiau)
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Jaunimas ir politika

— kad ir šis dalykas keistu bū
du prisimenamas tik dabar. Vi
si gerai žinome, jog ne vienus 
metus stipriai politinėj veikloj 
užsiangažavę asmenys ne tik 
ėjo į tokias vadovaujamas K. 
Akcijos vietas, bet ir sąmonin
gai jų politinių draugų buvo sten 
giamasi juos ten pastatyti. Ko
dėl tai nebuvo prisiminta anuo
met ?

Pasaulio recliristianizaelja Ir 
I»ol1tika

Kai keliama balsas, jog reikią 
nuo- politikos susilaikyti, nes 
yra didesnis uždavinys — pašau 
lio reehristianizacija — tai sa
vaime kyla klausimas, ar re- 
christianizacija pasibaigia ten, 
kur prasideda politika, ar re- 
christianizacijos uždavinių poli
tinėj srity nėra?

Iš tikro rechristianizacijos už 
daviniai politinėj srity nėra nė 
truputį mažesni, ka:p bet ku
rioj kitoj. Principiniu atžvilgiu 
reikia sutikti, jog valstybė yra

kEKTt’VV FABRIKE

Tueson, Ariz., cro pajėgų įmonėse dirba apie 9,000 darbininknĮ 
12 akrų užimąs pastatau yra po vienu stogu. Fabrikas buvo pastai 
tytas 1952 m. (INS)

Vokietijoj bei Italijoj tuo kritis 
ku metu. Kai Italijoj buvo net 
atsitikimų, jog komunistų de-

galįrna tikėtis atsakymo, jog nie,kė, jog Dievo garbinimui skirtą laivul.as. J ame vra įkurtas Mu
kus ir neneigiu:! politikos svar- dieną galima skirti avies geltė- žųjų Jėzaus seserų vienuolynas, 
bes. Tačiau visiklto pirmenybėI jiniui, jei ji tos dienos metu įkris pagal pavyzdi Charles dePou- 

monstracijos prieky žygiavo ku- turinti būti "didesnės vertės at-j į kiaurymę. -aule! vienuoliškosios bendruo-
mgas, ne vienas pradėjo galvoti. | sakomybėms", o ne “išviršinių §jt . plotmėi reikla spręsti menės. T :s laivukas padalytas 
jog geriau butų buvę, jei butų nriemon'u" sritini besidominčiai'. pioimej remia spięsu e jr, , . . • , 4 , ra moiių sritim nesioommciai, lr Katalikiškosios Akciios di- 1 tr,s dalis, kurių vienoje yralikę, kaip buvo, nors .r nebuvęs nolitikai Bot reikia nastehėti I , ^idiiKisKOhios akcijos ui 4 . ./ ............ A i 1 ' re\kld .Pd9tebetle desnės vertės atsakomybių bei koplyčia. Seserys tur, pnvilegi-

yia didžiules svarbos. eilėj-^tovi pirmiau, tam pirme-l T.. -. .. 1 . * . ~ J i,.m „i.-ivvvJi iriu-imintu lom.. . I politinėj srity eina tautos gyvv- *'In.’'pavyztų pagaminta lern-
Aisku, eia klausimas sukasi !'V Imiau šiame at vėjy 1 uri I bes ar žūties klaus mas, tuomet Pu< šviečia prie tabernakulio.

e.e apie ta\ kad būtų paruošta -!avo teisiu ir >yvenimas. 'reikia palikti visus kitus uždą- laiveliu plauk'-odamos sese-
kandidatų j mimsterių kėdes. I vangeli ja merus sako, jog vinius jr jmtis oolitinio <mlbėii- ''V" vykdo apaštalavimo darbą

P -skutimojo Teismo metu KrisReikia žmonių, kurie žinotų,
kur rė kia eiti. ir mokėtų žodžiu ,u« palaimintiesiems nepasakys,
bei raštu tautai nušviesti, kas kad eikite į dangaus karalystę, į čiQg taut(JS nebus? 
yra demokratija, kaip ji trak- nes jūs krikštijot nekrikštytuo-1
tuoja asmenį ir kokias teises: sius, sakėt pamokslus, skaitėt) ---------- —
jam laiduoja, kaip veikia demo- paskaitas, rašėt knygas ar stei- 
kratinė vyriausybė ir kaip ji atsi gėt mokyklas, bet kreipsis į 
randa, kaip demokratinėj san- tuos, kurie trokštantį pagirdė, 
tvarkoj sprendžiami socialiniai alkaną papenėjo, nuogą priden- 
klausimai, kaip veikia privatus gė, ligonius lankė. Kodėl? Ar 
laisvos iniciatyvos ūkis ir t. t.,1 Kristus daugiau vertino lėkštę

mo. Juk kam gi bus reikalingas * rP kinų, nuolat 
dvasinio laisvinimo užsimojimas, lHivukuo.se.

Plaukantis vienuoivnas

gyvenančių

14 bazilikų

turėti ir ar tikimės turėti. Ne rą grėsmę .net komunizmo atgi- 
tuo, ar dvasinis išlaisvinimas jimo. Vokietija ir Italija nacių 
yra pagrindinesnis už politini), ir fašiste) dar nebuvo tokia ge- 
bet kas šiandien yra pačios tau- ležine uždanga nuo kitos pašau- 11 
tos gyvybės klausimas. Į lio dalies atskirtos. Tačiau po

Jeigu norime turėti savo vaisi J-Uose kfaš-
prigimtosios tvarkos bendruo- tybę. tai privalomo -ialistinės demokratijos varian-) |>usė. Duoba nėra vertybė sa-|
menė ir niekad ji nepasidarys U koviia dėl Lietuvos' vedanu»4 idėJd skatino kiekvie- tis- bet krikšč oniškos. vyje. Tačiau be duonos žmogus,
antgamtines tvarkos bendruo- P-nas »r kovoja dėl L.etuvos,^ imtig atsitikti. štai. kodėl lietuvių katalikų
Hipne t v ii nipka.fl npfouA kviks laisvas. 1f iic tik sisncllGn t)ct . . 1 r ih;«* *4-'mene, i. y. ji nieicaa neDus KriKS . , , nai atėjo i galva. To rezultatas! Jauninilj> politine sritis yra sian-
čioniška savyje. Tačiau tokia ne tol, kol tikslas bus pasiektas, į ka(j Vokkitiloi ,Jasireįš-i die«i aktuali.
viena valstybė yra. Kultūrinė nors tai truktų dar dešimtme- , ’ •
bendruomenė taip pat niekad) ^*ua- Tad turi būti pasiruošusių | Italiioi iu skaičius i ra’"
nepasidarys antgamtinės tvar-į i dard)ą įsitraukiančių žmonių,' ’

nes dešmties mete, laikotarpy '° 1(J°-.padeti ^gelbėjo tik ai_ 
iš ligšiolinių mūsų politinių vei- ad a^saado asmenų, kurie iškė 
Rėjų jau labai nedaug bus pa- '1? ld6jų' kurių plotmėj galėjo 

mą. o politiką—ne? Juo labiau, | jėgių toliau darbo varyti. Tad (,zorlenuota ir puh frizuota

kos bendruomenė. Kodėl tad, 
pvz., reikėtų dėti pastangas su
krikščioninti kultūrinį gyveni-

visuomenė pradėti rikiuotiskad valstybė gali būti krikščio-Į kas nori sutrukdyti, jaunimą nuo rr -• , . . . ..
niška. Kokia valstybė yra krikš įsitraukimo į pol tinę veiklą, iš ‘ . dU U* ?(J i’ -v - tų režimų metu augę ir brendo,

o išlikę vyresnės kartos atstu 
į vai — K. ‘Auenaueris, A. De 
Gasperi ir kiti. Galima tad su-

čioniška, Herders Socialkate-! tikro kelia pavojų, kad kova už 
chismus taip aptaria: “Krikš-1 Lietuvos laisvę ilgainiui nusilps.
čion;ška yra ta valstybė, kuri 
išpildo tuos reikalavimus, kurie 
kyla iš bendro krikščionių su
gyvenimo reikalo” (II tom., 163 
psl.).

O ar yra šiandie reikalo imtis 
akcijos sukrikščioninti valsty
bę? Tai įrodinėti, atrodo, nėra 
nė reikalo. Juk visiems žinoma, 
kad šių laikų d'džiausia blogy
bė yra nukrikščionėjusi ar an- 
tikrikščioniška valstybė ir poli
tika. Dėl politikos ir valstybės 
nukrikščionėjimo šiandien visi 
kenčiame.

Visiškai klaidinga manyti, jog 
politika yra tik “daugiau išvir
šinių premonių sritis”. Taip ga
li galvoti tas. kas į politiką žiū
ri, — kaip vienas rašė, — kad 
jos uždavinys spręsti ,ar geriau 
remti grūdų ar gyvulininkystės 
ūkį. Tačiau kas politiką supran 
ta tok’os apimties, kokios ji iš 
tikro yra, taip galvoti negali. 
Ji liečia asmens vertės ir žmo
gaus teisių klausimą, šeimą su 
jos teisėmis ir pareigomis, pilie
tį ir jo teises bei pareigas ir

t. t.

Šiuo metu Jungtinėse Ameri- 
Aberdeen įlankoje Hong Kon- l kos Valstybėse yra keturiolika 

ge yra keistai atrodąs vienuti-1 bažnyčių, kurioms yra suteiktas 
lynas: 35 pėdų ilgio kiniškas bazilikos titulas.

Kartu krikščioniškajai! sriubos, kaip Krikšto Sakramen 
visuomenei yra labai svarbu,, tą, arba Dievo garbei pastatytą i-t 
jog tuo momentu tautai būtų, bažnyčią mažiau, kaip švarką?)’, 
pasiūlyta ne liberalinės ar so-| Aišku, ne. Bet yra kita dalyko!;

mirs, o pvz., knygos skaitymas 
gali būti atidėtas net keliems 
metams. Net mišių išklausymą 

į galima atidėti, bet negalima ati- 
I dėti gaisro gesinimo ir skęstan-l

J aukščiau išdėstytus dalykus čio gelbėjimo. Pats Kristus sa-'
kam pirmenybė?

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PCI NING'AUSIA 
RYMO 

DROV<

fe •• i ė -i ■ ' •’ i . iu '' ‘.4 ___

l/2% PADIDINA
trarcAKca ««W5x»!.->m6m«b«ie

DIVIDENDĄ !
Jei mes tikimės turėti savo 

valstybę, tai bandymas sulaiky
ti jaunimą nuo poltikos yra ne
mažiau blogas dalykas. Kai kas 
vaizduojasi, jog su komunizmo 
pavergtų tautų išsilaisvinimu vi 
sa problema išsispręs. Ne. Tuo
met pra.ddl S di(i^..aLsi S.lllkll sovietinės tvarkos, kur: buvo IIC Į pi-ath-Ulle taupyti atidarydami sa>-k:iita sixinill«-ii. A|>«li-au>tn Iki $10,000 
mai. Kai kas demagoginiais su- teisinga ir žiauri ,bot buvu vis H u L b r
metimais, norėdamas dabartį- ", ”3rb" v*’80'*™ ptrmad. ir ketvirtad nuo m ,k< S /ai vakaro

leno Denį šiokio tokiu aiškumu , an-r ir penk 0 iki 5 tr^ uždHrvta, n nic o iki vidurdienio 
buvo pastebėti ir'

Ž i‘jii"Ur-? PFIMIKirtiEEEBJg TAU
g? »FNC

_
4038 Archer Avenue t»i lai-azio 

AUGUSI SALfXJNA‘ »
J?

prasti, kokia padėtis susidarys j 
po sovietinio izoliatoriaus griu-Į 
vimo. Gi tokioj tuštumoj ir tam! 
soj atsidūrę žmonės viso to bus! 

į taip varginami, kad pagaliau 
; pradės ilgėtis net ir buvusius.

niams politikams bakstelti, tei
gia, kad čia jiems nesą ką pla
nuoti, nes išlaisvintieji patys 
paims viską į savo rankas ir 
tvarkysis, kaip norės, jų pala- 
rimų neklausdami. Tačiau bus 
ne taip. Kai ateis išlaisvinimas,, h

CHANE SAVINOS ’\nss'?"
2555 U ĖST 47th STREET L Vfavrtte 3-10K»

B. lt l‘iftkit‘wirz, prez.; E. it. Hetkiewiez, sekr. Ir advokate*
Moklina' unkštus dividendus. Ki ii'iitim- čekius. Parduoda..... ir perkame

vulHybčs bouus. Tnup)tojams patarnavimui įlemokamnl.

1957 BU1CKAS 
Tik

^2,595.00
Dynaf!ow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos 

Lietuviškoje Prekyboje-^ILDA BUICK, Ine. 
907 W. 35th Si., Chicago 9, III. LA 3-2022

Tai galima

išlaisvintieji nežinos, ka daryti ^7 
ir ko imtis, nes vyresnės kartos 
ir geriausiu atveju jau bus tik 
negausūs seneliai. o sovietiniam iJį 
režime išaugę :r subrendę žmo-,5| 
nės neturės jokios nuovokos net 
kas iš tikro yra demokratija, i 
nekalbant jau aide demokrati- h,į 
nes institucijas, ių struktūrą,' 
funkcijas ir t. t. O šis idėjinis 1" 
vakuumas ir praktinis nesusi
gaudymas, ko imtis, sudarys tik

daugybę kitų panašių dalykų. Ar 
gi tai yra “išviršinių priemonių 
sritis”?

Šie dalykai rodo, jog valsty
bės ir politikos rechristianizaci- 
ja yra nemažiau aktualus daly
kas, kaip ir kitų sričių. Tiesa, 
Šis sukrikščioninimas nėra Ka
talikų Akcijos uždavinys. Bet 
jis šaukte šaukiasi krikščionių 1 
politikų. Ir ne tik kad politikai

VIKTORO K O Z I C O S 
Lietuvišku gazolino stotis ir auto 

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

dalvs
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

STATYBAI

individualiai būtų krikščionys. IR 
Kaip krikščionys gydytojai tel- PRISTATOM 
kiasi į savo sąjungas medicinai
sukrikščioninti, rašytojai lite
ratūrai, taip politikai turi telk
tis į savo sąjungą politikai su
krikščioninti, nes visiems gerai 
žinoma, kad didelius uždavinius 
galima tik sutelktinėmis jėgo
mis įvykdyti. Todėl kas kelia 
balsą, jog telkimasis į politines 
organizacijas atimąs jėgas pa
saulio rechristianizacijai, kad 
tai susikryžiuoją su didesnės 
svarbos uždaviniais, visiškai 
klysta, jei tos politinės organi
zacijos yra krikščioniškos ir šie 
kia sukrikščioninti politiką bei 
pačią valstybę.

Ar šiandien politinė veikla 
jaunimui aktuali?

Kai kas teigia, jog neaktuali, 
nes neturime savo valstybės. Ki
ti teigia, jog neaktuali dėl to, 
jog už politinį tautos išlaisvini
mą esąs pirmesnis ir pagrindi
nesnis dvasinis jog išlaisvinimas.

Tenka pastebėti, jog šis klau
simas turi būti sprendžiamas 
ne tuo pagrindu, ar mes turime 
savo valstybę, bet ar norime ją

PATAISYMUI 
Visokiu Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LmVINAS, Prez.
3039 So. Haisted St.

Tel. VIctnry 2-1272 
Apkainavimą it Prekių Pristatymą 

Teikiame Nemokamai
Raštinė atida ra kasdien nuo:
8 vai. ryto iki fi vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 va,, vai aro.

VI39-4 I S. 14tiia.ni, a % - ♦ 
P«J ntiffmrir

r*r ifttatoniė » vtMMi i* rauni**' 
Ir reotor&nuft taip pa? h

u»

b, Mfe

10 Atsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti 
Standard FeSeral Taupymo B-vėje

1. Stipriausia Taupymo Bendrove Chicagoje.
2. Turtas  .............................................. $58,000,000.00
3. Atsargos Fondas virš  ......................... $5,000,000.00
4. Standard Namas ir visi įrengimai vert. virš $1,000,000.00, 

bet knygose rodoma už $1.00.
5. Pakėlėme dividendą 1/4% visoms taupymo sąskaitoms.
6. Visados išmokėjome Taupytojams pagal pareikalavimą 

depresijos ir karo laikais.
7. Visi Taupytojų pinigai investuoti į United States Govern

ment garantuotus morgičius ir bonus.
8. Teisingas patarnavimas visuose skyriuose.
9. Visi Direktoriai lietuviai.

10. Narys Federal Savings & Loan Insurance Corporation ir 
Federal Home Loan Bank Sistemos.

Pinigai įdėti prieš I l-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį.

* CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

• JUSTIN MACKIEW1CH, Presideut 
JUSTIN MACKIEWICH, Jr., Vicc-Prcsident

DARBO VALANDOS: Kasdien, įskaitant šeštai!, nuo 9 vai. ryto iki 4 
vai. pu pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma.

PERKRAUS! YMAl - MOVING
Hgua sąžiningai darbas Visi .trairaudimal Iš u

tolimu distancijų šaukit* pakančiai

ANTANAS VILIMAS
M15 S UIT,’ V 'n *VF < RlflĄGO

TaietoeM — FHonttef R-1HR*
i.aa.a.f.taaa.aaaa.aaataaaaa....

ANGLIS !R PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATĖM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baidu perkraustymas as

meny turinčiu ilga patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyae Avė., Telef, Vlrginia 7-7097

!IEEBSH,OOTT5a3
J. G. 'I ELE VISION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

rFV APARAT/\I: papnisti ir spoKoti, a ut >rn.tt isk i, valdomi nuo tolo, 
neftiojami, juiųnnnii pi i. automolnlto l»at« rijos. PATEFONAI: virtiniai 
ir užttioniniai, paprasti, nešiojami, a atomai i iki, lli-Ei, hatorijiniai. KA
PLIAI: vietiniai ir vokiški, A Al, l?Al, trumpos bangos, keliais garsiakal
biais, staliniai, kabinai iniai, nešiojami, kišeniniu i, tranzitariniai.

ATIDA UA IK SEKAI, nuo lt vai. ligi 3 vai.

NARIU I1EIIIVH I V r IK SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000,00 
I R

Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

4^

>■&

»•, ’ f , r ■b

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

CRANE SAVINGS 6 LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, III.

įmįm! I
’< t **

AND LOAN’ASSCiCIATION 
•OF CHICAGO

S 4192 ARCHER AVE.į#CHICAGO 32 
(Archer Avė. at Šdcramento) 

l ’-ĮEĮ k . PHONEfVIrgima 7-41*1 » ,

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halslod St, Chicago 8. III.

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

UNIVERSAL SAVINOS & LOAN ASSN.
IfiOO S. Haisted St., Chicago 8, III.

i

lHivukuo.se


Pirmadienis, vasario 1$. 1957 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Atpigintas knygų išpardavimas

Draugui persikeliant į naujas patalpas

Šiomis dienomis 
Street.

‘Drangas” keliasi į niiuįiis pntnlpns 4545 West 63rd

$2.00.
$2.00.

.$1.50

.$1.50

Persikėlimo proga ‘‘Draugas” skelbia pinty knygų išpardavimą. Vi 
sos žemiau išvardintc* knygos yra nupigintos 25% ir daugiau. Šis išpar
davimus yra daromas tam, kad palengvintų sandeliu perkėlimą. į naujas 
patalpas. Išpardnvimo nupiginimas galioja nuo vasario 5 dienos iki kovo 
5 dienos, tik dctnliuiam pardavimui užsakant tiesieg iš administracijos 
ii kurtu su užsukimu prisiunėiant pinigus.

Z
Buvo Unitai

AMŽINI ŠEŠĖLIAI — Literatūriniai rejiortužai. A. Vilni
um. Nemuno leidinys. 1053 m. 100 pusi. . .*............................ $2.00. .$1.50
ANDERSENO PASAKOS I ūmi s, .1. Balčikonio vertimas.

Nemuno leidinys. 1052 met. Cliieagoje 212 p............
ANDERSENO PASAKOS II dūlis. 204 pusi.....................
ANGELAI, Eiisleriek von Lima, 1950, Oiieag«v III. 50 pus

lapių ............................................................................................ .. $0.50..$0.35
ANNA KARENINA 1 ir II tomas. Aleks. Tolstojus. Vertė

Pr. Povilaitis. 1954 m. 440 pusi..............................................$4.00. .$3.00
ANNA KARENINA III ir IV tomas. Aleks. Tolstojus. Ver- x

tė Pr. Povilaitis. 1954 m. 384 pilsi............................. ,.. $3.75..$2.80
4NT RIBOS, R. Spalis. Apysaka. Tremties leidinys. 1954 m.

484 pusi. Kietais virš................... ....................................... $5.00 $3.50
ARKIVYSKUPO JURGIO MATULAIČIO UŽRAŠAI. Tė

vu Marijonu leidinys. 1953 m. 220 pusi. Kietais virše
liais ........................ ................. ...................................................... .. $2.50.. $1.85

AUKSINE SĖJA, AnateJijus Kairys. Poezija. Nemuno leidi- •
nys. 1954 met. 86 pusi. Didelio formato ............................. $2.00..$1.50

AUKSO RUDUO, Mykolas* Vaitkus. Eilėraščiai 1950 — 1952.
Liet. Knygos Klubo leidinys. 1955 m. 120 p....................... $1.25. .$0.90

AUKSO KIRVIS, rinktinės mūsą žmonių pasakos. Stilizavo
J. Švaistas, spaudė Draugas, Chicago, 1962, 224 psl. .. $2.50. .$1.85 

AUŠROS VARTAI, kun. J. Prunskis, 1949, Chicago, III., 40 p. $0.30..$0.20 
BŪDAS SENOVĖS LIETUVI V, KALNĖNŲ ir ŽEMAIČIŲ,

Simanas Daukantas, Vvtanto Sauliaus leidinys. 1954 m.,
362 pusi..........................’.......................................... . ..................... $4.00..$3.00

BŪKITE SVEIKI, Dr. Steponas Biežis. 190 p. 1953 m.......... $2.00..$1.50
ČIA MŪSŲ ŽEME, II sasiuvuivs, A. Vilainis, 1950, Cicero,

llk, 5.3-96 p............ '........... ................. ......................................... $0.50.,$0.35
DAINAVA — Literaiūros ir Dailės lapai. I-ii knyga. Vilko

lakio leidinys. A. Galdiko iliusl racijcn. 1920 iii. 118 pusi. $1.00
DEVYNIOS BALADES, Kazys Bradūnas. Poezija. L. Knygos

Klubo leidnys. 1955 met. 141 pusi. Laimėjo 1955 m. “Ai
dų” žurnalo premiją................................................................. ..

BENAMIAI, Mikelionis. Tremtinio pergyvenimai. “Laiko”
leidinys 1955 met. Bucinis Aires. 215 pusi...........................

DIDVYRIŲ ŽEME. Karolė Pažėraitė. Apysakos skirtos ko
vojantiems ir žūstantiems Lietuvos Didvyriams — Miš
ko Broliams. 1954 met. Brazilijoje. 134 pusi....................... $1.50.

DIEVAS IR ŽMOGUS, Prel. l)r. Ė. Bartkus, kati. Dr. P. A- 
leksa. Išleido Prel. K. Vnsys, Ke*ua 195.3 m. Didelio for- •
mato 518 pusi. Minkštais virš........................................... ... $5.00.
Kietais viršeliais ........................................................................ $6.50.

DŽIAUKIS GYVENIMU, O. Swett Marden. Išleista Medeli-
ne, Colombia. Vertė K. Lastėnas, 72 pusi........................... $0.70.

GĘSTANTI SAULE, Jurgis Gliaudą. Metmenys. Liet. Kny
gos Klubo leidinys. 1954 m. 218 pusi....................................$2.00..$1.50
kinys, Nelė Mazalaitė, 1952, L. Knygos Klubas, Chicago, 

GINTARINIAI VARTAI, legendarinio jmbūdžio novelių rili-
lll. 248 pusi.................................................................................... $2.00..$1.50

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, 1 to
mas, kun. dr. J. Vaitkevičius, MIC., TT. Marijonai, 464
puslapiai ......................................................................................... $5.00. .$3.50

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metu dienai, II to
mas, gavėnia ir velykinis laikotarpis, Kun. Dr. J. Vait
kevičius, MIC, TT. Marijonai, 543 p.................................... $5.00..$3.50

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metui dienai, 11T to
mas, Velykinis laikotarpis iki Žolinės, Kun. Dr. J. Vait
kevičius, MIC., 622 psl............................................................ r. $5.00. .$3.50

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metą dienai, IV to
mas, nuo Žoliniu iki advento, Kun. Dr. J. Vaitkevičius,

■' MIC., 672 psl. ............................................................................ $5.00..$3.50

I
$2.00.

$2.00.

.$0.75

.$1.50

.$1.50

.$1.10

.$3.50

.$4.85

.$0.50

HAUFO PASAKOS, KARAVANAS, 
Chicago, 111. III leidimas, 113 p

Nemunas, 1952 in.,

IŠ ADOMO MICKEVIČIAUS RAŠTŲ. Mokykloms parinko
$1.50.. $1.10

M. Biržiška. 1919 m. 246 pusi.
IŠPAŽINTIES PASLAPTIS. Juozas

Kasaitis. 1920 m. 232 pusi. ..
JAUNAI INTELIGENTEI, apsirengimo, kosmetikos ir gra

žaus elgesio menas. 1954 m. 104 pusi....................................  $1.25.
JUOZAS PAUTIENIUS, Ignas Šlapelis, Studija apie meną

ir Juozo Pautieniaus kūrybą. Lietuviu ir anglų kalboje.
Virš 20 J. Pantienaus pieštų paveikslų. Didelio formate.
Teksto 87 pusi. L. Knygos Klubo leidinys. 1955 m. Kie
ti drobiniai virš........................................................................... $5.00.

KAIMIEČIAI — Ruduo, W. S. Revmont. Vertė P. Nevera-
vič.ius. I-mas tomas. Išleido “Nemunas”. 352 pusi. .. $.3.00. 

KAIMIEČIAI — Žiema, W. S. Reymont. Vertė E. Neveravi-
čius. II-ras tomas, 383 pusi. Išleido “Nemunas” .... $3.00. 

KAIMIEČIAI — Pavasaris. III tomas. Vertė E. Neveravi-
* čius, 471 pusi. Išleido “Nemunas” .................................... $3.50.

KAIMIEČIAI — Vasara. IV tomas.
čius. 392 pusi. Išleido Nemunas

Špilinanas. Išvertė B.
$2.00. .$1.50

$1.00. .$0.75 

$0.90

.56

Išvertė F. Neveravi-
..................................... $3.50,

KĄ IR KAIP RAŠYTI į LAIKRAŠTI, I)r. J. Prunskis, 1950,
“Draugas”, p. 46 ........................................................................ $0.20

KARALIENES PRIŽADAS. Mary T. Waggaman. Išvertė Jo
nas Tarvydas. Kietais virš. 130 pusi......................................$1.00.

KAUNAS. Kauno reginių albumas. Tumo-Vaižganto prakal
ba. 62 pusi...............-....................................................................... $1.00

KELIONES ĮSPŪDŽIAI. Parašė Kun. Pauliukas. 330 pusi.
425 paveikslai. įdubai gražiai išleista knyga ................... $3.00

KELIONE PO EUROPĄ, Kun. Pr. Vaitukaitis, 1928, 188 pus
lapių ................................................................. ................................ $1.00

KELIONE. A. Landsbergis. Premijumtas romanas. L. Kny
gos Klubo leidinys. 1954 m. 260 pusi............ .............. .. $2.50

KELIONE, A. Tyraolis, eilėraščiai, 1950, Chicago, p. 128 .. $1.25 
KETURI ANGELAI, kun. J. E. Jonaitis. Dalyvavusio DidŽ.

Kare pasakojimas, 1927, Kaunas 71 p.................................... $0.35
KIŠKUČIO VARDINES, Stasys Džiugas. Tliustr. VI. StanČi- 

kaitė-Abramaltiem". L. Knygos Klubo leidinys. Didelio
formato. 58 pusi. 1953 metais ..................................... . $1.50

KOMUNIZMO PAGRINDAI, J. Venckus, S. J. “Laiko” lei
dinys, Buenos Aires, Argentinoje, 1954 iii. 152 pusi. .. $1.00 

KRAŽIŲ SKERDYNES, Jonas Marcinkevičius. 1 dalis. 324
pusi. Nemuno leidinys 1955 met............................................. $3.00

KRAŽIŲ SKERDYNES, Jonas Marcinkevičius. II dalis. 320
pusi. Nemuno leidinys 1955 met.......................... .................. $.3.00

KUDIRKOS RAŠTAI. Spaudai paruošė Simns Miglinas.
Tremties leidinys. 1953 iii. 488 jatsl. Kietais virš..........

LAIPTAI f TOLUMAS, Liudas Zeikus. Romanas. 1954 met.
242 pusi............................................................................................

LENKTYNES SU ŠĖTONU, Madas Ramojus, Atsiminimai 
iŠ II-jo Pasaulinio karo pabaigos. Atsiminimai yra para
šyti labai gyvai ir skaitomi, kaip įdomus romanas. L 
Knygos Klubo leidinys. 292 p.................................................

$5.00.

$2.50

.$2.25

.$2.25

.$2.65

.$2.65

.$0.15

.$0.75

.$0.75

.$2.25

.$0.75

.$1.85

.$0.90

.$0.25

LIETI \ OS ŽEMĖLAPIS, S žemėlapiai ebrouologiškoje cilė|t* 
riušvicčiu Lietuvos etninę padėtį nuo pri«*šistorinių laikų 
iki ur plikiu usoiuybės atgavimo, paaiškinimui anglą Ir 
prancūzą kalbomis, išleido Lithuanian Nuliui Counuil.
ISA. ............................................................................................... $1.00..$0.75

LIKIMO ŽAISMAS,.Henrikas Lukoševičius. Romanas. Liet.
Knygos Klubo leidinys. 1953 met. 232 p...........................$2.80..$1.85

IJTIIUANIA AND WORIJ) WAlt II, prof. K. Pakštas .. $1,00..$0.75 
LITHUANIAN SELF-TAUGHT, by M. Variakcjvte-Inkenie-

nė, išleido E. Marlborough, Londone, 146 psl................... $1.25..$0.90
LITHUANIAN DK'TIONARY, redagavo Kev. H. 11. Pew- 

tress ir Rev. T. Gėrikas, dvi dalys, Angliškai-Lietuviškal 
ir Liet. Angliškai, išleido E. Marlborough, Londone,
333 irusi........................................................................................... $4.50.. $3.40

MANO PATYRIMAI DIDŽIOJOJ KARĖJ, 1918 ir 1919,
kun. .1. F. Jonaitis, 1920, “Darbininkas”, 64 puslapių $0.40..$0.30 

MĖLYNA SUKNELE, Bronius Daubaras. Išleido Duinora
Daunoraitė. Londonas, 1964 met. 154 pusi....................... $1.50..$1.10

MARIJONŲ VIENUOLIJA LIETUVOJE, 1929, Marijampo
lė, 32 psl....................................................................................... .. $0.10..$0.05

MARIJOS ĄPS1KEIŠKIMAl ŠILUVOJE, Juozas Budzeika,
MIC, Marianupolis 1953 m. 46 pusi........................................ $0.40..$0.30

MARIJA DANGUJE IR ŽEMEJE, Vyskupas Vincentas 
Brizgys. Knyga skirta gegulės mėnesio pamaldoms. L 
Knygos Klubo leidinys. 1956 m. 142 pusi. Viršelis ir ap
lankas Jono, Pilipausko.............. >...........................................  $1.50..$1.10

MARIJOS ŽODIS FATIMOJE, Marijos a}>sirciškimų 1917 
m. Eatimoje aprašymas, kan. dr. P. Aleksa, 1951, Liet.
Kut. Spaudos Draugija, 128 p........................ ....................... $1.00..$0.75

Į NAMAI ANT SMĖLIO, “Draugo” premijuotas romaųas, Jur
gis Gliaudą, “Draugo” Bendradarbių Klubo leidinys,
1952 m., Chicago, 111., 244 pusi..............*.........................

NEMUNAS, S. Kolupaila, 1956, Chicago, 111., su žemėlapiais,
2.37 pusi...............................................; ..................... ’.............

NUSIDĖJĖLĖ, Karolė Pažėraitė, apysaka, išleido Australi
jos Lietuvis, 1952 ............................ ,.......................................

NUSIKALTIMAS IR BAUSME, F. M. Dostojevskis. Vertė 
J. M. Balčiūnas, šešių dalių romanas su epilogu. Išlei
do Nemunas 1953 iii. antrą leidimą. I-mas tomas 362 p. $3.00. .$2.25
II- ras tomas 256 pusi................................... ............................. $2.50. .$1.85
III- čias tomas 300 pusi................................................. ..........$3.00..$2.25

ORĄ PRO NOB1S, Jurgis Gliaudą. “Draugo” premijuotas
romanas. 1953 metų. L. Knygos Klubo leidinys. 448 psl. $4.60. $3.00

OUTLINE HISTORY GF LITIIUAN’IAN L1TERATURE by
A. Vaičiulaitis, 1942, Chicago, p. 54 ................................ $0.50. .$0.35

PASKUTINIS PRŪSŲ SUKILĖLIS (HERKUS MANTAS).
M. Spi iugborn. Rctiiunus iš didžiojo Prūsų sukilimo prieš 
kryžiuočius. Nemuno leidinys (Antras leidimas). 1953 
met. 198 pusi. .......................’.....................................................  $2.00..$1.50

PASLĖPTA ŽAIZDA.'P. Orintaitė, Jaunamu ries Takas. Ro
manas. Nemuno 11 leidimas. 1955 m. 180 p. .................... $2.00..$1.50

PAVASARIS PRIE VARDUVOS, Paulius Jurkus. Novelės.
Liet. Knvgos Klubo leidinys. 1954 m. 176 p...................$2.56. $1.85

PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI. F. M. Dostojevs
kis. \ ertė V. Andriukaitytė. Antras leidimus. Netuuno 
leidinys. 1955 m. I tomus 266 p.............. ............................. $2.56 $1.85

PER PAŠAULJ KELIAUJA ŽMOGUS, Bernardo Braz
džionio rinktinė poezija. Lux leidinys. 1949, 448 pusi.
Kietais virš................... *......................... ,........................ .... $2.00. .$1 50

PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI, F. M. Dostojevs
kis. II temas. Nemuno leidinys. 1955 m. 290 p...............$2.50. .$1.85

PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE, išvertė ir sudarė Povilas
Gaučys, išleido Liet. Knygos Klubas, 1953 m., 480 psl, $4.50..$3.40

PIRMASIS RŪPESTIS, J. Jankus, novelės, 1951, Liet. Kny
gų Klubo leid., 214 p. ............. ................................................$2.00. .$1.50

POPULAR LTTHUANIAN REC1PES, compiled by Jeeeplu- 
ne J. Dauzvardis.' Cover by John Phillips. Lith. Cath.
Press. 1955, 120 pages .’....................................................... $2.00..$1.50

POPIEŽIAUS t KLESTIMO VI LAIŠKAI ŽMONĖMS. 216
pusi. Išleido L. Kn. Klubas, 195,3 iii.................................... $2.00. .$1.50

PRAEITIES PABYROS, kun. A. Petrauskas, 1934, 192 p. $0.50 $0,35 
PRAMONES DEMOKRATUOS PAGRINDAI, Uosis, 1923,

Boston, Mass., 146 p......................... ...........................................  $0.75 $0.65
PRINCAS IR ELGETA, apysaka, Mark Twain, perliukas iš

iš anglų kalbos, išleista Vokietijoje 1951 m., 192 psl... $0.50. .$0.35
RAIDŽIU PASĖLIAI, Jurgis Gliaudą. Romanas iš knygne

šių laikų. L. Knygos Klubo leidinys. 1955 met.'311 pusi. $3.00. .$2.25
SAPNŲ PĖDOMIS, V. Kazokas. Eilėraščiai. Išleido M.

Morkūnas 1953 m. 64 p. ..................................................... $1.00.,$0.75
SAULES LAIKRODŽIAI. Poezija. Henrikas Nagys. 90 psl.

1952 jn. Išleido L. Kn. Klubas .1...................................... $1.00..$0.75
SAULES TAKAS, Nelė Mazalaitė. Romanas. Liet. Knygos

Klubo leidinys. 1954 met. 418 jiusl........................................$3.50..$2.65
SAULUTE DEBESĖLIUOSE. I^eonardas Žitkevičius. Lai

mėjęs Jaunimo literatūros premiją 1953 met. L. Knygos 
Klubos leidinys. Uiustr. Jono Pilipausko. 64 pus. Dide

lio formato ....................................................................................$1.50. .$1.10
SODAS UŽ HORIZONTO, Aloyzas Baronas. Liet. Knygos Klu

bo leidinys. 1955 met. 252 pusi..............................................$2.50. .$1.85

SŪNUS PALAIDŪNAS, Vysk. Fulton J. Sheen, išvertė Kun.
J. Karalius, išleido Liet. Knygos Klubas. 1952 m., 174 p. $/.00. .$1.60

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI, kun. dr. K A. Matulaitis, MIC.
1949, Marijonų leid., 714 p........................................................ $3.00. .$2.25

TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS KONGRESAS SYD-
NEY, AUSTRALIJOJE, vysk. P. Būčys, MIC., 1929. 244 p. $1.25. .$.90

TARP ŽALSVI, PALAPINIŲ, P. Kesiūnas, 3-jų dalių roma
nas iš. bolševikų okupacijos, išleido autorius, Chicagoje,
1953 m., 293 pusi......................................................................... $3.00. .$2.25

TĖVAS PIJUS, Kun. Dr. Viktoras Rimšelis, MIC. Kunigi;
Marijonų Seininarijce leidinys, 1955 m., 152 pusi.............. $2.00. .$1.50

THE BOOK OF OUR P1LGRIMAGE, by Adam Miekewiez, 
translated by J. K. Tautinyla, printed iu Chicago, 1950.
63 pages . . . ’................................................................... ............ $1.00. .$0.76

THE FIRST MARIAN READER (Folktales, legends, and 
short stories translated f'rorn the Lithuanian language)
1951, Chicago, p. 96............................................$1.00. .$0.75

“THE LITlIUANlAN SITUATION” prof. K. Pakštas.
Lith. Cnltnral Insitute. 1941, 62 pages.................................$0.50. ..$0.35

THE LITHUANIAN LANGUAGE, A. Characterization by
Alfred Senu, University of Pennsylvania. 1942. 52 pages $0.50..$0.35

$2.00.

$2.50.

$2.00.

.$1.50

.$1.85

.$1.50

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
JONAS MIŠKINIS, Arnsterdam, N. Y.

Svetur — Švedijoj, Anglijoj, 
Suomijoj, Vokietijoj — knyga 
laikoma vertingiausi^ ir geriau
sia dovana. Ten ji siunčiama pa-, 
žjstamiems, artimiesiems jvai-1 
riausiomis progomis: vardinių, 
gimimo dieną, didesnių švenčių, 
jubilėjų ir t. t. Taip pat ir vai
kams knygelė — įprastas džiaug 
smas, su džiaugsmu laukiamas 
vadinamu “kiškio pyragu”. Tuo 
būdu vaikai pratinami iš ma
žens pamilti ir branginti šį ge
riausiąjį žmogaus draugą — 
knygą. Savaime aišku, Mad tie 
mažieji skaitytojai ir vėliau už
augę, lieka aistringi knygos 
bičiuliai ir rėmėjai.

Šis gražus kultūrinigas pap
rotys buvo prigijęs ir Lietuvoje 
nepriklausomybės laikais. Tatai 
rodė kasmet prieš didžiąsias 
šventes ar atostogas tiek Kau
no, tiek apskričių miestų kny
gynuose sparčiai didėjo lietuviš
kų knygų pareikalavimas. La
biausiai buvo perkamos knygos 
jaunimui ir vaikams.

Išeivijoje gyvenant kitaip y- 
ra. Atrodo, kad ir lietuviai ma
žiau domisi lietuviška knyga. O 
visgi taip neturėtų būti. Reikė
tų šį gražų ir kultūringą pap
rotį ir svetur įgyvendinti ir plės
ti.

Knyga — žmogaus draugas
Knyga, kaip ir draugas, gali 

būti bloga, arba gera. Blogoji 
knyga ne tik neduoda naudos, 
bet ir įtraukia į nelaimę. Pavyz
džiui, JAV jaunuoliai prisiskai
tę įvairių kriminalinių romanų 
bando savo praktikoj tą panau
doti ir tuo būdu patys tampa 
kriminalistais.

Geroji knyga yra daugiau, ne 
gu geras draugas: ji visada iš-i 
tikima, visada naudinga ir vi
sada gali būti po ranka. Rink
tis gerų knygų, reiškia rinktis 
gerų draugų. ‘

Nereikėtų pamiršti, kad kiek
vienas svetur gyvenantis lietu
vis tvarkydamas savo finansus, 
turi kiek skirti lėšų ir lietuviš-'

kos knygos įsigijimui. Juk yra 
mūsų visų pareiga palaikyti kul 
tūrinę visuomenės organizaciją, 
nes be jos visuomeninis gyveni
mas būtų menkas ir primityvus. 
Yra ir būtina pareiga palaikyti 
tuos, kurie dirba kultūrinį dar
bą, nes ką reikštų visuomenė 
be kultūrinių darbininkų?

Žodžiu, kiekvienas lietuvis tu
ri pareigą palaikyti lietuviškų 
knygų leidimo organizacijas, 
knygų rašytojus ir, be to, nau
dotis knygomis savo kultūrinei 
naudai.

Guodžia ir linksmina

Knyga mokina, kilnina, guo
džia, tenkina, linksmina žmo
gų. Knyga yra tautos kultūros 
rodiklis. Mums lietuviams lietu
viška knyga ypatingai yra bran 
gi, kad ji keliasdešimt metų bu
vo draudžiama ir dėl jos buvo 
vesta ilga ir atkakli kova.

Todėl visi pagerbkime lietu
višką knygą, už kurią mūsų tė
vų tėvai tiek kovojo ir į Sibirą 
ėjo. Knyga yra didelis mūsų 
tautinės kultūros ginklas, svar
bi priemonė dvasinei stiprybei 
išlaikyti ir ją ugdyti. Knyga, 
literatūra aptraukia žmogų nuo 
pilkojo kasdieninio gyvenimo rū 
pėsčių, atgaivina, užgrūdina ir 
ryžtingai ji be mirties baimės ve 
da šviesion ateitin. Taigi dva
sios peną semkimės iš gerų kny
gų, tai ir mūsų tauta bus stipri 
ir nepalaužiama savo dvasios 
kultūra.

Knyga gali būti žmogui nau
dinga, gali kartais kenkti. Au
gančiam jaunimui turi būti la

bai stropiai parinkta ir pritai
kinta knyga. Sunkaus turinio 
knyga tarsi, sunkus valgis grei
čiau gali pakenkti, negu padėti. 
Vaikams labai kenkia neigiamo
ji literatūra, dar labiau išjaudi- 
na nenusistovėjusią jaunuolio 
vaizduotę.

K nematografiškų nuotykių 
aprašinėjimai, kelionių įspūdžiai, 
kriminaliniai ir šiaip jaudinan
tieji romanai. Žodžiu, kas ypa
tingai jaudina, apie tai vaikai 
mėgsta skaityti. Reikja paste
bėti, kad liguistas nervų kuteni 
mas per knygas greit ir lengvai 
išugdo bujojančią fantaziją ir 
visiškam žmogaus ištvermingam 
darbui nepajėgumą.

Pradedant vaikui duoti skai
tyti būtinai reikalinga knygų 
skaitymą sistematizuoti atsižvel 
giant: a) į vaiko išsilavinimą, 
b) į jo psichologinę struktūrą 
ir c) kokia iš to skaitymo vai
kui bus nauda.

Vatikano užuojauta 
kenčiantiems protestantams

Vatikano radijas pagyrė rytų 
Berlyno protestantus, kurie iš
vien su katalikais stengiasi at
silaikyti komunizmo užmačiom. 
Per radiją buvo pasakyta: "Mū
sų atsiskyrę broliai šiuo metu 
turi pakelti sunkius kentėjimus 
ir mes turime melsti už juos”. 
Rytiniame Berlyne uždarytos 
kaip katalikų, taip ir protestan
tų mokyklos ir ligoninės. Iš pro
testantų raudonieji, įvesdami 
naują pajamų mokesčių, siste
mą, išplėšė $2.400,000.

nnKnWsr^
“ ii TOL) IR ARTI

NAUJI oioeu TNOIOU^ naujausi N^AUSTSNIO (PANK/AJ 
Merų AArrMNMS- PtSUS INSĄŽININGAS AATAffNAVnNAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL Tel.

.$1.10

.$0.75

.$2.25

.$2.25

.$3.50

.$1.85

$3.00. .$2.25

TRUMPA DIENA, Alė Rūta, Romanas. Laimėjęs “Draugo”
premiją. Liet. Knygos klubo leidinys. 1955 m. 434 pusi. .. $4.00. .$3.00

URVINIAI ŽMONES, Juozas Kralikauskns. Gyvenimas ir 
'darbas Kanados aukso kasyklose. Liet. Knygos Klubo lei
dinys. 1954 m. 280 pusi................................ ..............................$2.75..$2.00

UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, A. Gervydas, 1950, “Draugo” sp.
219 pusi................................................................ ...........................$2.25. .$1.65

VALERIJONO LAŠAI, sutaisė ir sumaišė Dr. S. Aliūnas.
Jiiinorislika. Nemuno leidinys. 1954 iii. 64 p.........................$1.00..$0.75

VARGDIENIAI, Vietor Hugo, Vertė Pratins Povilaiti*. Ant
rasis leidimas. Nemune, leidinys I tomas, 1955 m. 390 pus. $3.50.

VIDURNAKČIO VARGONAI, Česlovas Grineevičius, neįti
kėtinos istorijos, išleidę Liet. Knygos Klubas, 1953 m.
132 pusi....................................... .............................................

.$2.65

$1.60. .$1.10

NAUJI 1957 M. MODELI A
• Televizijos
«* Radijai: irnpor’uotl ir vietiniai 

A M/KM, neMojamt ir klt.
• fonografu* • Hi-'Tdellty
• (kalbėjimo aparatai
• Dulkiasiurbliai, skutimosi mašinė

lės, plaukų džiovint- -ai, kavos 
virduliai, tosteriai, t. anasterial, 
automatiškos keptuvei.' ir kt. na
rni) apyvokos reikmenys

• Rašomos mašinėlės
• Elekt. laikrodžiai ir (vairūs kito

kie daiktai.
Pigiausiai pirkaite Ir gerlanala pa

tarnavimu gausite inž. A. Semėno 
įmonėje.

įiiDfl i rw
lUlTCLEVISIOn
Csates - Service)

Hav. to*. A. 8EM ENAfc 
MII 8. Halatod — Gtoffatde 4-Mtt 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais

ir ketvirtadieniais 9—9

Atliekame dideliut ir m'-.žus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

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

2641 Wesf 7lst str. (Kampas Talman Avė.) 
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

Fradčkil Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj?
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodami j Liet. Knygų Klubą ii 
įmokėdami 5 d o! metinio mokesčio 
mes įgaliname per vienerius metus 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pa
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačin 
uždirbame 2.60 dol., nes knygų pa
sirenkame už 7.50 dol.

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

LIET. KNYGOS KLUBAS 

(Lith. Book Olnb)

4545 W. 63 St., Chicago 29, IU. įjT

RADIO PROGRAMA
»*. Rndlo Proframa U atotleu 

VHMR. mvo kll. sektaadlenlala II- 
2:NO vai per pietus: Het muatka 

dalnoa. Ir Ma<dutGa Paaaka. Blantc 
reikalai, kreiptis |. Steponą Minką 
Raltlc Florlstu. Gėlių Ir Dovanų Kran 
tuvą. SOI K. Rroadvray 80 Boatoi 
<7. Maaa Tai Hn 8-04SG Tan pa 
-•.unarrv*' laik .Drauaaa**

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI 

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMB

FRANK’S TV <& RADIO, INC.
3240 So. Nalsted $♦. CAhimet 5-7252

VIRS 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.
kad taupyti apdraunton* Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėje era 
aaugu Ir pelninga.

rinlvereal Savlngn and Ixmn Amoctatlon užtikrina aaiiRo- 
•na Ir grafų

Saugumą užtvirtina Suvienytu Valstybių valdžloo agentam UO 
$10,000.00 kiekvienam hidfillui Ir reikalingi rezervai, n pelną - 
paryrnelą Ir aąflnlngu vedėju pastangos

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus Bus rred 
<im» K draugiškas patarnavimas

paskolų Ir visais finansiniais reikalai*, kreipkitės

1VIIO IS \VDRSE STAL1N <>R HTTLERf, T. Angelaitis,
1950, 48 p.................................................. . ....................................$0.75. .$0.66

ŽEMELE ŠVENTOJI, Marija Radzevičiūtė. Vertė C. Petri
kas, kalbą žiūrėjo Pilimis Andriušis. Žemaitijos knygnešių 
romanas. 184 p. Australijos Lietuvio leidinys. 1954 m... $2.00. .$1.50

ŽMONIJOS LIKIMAS ŠV. JONO APREIŠKIMO KNYGOJE,
Kun. Vyt. J. Bagilnnavičius, L. Knygos Klubo leidinys.
1956 m. 466 pusi.......................................... ...............................$3.50..$2.65

idii J. Balys,

leldinvs.

d r.LIETUVIŠKOS PASAKOS, II laida,
'Liet. Knvgos Klube lci<l., 230 p.........................

LIETUVIŲ ČHICAGOS METRAŠTIS, “Nemuno
Redagavo A. Vilainis-ŠadlaUskas, 244 pusi......................

LIETUVIŲ POEZIJOS ANTALOG1 I \, sudarė J. Aistis ir 
A. Vaičiulaitis, liaudies dainos, virš 156 poetų kūriniai 
110 paveikslu, gražūs kieti audeklo viršeliai, 1952 m. L. 
Knygos Klubas, Chicago, III. 832 pusi...............................

s t
$2.50.

$3.50.

.$1.85

. $2.65

$6.00. .$1.56

LIETUVOS VYČIŲ DOVANELE, kun. dr. M.‘Gustaitis, 1915,
“Draugas”, 28 p............................................................................ $0.15. .$6.10

LIETUVOS PAJŪRIO PADAVIMAI. Paruošė Dr. J. Remei
ka. V irš 20 padavimu. Tinka .jaunimui ir suaugusiems. 
Tremties leidinys, 1954 met. 111 jaisl. Kieti drobiniai 
virbeliai, paaukauji oa raidės .................................-............... $2.00.. $1.50

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street

Chicago 29, III. j

Vestuvių nuotraukos Ir 
ougštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

l’refin Ph«to Studio
Ineorporafcrel) 

EDVARDAS ULLS, nav.

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

UNIVERSAL SAVTNGS
AND LOAN ASSOC1ATION 

1800 S. Halsted Street., Chicago S. Illnois



o DIENRAŠTIS DRAUGAS CHTCAGO. TLLTNOTS Pirmadienis, vasario' 18, 1957

MOŠŲ) KOLONIJOSE
Worcester, Mass.

Nepriklausomybės sukakties 
paminėjimas

Vasario 10 d. Aušros Vartų 
parapijos salėje vietos lietuvių 
bendruomenės apylinkės valdy
ba, susitarusi su Aušros Vartų 
parapija, ir talkininkaujama M.

štaus pasiruošimo, energijos bei; J. Dagiui, kepyklai Scholes (p. 
laiko, bet ir didelės visų lietuvių p. Linkams). Visoms ponioms, 
talkos. Jei ši paroda mums se-; prisidėjusioms darbu ir aukomis, 
kasi organizuoti, tai esame dė- ypač p. Dilienei, ne tik išplati- 
kingoB visai lietuvių visuomenei, nusiai gausiai biletų, bet ir au- 
kuri nelieka abejinga mūsų už- kojusiai pinigų. Motinoms, lei-' ~ 
sibrėžtiems tikslams, paremda-j dusioms savo vaikus į paradą,
ma lėšomis, aukomis bei atsilan ir panelėms, dalyvavusioms kos- Detroito Lietu VIžlIUS! 
kymu- ; tiumų parade bei pas Mayor’ą,

Reiškiame nuoširdžią padėką i er‘ Abiejų klubų narėms ^1^3 antrame aukšte. Pageidau 
visoms lietuvių organizacijoms i gražiai lr nuoširdžiai atliku- j jama pensininkai arba vedusių po 
šios parodos metu mums šutei ’ i 81oms savo pareigą'
kusioms paramą. Su džiaugsmu pranešame, kad

Ypatingai dėkojame ponioms į Jokūbaitienės dovanoto gintaro iilillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Garbės Pirmininkėms M. Žadei-| ir visuomenės aukų pagalba ~~ " ------ 1 "b,==:

tas dainuoti virš programos. kienei ir R. Budrienei. Konsu-I mus įgalino paremti-Vasario y »•. i- ■. Al 
Koncertas gražus ir įdomus, lui Vytautui Stašinskiui. Prela-, 16-tos dienos gimnaziją $40, Lie HCHULllC UlCII. lOUĮ'f)' 

tačiau publikos buvo mažai, tui J. Balkūnui, Amerikos Lietu

V. Verik&iėio koncertas 
Vasario 9 d. Lietuvių Piliečių 

klube “Worcesterio žinių” buvo 
surengtas koncertas, kurio pro
gramą atliko solistas V. Veri- 
kaitis. Programa buvo įvairi, 
pradedant lietuvių liaudies dai
nomis ir baigiant operų arijo
mis. Ypatingai solistas sužavė-

M. Ratelio, ateitininkų, skau- (jo klausytojus operų arijomis,
tų, ramoviečių ir kitų organiza
cijų, surengė tikrai nepaprastą 
šventės paminėjimą, kuris iš
siskyrė iš ankstyvesnių gausiu 
dalyvių skaičiumi, sklandžiai 
pravesta bei gražia menine mi
nėjimo programa.

Šventės įžangos žodį tarė apy
linkės valdybos pirmininkas M. 
Mačys, programai vadovavo 
Vid. Bliumenfeldas. Įnešus vė
liavas, minėjimo invokaciją at
kalbėjo prelatas K. Vasys. M. 
M. Ratelio choras, vedamas J. 
Reinorio atgiedojo himnus ir 
maldą už tėvynę. Po to buvo pa 
gerbti žuvusieji. i
“Laikas pradėti tikrą kovą su 

komunizmu”
Iš svečių buvo atvykęs Wor- 

ceaterio miesto tarybos narys 
George Wells, kuris perdavė 
miesto burmistro sveikinimus 

ir savo kalboje pareiškė: “Už
tenka kalbų, jau laikas pradėti 
tikrą kovą su komunizmu”. Baig 
damas pabrėžė savo tvirtą įsiti
kinimą, kad ateis laikas, Lietu
va vėl prisikels ir bus laisva.

Po George Wells kalbos buvo 
perskaityta kongresmano Ma
roki Donohue sveikinimo tele- j 
grama.

*
Visų lietuvių pareiga visada bū

ti tikru lietuviu
Pagrindinę kalbą pasakė Ka

zys Mockus iš So. Bostono. Pre
legentas kalbėjo aktualia vi- 
ffiems lietuviams tema, visai ne
sigilindamas į praeities įvykius. 
Kalbėtojas nusiskundė daugelio 
lietuvių visišku nesidomėjimu 
lietuviškais reikalais, nesupra-

ypač itališkomis. Solistas ploji
mais buvo kelis kartus privers-

Jau kelintas iš eilės koncertas 
worcesteriškių silpnai lanko
mas, Netenka tuo džiaugtis ir 
ateityje tuo vargu kas rizikuos 
berengti kokį nors koncertą

tuvių Moterų Regionalinę Val
dybą Vokietijoje 
fą $25.

$40 ir Bal-

Moterų Vienybė

ra be vaikų. Arti prie miesto au
tobusų linijos. 8207 \V. Lafayette 
Avė., Detroit. Telef. VI 3-2219.

CLASSIFIED AND HELP HAMFI) ADS
SEAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
ir parduodami uždirb
ate per šių Įstaiga.
AL. BUDRECKAS

R E A L T Y
4081 Archer AVe.
(prie California g.)
LAfayette 3-3384

Šioje nejudomo turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar parduodant. JO- 
•ų laukia greitas Ir teisingas pala- 
na vintas

NORVILĄ
REAL FHTATK HALES 

2000 W. 5i4th St. TeL Proopeot 8-MM

BUILD1NG & KKMODKLIM.

VIKTORAS ŠIMAITI?*
General Contractui

Otaiv resldenclnliie ir aouiaivm* • 
namus pasldlo sklypui*. rekom^i 
duoja planus; Iftrūplna statybos kre 
dltus Skambinti vak. VI 7-122* 
arba e«z tel Rl 7-S3I0. Kreiptis

6 I M A I C I A I
įkalty . Bullders liwnr».

2737 Weat 13rd Street

vių Tarybai New Yorke, Ameri
kos Lietuvių Susivienijimui, At
letų klubui, šviesai, Studentų 
Ateitininkų Sąjungai, New Yor 
ko Studentų Sąjungai, Lietuvių 
Studentų Santaros Skyriui New 
Yorke, Sesėms Skautėms, Rūtos 
Ansambliui už dainas ir šokius, 
jų vadovams p. J. Matulaitienei, 

Pirmieji Worcesterio lietu- A. Kačanauskui, J. Stukui, L.

Pirmieji Kultūros Fondo 
rėmėjai

viai pasižadėję remti Kultūros 
Fondą ir užsimokėję metinį rė
mėjo mokestį $5 yra šie asme
nys: prekybininkas Petras Mi- 
šys, Juozas Alyta, Domas Vai
lokaitis, Leonas Kačinskas, Vy
tautas Ilgūnas ir Pranas Pau- 
liukonis.

Stukui, M. Jokūbaitienei už pui
kų kiosko paruošimą ir praneši- 
nėjimus programos metu bei gin 
taro dovaną: P. J. Jokūbaičiui, 
S. Petrash. J. Šimėnui, A. Ošla- 
pui, Dr. Vinikui, J. Vakseliui, J. 
Gudui, S. Bredes, J. Vilgaliui, J. 
Skrupskeliui. Prekybininkams

— Jurgįs Kairiūkštis mirė va J ir A- Ginkams, L. Lisauskui, 
sarto 7 d. Velionis buvo pačia
me amžiaustvirtume, tik 49 m. 
buvęs nepriklausomos Lietuvos 
diplomatinio korpuso narys:
Lietuvos pasiuntinybės Belgijo- 
jo ir paskutiniu laiku Lenkijo
je sekretorius.

FLORIDA — FLORIDA
Atvažiavę j Floridą sustokite, 

Neptūno Viloje, pas p. šeštokus. 
Jie jums patars kur geriausia 
jums apsistoti arba apsigyventi. 
666 — 76th Avė., St. Petersburg 
Beach, Fla. Tel. 21-8204.

PRANAS SALEMONAVIČIUS
• Paruošia paprastas ir sudėtingas (nuosa

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

Sutvaęko užsilikusias knygas.
504 West 33rd Street (netoli Normai Avenue).

Susitarimai tek: VIctory 2-3486
Valandos: Kasdien nuo 6 vai. vakaro iki 10 vai. vak., šeštad. ir sektu, 
uuo 9 vai. lyto iki 9 v. vak. 20 METŲ PATYRIMAS—ŽEMOS KAINOS

BUDRIKO
DIDELIS UŽPIRKIMAS ir INVENTORINIS PREKIŲ 

IŠPARDAVIMAS

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parūpinimas.

Pildome Ineome Taksua 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS

“Varpas” Real Estate 
General Insurance, Notary Public

5916 So. Wes4ern Avė.
REp. 7-ASSM arba HEm. 4-74M45

J. BREIVE and SON
CONSTRUCT1ON COMPANV 

1442 8. 48th Ct.. Cicero 50. 111 
Statome naujus namas lr garažas 

Atliekame visokių trobesių lr patal
pų įvairias remonto darbas, skabiai, 
gerai ir pigiai.
AaufcMe DAnube S-27VS ooo • 

ryto Iki 7 vai. tukiu-<>.
Cel. Oljytnplc 2-6121 nuo A vai 

vakaro Iki t i vnl vakar* -

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-6030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

Linden, N. J.
Kalbės miesto mėras

Lietuvos nepriklausomybės at 
gavimo minėjimas įvyks vasario 
24 d. 5 vai. p. p; Lietuvių Lais
vės Parko salėje, 340 Mitchell 
Avė., Linden, N. J.

Kalbas pasakys Lietuvos Lais 
vės Komiteto narys Juozas Au
dėnas, miesto mėras William J. 
H urs t, radijo vedėjas J. J. Stu-

iimiiiiuiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiinniiiiiii’
POP U L A R 

LITHUANIAN RfcClHU
Surinko JUZE DAUŽVARDIENl
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timu savo tautinių pareigų. Kur, kas ir miesto juriskonsultas Le- 
šokiai, pasilinksminimai, pramo' wis Winetsky. 
gos sU išgėrimais, ten atsiranda
lietuvių, bet kur kultūrinis pa
rengimas, minėjimas, aukos, ten
lietuvių maža. Pabaigoje ragino 
suprasti pavergtos mūsų tautos 
statomus mums reikalavimus ir 
pareigas ir visas jėgas kaupti 
tautos išlaisvinimui. Niekas ki
tas mūsų tautos išlaisvinimu ne
pasirūpins, jei mes patys tuo 
reikalu nesirūpinsime.

Šiandien mūsų pareiga rūpin
tis, kad Lietuvos išlaisvinimo 
Mausimas tiek JAV vyriausy
bės viršūnėse, tiek viso pasau
lio politikų sferose būtų gyvas, 
neužmirštas. Reikia informuoti 
pasaulį apie lietuvių tautai bol
ševikų daromą nežmonišką 
skriaudą. Tas viskas reikalauja 
pinigo, tad kiekvieno lietuvio 
pareiga savo išgalima auka pri
sidėti prie Lietuvos išlaisvinimo 
iš bolševikų okupacijos.

M. M. Ratelio choras, veda
mas muz. J. Beinorto, atliko tu
riningą ir gražią meno progra
mą, kurią papildė ateitininkai 
ir skautai. Ypatingai gražiai pa 
šoko skautai “rugučius” ir “ma 
lūną”. Gaila, kad tie šokiai bu
vo parodyti programos gale 
kai garbingi svečiai jau buvc 
išėję. Atrodo, kad svečiams tu
rėtumėm kaip tik rodyti tai, ką 
turime geriausio, ir čia reiktų 
į šalį dėti bet kokias asmeniš
kas ar organizacines ambicijas.

Programos pabaigoje buvo 
priimtos rezoliucijos dėl netei
sėto Lietuvos pavergimo ir pa
siųstos JAV prezidentui, Vals
tybės sekretoriui ir kitiems 
augštiems pareigūnams.

Jau kelinti metai spauda kai 
te kala Vasario 16 šventės ren
gėjams, kad šventės metu bū
tų kalbama ne tik apie 39 me
tų Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktį, bet jau virš 700 metų 
buvusią valstybę, tačiau, nežiū

Meninėje programoje girdėsi
me Moterų Sąjungos 53 kuopos 
chorą, vad. M. Cižauskienės, “Rū 
tos” ansamblio dainininkų gru-, 
pę, vad. Alg. Kačanausko, sol. I I 
Stankūnaitę, pianinu pritarianti 
J. Stankūnui, Oną Zubavičienę 
ir L. Stuką. Deklamuos šešta 
dieninės mokyklos mokiniai.

Maloniai kviečiame visus, kas 
jaučiasi esąs lietuviu, minėjime 
dalyvauti,

(POPULAR L.'1'K
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Du nepaprasta auygu v u o
Alto Skvr Valdvbal ^rtų grynai lietuviškų valgių rtm. * ’ nlmul an<ių kalboJe Ponta paužvai

! dlenė. kuri dažnai pasakodavo a Bi
lietu vt Akus valgius per Chicagoe re 
dilo Ir televizijos stotis, surinko pa 
Alus (domiausius lietuviškų valgi 
receptus Ir DRAUGAS Juos ISleld 
labai parankioje formoje Pirmą kai 
tą tokia knyga pasirodo knygų rln 
koja

Waukeqan, III.
Visi į minėjimą

JAU LB Waukegano apylin
kės valdyba, talkininkaujant ki
toms lietuvių organizacijoms, š. 
m. vasario 24 d. 3 vai. p. p. lie
tuvių auditorijos salėje (Wauke 
gan 9 ir Lincoln gatvių kampe) 
rengia Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 39 m. sukakties 
minėjimą.

Minėjime bus skaitoma paskai 
ta ir atliekama meninė dalis, J 
kurioje dalyvaus Šv. Baltramie
jaus parapijos choras ir solistės, 
vadovaujami muz. S. Žiliaus, pr. 
mokyklos mokiniai ir tautinių 
šokių grupė.

^v. mišios už žuvusius ir mi
rusius dėl Lietuvos laisvės bus 
atnašaujamos šv. Baltramie
jaus parapijos bažnyčioj tš pa
čią dieną 10:15 vai.

VVaukcgano ir jo apylinkės lie
tuviai kviečiami gausiai dalyvau 
ti šv. mišiose ir minėjime.
JAV LB YVaukegan Apyl. V-ba

Gers dovana kitataučiams ar 
•kai įkaitantiems lietuviam*

Kaina $1.50
Užsakymus kartu su pinigai* «tu>»

' D K 4 (1 G 4 8’ 
2334 So. Oakley Aveona

CHICAGO 8. ILL

Tarptautinės parodos 
atgarsiai

Lietuvių Moterų Atstovybės Į 
klubas New Yorke ir Moterų 
Vienybė jau keletą metų iš eilės 
dalyvauja Tarptautinėje Moterų 
parodoje New Yorke. Šis mūsų 
žygis į tarptautinę visuomenę,

i»WKWH»<KH«K>e<WXH^^

rint. įspūdingo ir gražiai praves-1 suteikiąs mums galimybę tęsti 
to, su įdomu programa ir Ųik-Jmūaų tautinius, kultūrinius Ir 
m i gausaus minėjimo šio«zklai- labdaros darinis kasmet parei- 
Uoa nebuvo išvengta Į kaiauja ne tik mūsų narių kruop

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas

Kaina 75c
UžiMkymiifl kariu au pinigai* aluakltr

••D RAUGAS’’ 
8884 8. Gaklay Ava., Ohlcago 8, DL

tawims»M«uoi

1957 METŲ PREKES. NAUJAUSIO STILIAUS. 
GERIAUSIŲ AMERIKOS IŠDIRBYSCIŲ

$100.00 vertės Sofos, nakčiai padaromos
miegojimui lova už

PIRKITE ir parduokite savo ne- 
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patarna
vimu

F. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVĖ 

MŪRAS
BuUdcrs Gen. Contractors 

Atlieka planavimo ir stati -
bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo K vai. ryto iki ti 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus.

Tel. PRospect 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVE. 

Chicagc 29, III.

•»
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$49.00 
$98 00$150.Qp vertės 3 dalių sofa ir 2 kėdės už............

$500.00 vertės, Kroehler, Simmons. Pullman,
Diąjjpond už................................................................. $280.00

'$60.00 vertės Komodos už .........................................$35.00
$100.00 vertės Dveseriai su dideliu veidrodžiu $59.00
$400.00 vertės 4 šmotų miegamo kambario setas $285.00 
$900.00 vertės French Provencial Miegamojo

kambario setas .................................................  $460.00

$69.00 vertės Virtuvės 5 šmotų Dinnettes,
Formica, įvairių spalvų .........................................$34.00

$140.00 vertės 7 šmdtų virtuvės setai po .. i . . . . .$79.00
Matracai, Lovos, Spintos, Kilimai, Šaldytuvai, PečUi, 

'Televizijos, Radi jos — sutaupą 40% ir lengvi išsimokė ji- 
mai Dėl televizijos pataisymo patelefonuokite CAlumet. 
3-7237.
550 Rankinių laikrodėlių 17 akmenų. Garantuoti,

$39.00 vertės po ................................................... $18.00
7 akmenų laikrodėliai atpiginti iki ............................$8.95
Pačios geriausios Televizijos vertės $395.44 .... už $225.00

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

Atdara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30; 
sekmadienį 10—5.

PROGRAMA
Prie progon liepamiržkite Bndrlko Radijo valandos su gerais dai

nininkai* Ir orkestru. Ketvirta/UanlAia nuo S-tos Ir 7-to« valandos 
vakare VI atotlas W M P O.. -45H kil

LIET. Al’DRAlDOS AGENTCRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtinęs kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-5A71

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
(ilOM S. Ashlund Avė., Cbloa«o 30, 111.

ATIDARYTA SEKMAD. nuo 12 
iki 5 vai. Naujas mūrinis, kampi
nis, l’/2 augžto — 2 po 5 kamb. 
Labai gražiai įrengtas. Prieinama 
kaina.

2557 W. 50th St 

CLiffside 4-2390 x

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas.

Ineome taksų pildymas
P LEONAS

SEAL B8TATB 
Ž7S5 West 71st Street

Visi telefonai: WAlbrook 6-0016

MARQUETTE PARKE
Kampinis, šviesių plytų — 10 .bu

tų po 3 k. Kaina tik $74,000.
S butai — 4 po 5 k ir 4 po 4 k 

Tikrai puikus namas ir vieta. Di
deli ir šviesūs kamb. Nupiginta, 
n-orit greit parduoti.

Mūrinis — 2 po ti k. Didelū patal
pa krautuvei ar ofisui. Padtame liet. 
centre.

Brighton Parke — Mūrinis su šil
dymu. Taverna Ir likerių krautuvė 
— 2 butai: 6 ir J k.

7 k. medinė rezidencija ant pla
taus sklypo. Rūsys ir šildymas. 
$13,700.

VENTA . Į
4409 S. Fairfield Avė. į 

liAfaycttc 3-3HS1 LAfayctte 3-0O27

BERWYN SPECIAL — 5 kamb. 
kampinis bungalow. Apylinkėje 

135th ir East Avė. $19,900. Svobo- 
da, 6013 Cermak Rd. BIshop 
2-2162.__________________________ I

Mes siūlome Jums ramiapie re- 
j zidenciniame rajone 3 butų namą. 

6. 5 ir 3 kamb. gražiai dekoruota
me sklype. 2-jų automob. garažas, 
“overhead” duris, privažiavimas 
iš šono.
J. R. KUHNLE

Tel. VI 6-0024

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

Š IL D YM A S
A. Stanėiauskas instoliuoja 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 OLyanplc 6-0775 nuo 8 vai. 

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

OLympic 2-6752

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

TeL BIshop 7-7075 arba* 
PRospect 8-9842

IŠNUOMUOJAMA

IŠNUOM. didelis, saulėtas kam
barys su visais patogumais. 4216 
West 21st Place. Tel. RO 2-6978.

DĖMESIO

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiib 
V im Kinsbui gilo lietuviai 

KLAUSO IK REMIA
Pittsburgh'o Lietuvių

Katalikų Radijo Programa
vad'ivau Jama —

Lietuvos Vyčių PittsburKh*
JI TRANSU’ OJAMa

Kiekviena sckimuiii n4 nn«>
1:30 Iki 2:00 vai. p »» 

ia stiprios ik galingos

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKL 

Visais reikalais kreipkitės šiuo adrt 
•u: LITHUANIAN CATHOLIC HOUC 
Radlo Statlon WI.OA. Hraddock. Pa
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIHIIII

Skelbtis “DRAUGES’1 apalmoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama vialema

iilillliiillliliiiilillliiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti. pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrginls 7-6640.
IIIIIIIII(IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

HELP WANTED — FEMALE

REGISTERED NURSES
83 Bed Hospital. (Town of 9,000 in Beautiful Mountain)

Štarting pay $300 per uiotith with periodicsl inceasce. $15 dillci- 
rcntifll pay i’or evening shifts, Ii herai peraonnel policiea.

Beautiful uuraes home, ruoni, board and maintennncc only $45 
per iiionth. Apply, write oi- anie

MINER’S HOSPITAL
RAT0N, NEW MEXICO

Perskaitė dienr. “Drau^”, duokite jį kitiems.
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TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ
Pirmoji JAV ir Kanados lietu kino, jog šokių šventei tai pati 

vių tautinių šokių šventė atsku-i geriausia vieta. Amphiteatras ži 
ba. Ligi jos beliko tik puspenkto nomiausia vieta visiems Chica- 
mėnesio. 1957 m. birželio 30 d. gos gyventojams. Jį išgarsino 
į Chicagą iš JAV ir Kanados Amerikos didžiųjų partijų kon- 
suplauks šimtai lietuviškojo jau veneijos ir nuolatinės parodos, 
nimo, tautinių šokių šokėjų. ku-J’atalpos labai erdvios, techniš- 
rie didingame Chieagos Amphi- kį įrengimai puikiausi. Amphi
teatre parodys lietin ių tautinių! teatras turi puikią šviesų siste- 
šokių grožį ir savitumą sivie- mą, kuri prilygsta gero teatro 
siems ir svetimiesiems. Didžio- scenos apšvietimui. Daug geriau 
sios ir pirmosios letuvių tauti- šokti erdvioje salėje, negu šikš
nių šokių šventės data ir vieta! tėję. Žiūrovai' turės visus pato- 
jau visiškai tikra, šventė įvyks-' gurnus. Tuose pačiuose pasta
tą 1957 m. birželio“30 d. popie- tuose veikia visa eilė gerai tvar 
ėio valandomis Amphiteatre komų užkandinių. Atkrinta lie-

$100.00 $44.00 $47.70 $51.40 $55.00
150.00 54.80 59.40 64.00 68.50
200.00 62.80 68.10 73.30 78.50
250.00 70.80 76.70 82.60 88.50
300.00 78.80 85.40 92.00 98.50
350.00 86.80 94.10 101.30 108.50

Tenka pastebėti, kad įstaty- laiką, nors pensininkė ir sulauk 
mas numato, jog Jeigu dirbanti tų 65 m. amžiaus. Tačiau to- 
moteris pasirinko gauti suma- k*0® pensininkės išlaikomiems
žintą pensiją, (nesulaukusi 65 asmenims (vaikams, vyrui, naš

liui, a rtėvams) išmokama pen 
m. amžiaus), taį sumažinta pen gįja nebus sumažinta, 
sija bus jai mokama per visą Vyt. šulaitis

ŠACHMATŲ ŽINIOS

-č>000000000000000000<XX>0<XX>

NAUJAS
ANGLU - LIETUVIU 

KALBU ŽODYNAS
Pats geriausias ir vertingiau
sias tokios apimties mūsų turi
mų žodynų. Apie 20,000 žodžių, 
geri aptarimai, gera lietuvių 
kalba. Žodynas įrištas į kietus 
apdarus, 368 psl., kaina tik 
$4.00. Gaunamas —

TERRA 
3333 S. Halsted St. 

Chicago 8, III.

U2 LIETUVOS 
LAISVI KOVOT
dar nepervėlu. Agituot ir 
reikalaut, kad maskoliai 
kraustytus lauk iš Lietuvos 
—tai visų gerų lietuvių pa 
reiga.

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo 
kus.

40 įvairių voku $1.00
Užsakymus ir pinigus siūs 

kitę:
D k A U G A S
4545 WEST 63rd STR., 

C'hicago 29, Illinois

tarp Halsted ir 42 gatvių. Sven 
tė rengiama JAV ir Kanados 
Lietuvių Bendruomenių vardu.

taus baimė, kuris galėjo pakenk 
ti ir šokėjams ir atbaidyti žiūro
vus. Amphiteatre yra apie 100 

Didysis šventės rengimo dar-į ložių, kurias bus galima užsisa- 
bas jau anksčiau pradėtas. Pro- kyti netolimoje ateityje. Visiš- 
gramos komisija sudarė tauti- kai dingo ir Chieagos vasaros 
nių šokių repertuarą, visus šo-. karščių baimė, nes nuo pasku- 
kius peržiūrėjo, kiek palygino, tinės demokratų konvencijos lai 
kad labiau pritaikius masiniam kų Amphiteatre jau veikia oro

— Merkis, Stonkus, Žalys, ukrainietį ekspertą Suk iš To- 
Amerikos korespond. žaidėjų ronto lygos rungtynių. Komen- 

Anršūnėje Nevv Yorko "Chess Re taruose giirama Vaitonio loši- 
view” vasario nr. skelbia 1957 i mo mintis ir siekiai kontroliuoti

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
įneš jis yra plačiausiai skaitomu, 

pirmojo puąfneėio žaidėjų į gar-1 svarbiuosius lentos taškus, spau Uetuvių dienraštis, o skelbimų 
bės sąrašą įkelti 27 vyrai, turį sti į reples Ir triuškinančiai baig,
1700 ir daugiau taškų. Pirmuo- ti partiją.

'tina yra pi einama viaienm.

susitelkimui. Lietuviškasis jau
nimas jau šoka repertuaro šo

šaldymo sistema. Amphiteatrą 
iš visų pusių supa lietuviškosios

kius savo grupėse. Tautinių šo-, Chieagos didžiosios apylinkės, 
kių vadovai, lygiai ir kaip ir šventė bus didelė ir įspūdinga 
šokėjai, tautinių šokių šventei j
rodo didelį pritarimą ir jos pa-1 Jonas Jasaitis, Lietuvių Ben-
sisekimui nesigiili paaukoti po- druomenės atstovas šventei reng 
ilsio valandų. Finans nė komisi- ll komitete; Pekino, jog pir-
ja jau pradeda lėšų telkimą di- moji Amerikos ir Kanados lietu
džiajam lietuviškajam įvykiui. ,lautlnn) šokių Šventė bus 
Spaudos-informacijos komisija dld«ld ,r WMmga, nes Sventė- 
deda visas -pastangas tautinių! dalyvauti Įsiregistravo 25 tau
Šokių Šventės išgarsinimui. it,nnf sokn) «ruP™ su 400 Sokė- 

. a , J¥- Dar nėra vėlu įsiregistruotiPraejusj savaitgalj buvo su- - .... j r •• naujom grupėm .Tautinių šokiųsauktas spaudos-informacijos , . . .... . ., ... .... • . vadovai ir lietuviškasis jauni-komisijos posėdis, kuriame tau- , . .. , J. .mas kviečiamas pasekti įsire

JOHNF.EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

"RYS MODERNIOS KOPT vr-ii
4605 07 South Hermitage Avenue 

Tel Tfl 7-1741-2 ir LR 3-<m

4330 34 South California Avenue
betonas LA 3-0440 ir LA 3-93*»

4 MBi n X A NCF DTEN A n? n a

— Dr. A. Nasvytls laimėjo 
tašką Thompson Products In
dustrinės lygos rungtynėse Cle- 
veiande. Jis įveikė H. Wiese. 
Nasvyėio matėas su Elijo t 
Stearns Clevelando šachmatų 
centre baigėsi IV2-IV2.

— A. Bučys, Bedford (Angli
ja) įvardintas Britų šachmatų 
federacijos klasifikaciniame są
raše, penktoje A grupėje. Są
rašas paliečia 322 žaidėjus.

— Matanoviė (Jgsl) laimėjo 
Beverwijk tarpt, turnyrą Olan
dijoje su 6%:2Ms. Švedas Stahl- 
berg 6, olandai Donner 5y2. 
Scheltinga 5, Kramer 4y>» bel
gas O’Kelly 41/*. argentinietis 
Pilnik 4 ir kt. mažiau.

K. Merkis

ju stovi Kazys Merkis, Boston, 
Mass., su 1902 tš., devintas J. 
Stonkus su 1768 ir 10-tas Ignas 
Žalys su 1766. Pirmųjų dešim
ties skaičiuje rapdame tris lietu 
vius. Tai didelis laimėjimas!

— Tautvaiša, Jakštas, Zujus 
ir kt. dalyvauja Chieagos mies
to pirmenybėse, kurios vyksta 
vasario 16-17 ir 23-24 dienomis. 
Povilas Tautvaiša gina turimą 
Chieagos meisterio vardą, kurį 
jis pelnė praeitose pirmenybėse. 
Tautvaiša’ jau triskart buvo 
Chieagos miesto meisteriu 1951, 
1955 ir 1956 m.

— Toronto tarpklubines p-bes 
laimėjo vokiečių Harmonia klu
bas, 2 v. ukrainiečiai, 3 lietuviai 
(Vytis), toliau estai ir YMCA. 
Laimėta prieš YMCA, lygiom 
su ukrainiečiais, pralaimėta es
tams ir vokiečiams. Žaidė: Vai
tonis, pelnydamas 3-0, Matuse
vičius ir Stepaitis po l’/2, Fab- 
ricius 1, Paškauskas 3 ir A. Si
rutis lVo- Toronto Vytis dukart 
buvo Toronto lygos meisteriu 
1950 ir 1955, ir dukart pabaltie- 
čių meisteriu.

— Bostono tarpklubinėse So. 
Bostono lietuvių pil. d-jos pir
moji šachmatų komanda sun
kiai varosi. Pirmąjį ratą bai
gė priešpaskutinėj vietoj, nors

tinių šokių šventei ruošti komi
teto pirmininkas Bruno Shotas 
ir Lietuvių Bendruomenės at-Į 
stovas J. Jasaitis padarė smul-
kius pranešimus apie pirmosios , . . , . . . . .. j ,• x vadovai mielai laukia lietuAmerikos ir Kanados lietuvių ... ......... ., . 4 viskojo jaunimo,tautinių šokių šventes eigą.

„ ,. .... Apie tautinių šokių šventę busPastangos n, n„5|„ Velta, Į specialU8 lcMinys. Tau_

Iš komiteto pirmininko prane: tinių šokių šventė bus filmuoja- 
šimo paaiškėjo, jog lietuvių tau ma, Tikimasi, jog tautinių šokių 
tinių šokių šventei birželio 30 d. I šventę bus galima parodyti te- 
yra tinkamiausia. Pradžioje levizijoj. Nakvynių reikalu rū- 
svarstyta šventę ruošti birželio' pintis sudarytas atskiras komite 
prądžioje. Šokėjų tarpe yra! tas.
daug lietuviškosios studentijos,1 
kuri birželio pradžioje laiko eg- 
zaminus. šokėjų eilės būtų ap- šventės pradžioje ta. spėria- m
retejusios. Šventeje turės at- lūs Chieagos lietuviškųjų mo- jg
skirą programą Chieagos lietu- kyklų pasirodymas. Mokyklinis ’ AntrM „ ratM dėus 
viskosios mokykbs. Teko ir prie jaunimas pasirodys su šokiais- 
jų derintis, kad šventė būtų įspū žaidimais, dainomis. Dedamos 
dingesnė ir Įvairesnė Birželio pastangos sudaryti kanklininkų 

ir skudutininkų būrelius. Mo-

gistravusiųjų pavyzdžiu. Lietu
viškasis jaunimas skatinamas 
padidinti įsiregistravusių šokių 
grupių šokėjų eiles. Tautinių So

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
R. GINEITIS 

6402 S. Fairfieltl Aveėį Chicago 29
Tek HEmJock 4-8037

Vertimai — Pilietybė — Laiškai 
duoda pamokas. Prleft karų baigęs 
‘“'ikagos universitetą.

I tlol. 25 et. vai. — prlvadloa. 
(1-čiaa augfttaa, durys po kaire*. ari 
<<-čiou gatvė* Ir California A. ve.)

A. A.
JONAS CEBATARUNAS
Gyveno 445$ So. Wood St.

Mirė'vasario 15 J., 1957, 2
vai. p.p., sulaukęs pusės amž. 
v Gimė Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 45 m. 
-Pasiliko dideliame nuliūdime 

brolio sūnus Jonas Cebataru- 
nas, jo žmona Anna, brolio 
duktė. Suzanna Suski, jos vy
ras Ixouis ir jų šeimos, poduk
ra Josephine Bugaris, jos vy
ras Krank ir jų šeima ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas John K. 
Eudeikio koplyčioje, 4330 So. 
California Avė..

Laidotuvės įvyks antrad., va
sario 19 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už veliontes sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapine*.

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

Nuliūdę: Brolio sūnus, brolio 
duktė ir jų šeimos.

Laidotuvių direktorius K. EU- 
deikis. Tel. LAfayette 3-0440.

i

Mokvklų pasirodymas Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad šių metų 
vasario 15 d. mirė

LIŪDĖSIO VALANDOJ 
&wk<f«

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Condltioned koplyčia 
REpubLio 7-8600 — 7-8601 Automobiliams viela

Tiems, kurie gyvena kitos* mldfcto dalyse; gausima 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

30 diena visus patenkina.
kyklinio jaunimo pasirodymu 

Daug pastangų skirta tinka- rūpinasi muzikas J. Kreivėnas, 
mos aikštės ar salės parinkimui. Netenka abejoti, jog jaunųjų pa
Apžiūrėtos visos Chieagos aikš
tės ir salės. Vienos jų netinka
mos, kitos labai toli nuo lietu
viškų apylinkių .dar kitur pasa
kiškos kainos, kitos visai nenuo 
mojamos. Bet pastangos nenu-

sirodymas bus vienas iš gražiau 
šių didžiosios tautinių šokių 
šventės vaizdų ir akiai ir šir
džiai.

Tautinių šokių šventė artėja. 
Ji bus tęsimas lietuviškosios kul

ėjo veltui. Suradome tinkamiau- tūros apraiškų skleidimo gyveni 
šią šo ių šventei vietą ir ge- me, pradėtu kultūros kongresu 
na u siomis sąlygomis. ir dainų švente. Kol pajėgiame 

kurti, kol įstengiame kultūrinius 
įvykius suorganizuoti ir kultū
rines vertybes skleisti, tol esa- 

Lietuvių tautinių šokių šven- mp gyvi kaip lietuviai, lygiai 
tė įvyksta Amphiteatre. Komi- kaip gyva ir lietuviškoji kultū- 
teto pirm. Bruno Shotas paaiš- ra. St. Dns.

Kuo garsus ir patogus 
Amphiteatras?

sėkmingiau. Laimėta prieš Har
vardo universitetą 3-2. Po septy 
nerių rungtynių mūsų vyrai taš
kus pelnė taip: A. Klinuškovas 
l»/2, K. Merkis 5, G. Šveikaus
kas 5, A. Keturakis l’/o* P- Kon- 
tautas 3 ir A. Karosas 1.

Lietuvių B komanda laikosi 
apie vidurį su 3 laimėjimais iš 
7 rungtynių. Čia geriausiai taš
kus renka S. Kazlauskas ir 12- 
meti3 Ged. Kuodis (po 4 tš.).

— New Yorko Baltijos šach
matų klubo pirmenybėse pirmau 
ja Rankis, Pamiljens,' Žirnis, 
Staknys.

— Kanados meisteris Fr. An- 
derson patalpino į Himilton 
Spectator tarptautinio meisterio 
P. Vaitonio laimėtą partiją prieš

JONAS DUOBA
Dideliame nuliūdime paliko žmona Ona, duktė Vilė ir 

giminės. Laidotuvės įvyks antradienį vasario 19 d. po ge
dulingų pamaldų Šv. Pranciškaus bažnyčioje Indiana Har- 
bor velionis bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuliudusios: Žmona ir duktė.

• t 5? V H’

KADA DIRBANČIOMS MOTERIMS 

MOKAMOS PENSIJOS
Pagal naująjį Socialinio drau Dirbančiam vyrui mirus, naš 

dimo įstatymo papildymą, dir- jg, sulaukusi 62 m. amžiaus, ir- 
bančios moterys gab gauti pen- gį gali gauti pensiją, kuri taip 

tsiją tis metus anksčiau, negu pa pat bus sumažinta, 
gal senąjį įstatymą, šiuo kartu
pateiksime šio įstatymo papil- Apdraustojo darbininko - ės
dymo nuostatus, kurie liečia dir mot*na* J*3 ar ji mirdami ne
bančių moterų pensijų mokėji-i pal,ko našli° * našl6fl ar vaiko’

| jeigu jie davė motinai daugiau
Tx. . ,. . , , , negu pusę išlaikymo, tai tokiaDirbančios moterys dabar ga .

.. «• c • I- • .1 J- gali gauti pensiją, sulauh gauti Socialinio draudimo «■, , . . kusi 62 m. amžiaus,pi nsiją sulaukusios 62 metus
amžiaus, tačiau mokama penai- Dirbančios moterr mėnesinė
ja bus mažesnė už tą pensiją, pensija (esant jai 62 m. am-
kuri mokama moterims sulau- žiaus) bus mažesnė, t. y. 807c
kusioms 65 m. amžiaus. nuo tos sumos, kuri mokama

.. _ • . . moterims, sulaukusioms 65 fn.Vyrų, gaunančių Socialinio, j. T amžiaus.draudimo pensiją, žmonos, su
laukusios 62 metų amžiaus, ir-j Čia pateikiame oficialią len- i 
gi gali gauti pensiją, tačiau ta telę, iš kurios matyti dirbančios Į 
pensija bus mažesnė negu tų moters pensijos dydis pagal am- 
moterų, kurios yra sulaukusios, žiu ir mėnesinį uždarbio vi- 
65 m. amžiaus. 1 durk j.

Mėrh uždarbio Jei dirbanti moteris prašys pašalpos būdama 
vidurkis 62 m. amž. 63 m. amž. 64 m. amž. 65 m. amž.

S45 00 £24 00 $26 00 $28 00 $30 00

ĄodW W,

GU2AUSKŲ
BEVERLY RCLLH GELINYCIA
0<,rlatiHlo* gėlėa dėl virtuvių, banke
tų, laidotuvių ir kiti, papuoftlmų. ,

2448 West flSrd Street 
Tel. intOMpect 8-OSS3 ir PR S-MM.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BAL DU S
VIELOJE Ui Iš TOLIAU
K. EIDUKONIS

Tur1u naują dideli «un<ve*lm 
ir apdraudė*

<S1S W. Olat 8k Chicago, U) 
Tai PRmmmU •x ■ T -M-* .At

^NTHONY B PFTK’
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0 1NESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ 

CHICAGO, ILL CICERO, ILl.
Telefonai — GRevehlll 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2109

A. A.

ANATANAS KLAVCANAS /
Gyveno Roekfoid, Tllinets.

Mirt vasario 16 d., 1957, 10:40 vai. ryto, gimęs 1900, bal. .1 d. 
Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyvena 6 m.
Pasiliko dideliame uuliūdinie žmona Elly (gyv. Rockford, III.) 

ųt suims Henrikas su žmona Ona (Lietuvoje).
Kūnas pašarvotas Oasparini koplyčioje, Rockford, III. 
laidotuvės įvyksi vasario 20 d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto, bus

nulydėtas į Kalvarijos kapines, Rockt'ord, III.
Nuoširdžiai dviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da

lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdusi Žmona.
Laidotuvių direktorius Gaspariui, Rockford, 111.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS I.IETVVU' 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak- 

1 tį, Reikale šaukite 
I mus.

Mes turime koplyčias, 
visose Chieagos ir 
Roselando dalyse Ir’ 
t įlojau patarnaujame I

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

AR HORITE BOTI KUHIGAIS1
ravu Marljoaų Kon«r«*aotja. a. a arktvya 
kup< MatulevRHaua, MIC. atgaivinta, kviečia 
paa aave kandidatus J kunigus. Tėvai Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpa: 
Plsvul IntdAtant Jla darbukais Ir Lietuvoje; 
jla vada mokyklas; radaeuoja lalkraėčiua: 
įkalbta misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
darbuokftėa po Panelės švenčiausios vėliava.- 
stokite | TRvų Marijonų Koncraeacljų; raRy 
kita novtolų vedėjui. Lalėke paiymėklte kiek 
moksle baigėte, kiek amCtaua Ir koks svei
katos stovis LalAka ntųsklt* Anmlau paduotu 
«4<

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HALSTED 8TBEET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS"
10821 S. MICHIGAN AVĖ Tel. COmmodore 4-222>

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

VASAITIS — BUTKŪS
1446 8. 50th AVĖ., CICERO, III. Tel. OLympic 2-1003

AR NORITE BŪTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kcn»ro»aclja kviečia pa« save kandidatus | brolius, kurie 

>tų įvairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, raštinėse 
betnyčiose Ir kitur. Labai pageidaujami mokų kokį amatų. Norintiems
pramokti kokio amato bus sudaryta proffa.

Paaukokite savo Jėaaa, gyvenimų Ir sveikatų Dievui Ir Panelei šven 
čiauslat Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novteljato vedėja 
ontvmėklV am*lų, sveikatos stovį ir užbaigtus mokslus.

MAKTKR OF NOVICE8. MAR1AN HILLS RFMINARY 
ClxARENtW)N HILLS. ILLINOIS

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 VV. 46th STREET YArd« 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 U 6JHh STREET KEpablic 7-1213
2314 W 23rd PLACE Vlrginin 7-6672

1424 8. fifith AVĖ.
VANCE FUNERAL HOME

OLympic 2-5245 ir TOvnhall S-9687
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ČEKĮ MUZIKOS KULTŪRAI ĮTEIK IANT

/ mus
X Wcsts*des lietuviai gruo

džio mėnesį išsirinko Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės valdy 
bą, o vasario 3 dieną naujoji, 
G. Valentino vadovaujama, val
dyba pradėjo savo veiklą Lietu
vos nepriklausomybės šventės 
minėjimu. Aušros Vartų parapi 
jos mokykloje susirinko ir se
niau čia gyvenančių ir naujai 
atvykusių Amerikon.

— t italių Žukausko vadavau! 
jonu Brooklyno vaidintojai, sa
vo grupės penkerių darbo me
tų sukakties proga, Vasario 23 
d. rengia vaidinimą. Bus stato
ma F 'Neveravičiaus ‘‘Priešai’’. Į

i a ... I Chicagoje įsisiūbavo ginčai (Vaidinimas vvks Apreiškimo i , ' ®
par. salėje. Pradžia 6 vai. Pats' tlfl k“P buvo
Vitalis Žukauskas, kuris pasta-i eU»“ mergaites. Prie* gydy-

CHICAGOS ŽINIOS

Brolybės dienaGinčai apie mergaičių 
nužudymą

rttoju metu turį parengęs naują tojų žodį, kad mergaitės buvo
i ‘ ' nužudytos tą pat vifkarą, kaip aktualią programą, su koncer-i . J e

, • ir buvo dingusios: gruodžio 28tais buvo kviečiamas ir į kitus • , - .d., pasilakė tardytojo Įstaigos 
H. Glos, tvir-

i nės formos įr tok;; pr.’ilaimė ji-
; mas tikrai nebuvo lauktas. Dali. 
nui jiems stigo ir laimės ir visa 
eilė gražių progų liko neišnau
dota.

Šį kartą ypatingai blankiai su
žaidė gynimas ir čia tik vienas 
J. Linartas buvo šiek tiek ge
resnis. Puolime kiek geriau dar
bavosi tik H. Jenigas, pirmu 
kart pasirodęs sales varžybose. 
Pirmenybių pradžioje savo ge
ru žaidimu žiūrovus stebinęs 
R. Libus nebeišsiskyrė iš kitų 
tarpo. Vienas iš pajėgesnių puo
lėjų — T. Remeikis, tegavęs 
žaisti tik vieną kėlinį, jautėsi 
kiek nesavas ir todėl taip pat 
nieko gero negalėjo parodyti. 
Be šių, komandoje žaidė: J. Per 
kūnas. V’. Omilijonąs, R. Kožė- 
nas, A. Martinkus ir A. Blan- 
dys.

Po šio pralaimėjimo, lietuviai 
iš II- ros vietos nukrito į V-tą — 
patį lentelės vidurį. Dabar pirmą 
ja eina Atlas komanda su 5 lai
mėjimais ir 1 lygiosiomis, taš
kų skaičius — 11, įvarčių sand. 
— 13:7. Antroje vietoje stovi 
Vikings — 9 tšk. 11:5 įv. sant., 
III — Wings —- 9 tšk. 9:5 iįv. 
sant. IV’ — Wisla — 8 tšk., 9:6 
tšk. sant., V — Liths. — 7 tšk.,

Nuo vasario 17 d. net 3,000-se 
JAV miestų, taigi ir Chicagoje, 
pradėta vadinama Brolybės sa
vaitė, kurios metu stengiamasi 
pabrėžti visų žmonių brolišku
mas. Šią savaitę organizuoją 
JAV’ Krikščionių ir Žydų konfe
rencija. Spaudoje, susirinkimuo 
se, mokyklose bus stengiamasi 
ugdyti nusistatymą gražiai su
gyventi nepaisant rasės, tiky
bos, tautybės.

Didelė paroda Chicagoje
Šią vasarą, nuo birželio 28 d. 

iki liepos mėn. 14 d. Navy Pier 
patalpose ruošiama didžiulė pa
roda. Ji tęsis 17 dienų ir tiki
masi, kad ją aplankys apie pu
sę miilono žmonių. Didžioji da
lis parodai skirtos vietos firmų 
jau yra paimta. Parodoje daly
vaus ne tik firmos iš visų JAV, 
bet ir iš užsienio, net Japoni
jos.

miestus. Gegužės mėn. jis jau 
pakviestas į Los Angeles.

tindamas, kad nužudymas įvy- 
• — Bostono Stud. at-kų drau-| ko praslinkus keletui dienų ir, 

govės susirinkimas įvyko vasa-. prieš gydytojų paskelbtus dyo- 
rio 10 d. D. Kuodytės bute. S. menis, tvirtindamas, kad mer- 
Leimonas padarė trumpą apžval į gaitės buvo muštos ir nuskriaus 

ir Vargonininkų sąjungos , §ąapie Lietuvos Po,itines Parti-įt os. Policijos kriminalinė labo- 
žurnalo ir lietuviškų gai-‘ jas‘ ^r‘ žirnius papildė šią Į ra tori ja paremia tuos pareiški- 

apžvalgą ir pravedė diskusijas i mus, nors gydytojai laikosi sa- 
šiuo klausimu. Susirinkimas nu 1 vo ankstybesnio tvirtinimo, kad 
tarė pagyvinti -veiklą, prave- mergaitės nebuvo kankintos, 
dant diskusijas iš anksto nusta- Harry Glos, turėjęs tarnybą^su 
tydaYni temomis tarp pasiruošu
šių narių.

investigatorius

•. —* —r~ \
Dainų Šventei Rengti komiteto 

atstovai Įteikiant $1,250 čekį muzikos žurnalo ir lietuviškų 
dų leidimui. Iš kairės į dešinę: Alice Stephens, J. Daužvardienė,
Vyt. Radžius, J. Kudirka, J. Kreivėnas, A. Dzirvonas, konsulas 

nas papasakojo apie didelę pa- į (}r p. Daužvardis. kun. dr. J. Prunskis. Minėtą sumą įteikė Dai- 
žangą, kurią nepriklausomais nų šventei komitetas Justui Kudirkai, pirmininkui Vargoninin- 
metais padarė Lietuvos valsty- j Rų sąjungos, kuri leidžia vienintelį šiuo metu tremtyje muzikos 
bė. Svarbiausiu mūsų ginklu y- žurnalą Muzikos Žinios, redaguojamą Juozo Kreivėno. Įteikimo 
ra tapusi lietuviškoji kultūra, iškilmės Įvyko prie vaišių, kurias suorganizavo Vargonininkų 
Kovotojas už lietuvybę yra kiek 1 sąjungos pirmininkas J. Kudirka, tai sąjungai su maža pertrau- 
vienas, kuris savo šeimoje išlai-, ka vadovaująs nuo 1946 metų. Pati sąjunga veikia nuo 1911 mo
ko lietuvybę, kuris per metus tų, o Muzikos Žinios leidžiamos jau 30 metų.
sumoka dolerį Lietuvių Ben-,, šių iškilmių proga dalyviai pasakė kalbas, pasidžiaugdami 
druomenei ir atlieka 1 s ‘ gražiai pavykusia Dainų švente, prisimindami ,kad net kitatau- 
dienines lietuvio pareigas. ,pUjĮ/aj atsiliepė apie lietuviškas dainas ir apskritai

Minėjimą paįvairino eilėraš-1 tuvišką muziką. Pabrėžta mintis, kad lietuvių koncertuose būtų tu bus paminėta ir dr. J. Basu
čiais Janina Talat-Kelpšaitė ir j parenkama daugiau lietuviškų muzikos dalykų. navičiaus 30 metų mirties su-
\ ida Krištoląitytė. St. Būdavo Kalbų metu paaiškėjo, kad ruošiant dainų šventę komitetas kaktuVeS- T4 minėjimą rengia

labai daug dirbp. Turėjo apie 40 posėdžių, ir kaikurie iš jų užsi- tautines organizacijos,
tęsė net iki šešetus valafidų. Tačiau to vargo negaila, nes Dainų 1 Antanas Dainius vasario 
šventė labai pagyvino bažnytinių ir pasaulinių chorų veikimą, j m-n

Įdomioje ir visiems supranta 
moję paskaitoje muz. J. Kreivė-

novelę įspūdingai pasKaitė LB 
valdybos sekr. muz. J. Mačiu
lis.

— Vasario 16-ąją newyor- 
kiečiai minės vasario 17 d. Web 
stbr Hali, kaip ir kasmet Ne\v 
Yorko rengiamose iškilmėse. 
Pradžia 4 vai. Brooklyne Va
sario 16 bus paminėta Am. Liet.

apie liė- Piliečių Klube vasario 16 d. Kur

$6,780 metinio atlyginimo, da 
bar iš darbo atleistas, nes jis 
tuos pareiškimus darės tik no
rėdamas save pareklamuoti.

Nauji tie ginčai stipriai pa
veikė nužudytųjų mergaičių mo 
tiną ir ji turėjo būti gydoma.

Vasario 16-ji jaunimo tarpe

Atrado Liberačes smuiką
FBI surado pavogtą George skirai ruošiamame minėjime. Jis

Liberačės smuiką ir ja grąžino >vyks vasario mėn' 24 d; (sek’ 
savininkui. Smuikininkas buvo . va * p‘ p‘ Lietuvių
taip laimingas atgavės $25,000 alk 1 °rijojt

Šiais metais Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo sukaktį
Chicagos jaunimas paminės at-Į 5:4 įv. sant. Toliau seka: Rarns, 

Maroons, Olynipics, Norse ir 
Hoosiers.

Sekantį sekmadienį, 1 :()$ vai.
lietuviai žais su pirmoje vietoje 
stovinčia Atlas komanda prieš 
kurią laimėti daug vilties nebė
ra. Ypatingai, jeigu mūsiškiai 
žais tokia sudėtimi kaip, kad 
rungtynėse prieš Wislą, jie gali 
patilti skaudų pralaimėjimą,

Edv. š.

Minėjimo oficialioje ir meninė 
je dalyje pasirodys mūsų jau
nosios pajėgos. Čia žodį tars ir 
Lietuvos konsulas Chicagoje dr. 
P. Daužvardis. Trumpas paskai
tas paskaitys trys jauni kalbė
tojai: Juozas Končius, Nijolė

vertės savo smuiką, kad pada
rė mažą koncertą FBI agen- 7 d. laidoje Delroit Times j tams kurie amuiRą grą.._ 

buvo nuo jo
mv. ItaMmMu-ijo. «. Jė “ Oainų, šventd- varSu ar P^ryžiraas suruošti j iš „sJino laliką, kuname in. tam8’

. . . ir/šokių šventę. 1 .. . . . .............. , nJ- *4 smuiaą
?mijos alummetes primena, ! lor.niuoja, kad stumtieji sn,Pa1’ atėmę plėšikai p<Lade

kad jos rengia labai nepapras
tą dainų vakarą kovo 1 ir 2 die

1 . ------- » r----------. P° vieno naktį
Kalbose buvo įskelta vargonininkų vaidmuo ne tik kaip lietu- \ m žiūrint, kad jie-gimė Lietu-, njo k;)neert(> chicagos šiaurinė 

viškų chorų vadovų, bet ir kaip asmenų, turinčių galimybę į pa- voje, nėra lietuviai, kaip ang-• , . - Po|ieiia heeaudvda- • - . , , ,
nomis, Marijos Augšt. mokyki, papines lietuvių mokyklas nešti lietuvišką dainą, į bažnyčias - j las gimęs Italijoj negali būti ital ma Ritug temoktus
auditorijoje. Vakaras nepaprasMuviską giesmę. Toks lietuviškų melodijų panaudojimas pnau- ; lu. Laiško autorius nazymi, kad, smuiRą Iš šešeto areštuotųjų sekančios- “Minėjimo reikšmė 
tas tilo ,kad jis susidės iš gra- ganeloms kartoms laimėti lietuvybei — labai vertingas dalykas, j Detroito lietuviai, kurie kalba Liberace greit atpažino du j, bendruomeniniame gyvenime”.
............................................. ...... Vargonininkų sąjunga susilaukė pelnytų, pagyrimų ir dėl viena iš seniausių pąsau y ka- . užpuoRlsiu. Reufcen Sudbery,į “Lietuvos nepriklausomybės lai

ikos Žinių. Tas žurnalas šiandieną pasiekia Daniją, Italiją, ; nPtrukus susirinks minėti, 2Q m amžiaus ir Arthur Hill, kotarpis: 1918-1940 m.” ir “Lie
žiausių ištraukų operų, opere- ,
čių, choro ir baleto grupių. A- Muzikos ______ a t___________ ,
lumnietės prašo visų užsisakyti Vokietiją, Prancūziją, Australiją, net ir Lietuvą. Net iš arkiv. ! savo pavergtą tėvynę 
vieną vakarą iš tų dviejų dienų Skvirecko sekretoriaus prel. Razmino gautas laiškas, kuriame ! -  Kun. B. Bacevičius iš To
ir dalyvauti tame parengime. 
Biletus galite gauti pas kiekvie
ną alumnietę, arba tiesiog iš a- 
lumniečių raštinės, Marijos 
Augšt. mokykloj.

x A. L. Mokytojų s-gos įsta
tų projektas yra išsiuntinėtas 
visiems žinomiems minėtos s- 
gos skyriams Amerikoje ap
svarstyti ir pareikšti savo pas
tabas. Įstatų projektą su pasta
bomis prašoma grąžinti ne vė
liau šių metų kovo mėn. 15 d. 
šiuo adresu: 6921 So. Clarc- 
mont Avė., Chicago 36, III.

Naujai besikurią skyriai re
gistruojasi ir gali kreiptis dėl 
įstatų projekto minėtu adresu.

x Gyvosios Lietuvybės akci
jos festivaliu kovo 2-3 dienomis 
bus atidarytas Gyvosios Lietu
vybės Akcijos mėnuo. Atidary
mo vakare įvyksta Akademinis

sakoma, kad “Muzikos Žinios” yra gražiausia dovana lietuvių 1 ron(o 
tautai tiek savo išorine forma, tiek turiniu”. Red. J. Kreivėnas 
įsu savo talkininkais čia parodo gražios iniciatyvos, ypač kad ; Lerįus J. n 
Muzikos Žinios pasidarė beveik vieninteliu naujų lietuviškų mu- praH5tnsins 
zikos kūrinių leidėju.

X Kun. dr. J. Prunskis vado
vaus programai Tėvų Marijonų 
Bendradarbių Bridgeporte sky
riaus vakarienėje, kuri įvyks 
sekm., kovo 3 d. 6 vai. vakare, 
Šv. Jurgio parapijos salėje.

X Visi, kurie norės išgirsti 
ir pamatyti mūsų jaunimo talen 
tus, smagiai pašokti ir praleisti 
vakarą tikrai jaukioj nuotaikoj, 
prašom atsilankyti į Moksleivių 
At-kų ruošiamą vakarą, kuris 
įvyks Lietuvių auditorijoje, šeš 
tadienį, vasario 23 dieną.

X Dr. J. Bajerčius, LB Chi
cagos apygardos pirmininkas, 
vasario 3 d. lankėsi Westsides

Užgavėnių balius su lietuviška Į apylinkėje. Apylinkės valdybos 
Užgavėnių programa Western suruoštame Lietuvos nepriklau
Ballroom, ant 35 ir Western 
avė. Kovo 3 d. įvyksta atidary
mo koncertas.

X L. B. North-Skle apylin
kės naujai perrinktoji valdyba 
pareigomis pasiskirstė taip: L. 
Pračkaila — pirmininkas, J. 
Kuinys — pavaduotojas, A. 
Griškėnas — iždininkas, z L. 
Kriaučiūnas — sekretorius ir 
J. Kavaliauskas — narys.

Kontrolės komisijon perrink
ta V. Bačinskas, M. Klikna ir 
N. Reikalas.

x Feliksas Krištopaitis, žu
vęs automobilio katastrofoj, lai 
dojamas šiandien šv. Kazimiero 
kapinėse. A. a. Feliksas buvo 
kilęs iš Biržų apskr. Amerikoje 
išgyveno 8 m. Paliko motiną, se 
šerį, brolį ir eilę giminių. Ve
lionis tarnavo JAV kariuome-

somybės paskelbimo 39 metų 
sukaktuvių minėjime susirinku
siems papasakojo apie Chica
gos apygardos šių metų planus.

x A. Antanaitis, G. Gedvilą, 
V. Kleiza. R. Mišauskas, Ed. šu 
laitis ir K. Vėžys įeina į lietuvių 
Jaunimo kongreso Spaudos ko

Afrikos karaliuko sunjis — 
vyskupas

Jauniausias pasaulyje katali
kų vyskupas šiuo metu yra Ry
tų Afrikoje. Tai Kisumos (Ke
nijoje) vyskupas padėjėjas Man 
ricijus Otunga, Jisai turi 30 me
tų amžiaus. Jo tėvas, dabar jau 
miręs, buvo Bubukusu genties 
karaliukas. Mauricijus turėjo 
pa veldėti .jo valdžią, bet nuą to 
atsisakė, pasiryžęs likti kunigu.

Spaudos mėnuo
Vasario mėnuo yra JAV-se 

paskirtas katalikų spaudos mė
nesiu. Tai nauja proga mums 
kiekvienam tapti naujų laikų 
knygnešiu, stengiantis Įvesti Į 
namus lietuvišką, katalikišką 
laikraštį. Tam tikslui reikia pa
naudoti visas progas, organizaci 
jų susirinkimuose iškeliant ge
ros spaudos svarbą.

Heroiška mergaitė
Bolivijoje. Santa Cruz apylin-

23 metų.

Pavasario preliudas
šv. Kazimiero — Marijos 

Augšt. mokyklos alumnės ruo
šia koncertą-vakarą kovo 1 ir 2 
dienomis 8 vai. v. Marijos Augs 
tesniosios mokyklos salėje. Bus 
pastatytos ištraukos iš operų 
La Boheme, Fledermaus, Mada- 
me Butterfly. Bus dainininkių, 
šokėjų, romantiškas duetas, cho 
ras, melodeklamacija. Progra
mą pildys jungtinės jėgos iš 
Marijos Augšt. mokyklos auk
lėtinių ir Delaware Vallcy Opera 
Theatre. Pasirodys pirmaujan
čios dainininkės(-kai) Veronika 
Petrauskaitė — Supra, Rosema- 
ry Passalacųua, Renee Castelar, 
Jerome Puma. Tas muzikos, dai
nų, šokių vakaras pavadintas 
Pavasario preliudas. Įeinant 
aukojama $1.50.

Nušovė posūnį
Kriminaliniai Įvykiai žiauriai 

padidėjo. Štai, Chicagoje Denis 
Farrell, 29 m. amžiaus, nušovė 
savo 20 m. amžiaus posūnį Ri- 
chard Hardt. žmogžudystė įvy
ko priešais namus, kur Hardt 
gyveno — 3046 N. Keatin avė. 
Čia jis gyveno su motina. At
vykusi motina rado sūnų bemirš 
tantį šaligatvy. Tuo metu kaip 
tik žudikas važiavo nuo tos vie-

tuvos laisvės atgavimo perspek
tyvos dabartinėje tarptautinė
je plotmėje”.

Meninėje minėjimo dalyje pa
sirodys: Irenos Šilingienės vado
vaujamoji Grandies tautinių šo
kių grupė. Moksleivių Tautinis 
ansamblis/ vadovaujamas A. 
Skridulio ir Broniaus Jonušo di
riguojamas Chicagos Augšt. Li
tuanistikos mokyklos choras. Vi 
sai minėjimo programai vado
vaus ir ją praves jaunoji stu
dentė Zita Biliūnaitė. ,

Šį pirmu kart ruošiamą Chi
cagos'jaunimo Vasario 16-sios 
minėjimą rengia vietos lietuviš
kojo jaunimo organizacijos, re
miamos Liet. Bendruomenės Chi 
cagos apygardos vadovybės. Mi
nėjime surinktos aukos bus per
duotos Amerikos Lietuvių Tary
bai.

sutiko pravesti Kristo- 
centrinių rekolekcijų ciklą nio- 

mergaitėms, Nekaltai 
i Pradėtosios vienuolvne, Put

liam, Conn. Pirmasis gavėnios 
i savaitgalis (kovo 8, 9 ir 10 d.) 
paskirtas vyresniosioms mer- 

į gaitėms.
— Didelį koncertą kovo 24 d. 

Schvvaben Ilall, rengia antiko
munistinio fronto N. Y. skyrius. 
Pirmą kartą programoje daly
vauja pavergtų tautų vienetai. 
Lietuviškoje dalyje dalyvauja: 
Vitalis Žukauskas, Vincė J011- 
nuškaitė, V. Sabaliauskienė, A. 
Mrozinskas, J. Žilevičuis.

Valstiečiu Liaudininku
Centro Komitetas pereitą sa
vaitgalį posėdžiavo New Yor- 
ke, aptardamas Vliko stiprini
mo ir Vykdomosios Tarybos su 
darymo reikalus.

— Dail. Roma« Viesulas da
lyvauja grupinėje “juoda ir* bal
ta” grafikos narodoje, kuri ati- 

— Jonas Jasys išspausdino daryta vasario 4 d. Tcrain ga- 
Peterson, vN. J., laikraštyje va- lel ijoje 20 W. 16.
sario 7 d. laidoj The Morning VOKIETIJOJE
Call laišką, kuriame pažymi,
kad suimtieji šnipai, nors ir ki- llildesheime nauju diece-
lę iš Lietuvos, nėra lietuviai. z’j°s ordinaru yra paskirtas vy 
Autorius pastebėjo, kad suim-i skupas Enrikas Janssen, buvęs 
tųjų tautinė mažuma turėjo Lie garsios Šv. Paneles Marijos 

Laiš- šventovės Kaeveler klebonu,
autorius

IŠARTI IR TOLI
1. A. VALSTYBĖSE

— Lietuvių pranciškonų pro
vincijos taryba, posėdžiavusi 
praeitą savaitę Kennebunkpor- 
te, Me., padarė šiuos pakeiti
mus. Tėv. Barnabas Mikalaus
kas, dirbęs pusantrų metų Dar
bininko redakcijoje, paskirtas 
III Ordino komisaru tvarkyti 
tretininkų reikalus. Tas parei
gas iki šiol ėjęs Tėv. Modestas 
Stepąitis, Švento Pranciškaus 
Varpelio redaktorius, paskirtas 
į Darbininko redakciją, ir joje 
pradėjo dirbti nuo vasario 6 d. 
Tėv. Steponas Rapolas iš Gree- 
ne, Me., perkeltas į Torontą dirb 
tį Prisikėlimo parapijoje.

Reikia manyti, jog šia minėji-1 dirbanti jauna, 21 metų
mas sutrauks nemaža Chicagos 
jaunimo, o taip pat ir vyresnių
jų, kuriems, be abejo, rūpi mū
sų jaunųjų darbai. Edv. š.

Sales futbolo pirmenybėse

amžiaus mokytoja Delia parodė 
ypatingą atsidavimą. Ji moky
tojauja nuošaliame indėnų kai
melyje. Ten ji prie pirmos šv. 
komunijos priruošė savo 30 auk 
lėtinių, paruošė visą kaimą tai 
šventei, pasikvietė misionierių 
ir jisai buvo nustebęs, kad ta 
mokytoja buvo parūpinusi pir
mąją komuniją priimantiems 
vaikams baltus drabužėlius. Mo

misiją, sis kongresas ivyks bir . . ....irt j j Y. • ' tuvoj tik 7% gyventojų.zelio ,men. 29-30 d. d. Mornson, Rq pabaįgoje autorius tcigiaJ apylinkės dekanas ir kanaunin-
viešbutyje, Chicagoje

X Gairės, Chicagos skautų 
žurnalas, vėl pradės eiti. Už mė
nėšio įseis numeris, kuriame; Sobolevičius nėra joks tremti-j 
bus galima rasti mūsų jaunimo nys, o grynas emigrantas, pa- 
beletristikos, poezijos, apžval- likęs Lietuvą 1941 m. Laiško 
gos iš skautiškojo gyvenimo, autorius pasisako nekaltinąs 
Prenumeratas prašoma siųsti: tos tautybės visų žmonių, bet 
V. SI rimą itytė, 4439 So. Tai-; tik nusikaltimą padariusius as- 
man, Chicago.

kad žmonės, kurie išduoda juos kas. Konsekracijos( diena dar 
priglaudusi kraštą, turi būti nu nenustatyta, 
bausti. Be to pastebėjo, kad I —

inenis.
X A. Valiuškis, nuola- 

nėj, dalyvio Korėjos kare. Žu-, ^*n*s draugo bendradarbis pa- 
vo teturėdamas tik 29 m. am-j nukojo Draugo statybos fondui 
žiaus.

X Algirdas Stepąitis, bebai
giąs statybos inžinerijos studi
jas Illinois universitete Urbano- 
je, pradžioj šio semestro buvo 
išrinktas vece-preaident Ameri
can Society of Civil Engineers. 
Student Chapter. Džiugu, kad 
mūsų lietuviai randa pasitikėji-

5 dol. Anksčiau dr. Antano pa-h 
varde buvo klaidingai paskelb
ta.

x Adclvi Navicki<‘nei yra a-i 
tėjęs laiškas nuo M. Lendraitie- 
nės. Kreiptis į Draugą.

x B. S. Stasy*, anksčiau gy
venęs 4005 S. Artesian ave.J 
persikėlė j 5119 S. Sawycr st.,|

PRANEŠIMAS
Lietuvos Vyčių Sendraugių 

.mėnesinis susirinkimas ivyk3 
vasario 19 d. 8-ta vai va k. Liet. 
Vyčių svet. 2451 W. 47th str.

Nuoširdžiai kviečiami visi na
riai atvykti punktualiai. Po su
sirinkimo bus programa. —

Valdyba
Martinas Simonaitis, jaunas Ieno

ms iš Toronto, šiuo metu studijuo
ja* dniunvimi; Ii:titfu4'<lo muzikos 
kolegijoje, dalvmiis i unšminiune 
liiuouju menininku vakare vasario 
meti. 23 d. Lietuvių auditorijoje, Imą amerikiečių studentų tarpe, i Chicago 32, 111. :s Oraline !

Chicagos lietuviai futbolinin
kai, dalyvaujantieji “National 
Soccer” lygos salės futbolo pir
menybėse, vasario mėn. 10 d. 1 kytojos mėnesinis atlyginim 
turėjo savo šeštąji susirinki- į yra tik $4.

„ m4 ir rungtyniavo 3u Wislos «... • • .tos. Praslinkus 45 ramutėms po-, fulbo|o komanda kuria, t | Atstatys noviciatą 
supasuoti 0:2.licija jau- jį areštavo. Policijai 

jisai aiškinosi, kad atvykęs iį 
namus ir neradęs žmonos, su 

Į kuria jis buvo persiskyręs, bet 
su kuria siekęs susitaikyti, jis 
paleido porą šūvių į savo posū
nį, kuris nenorėjo nurodyti, kur 
motina išvykusi. Viena kulka 
patrikę Į vidurius, kita — į 
sprandą. Žudikas jau anksčiau 
buvo baustas už .plėšikavimą.

Daugiau pašto pajamų
Per 1956 metus Chicagos paš

to Įstaiga turėjo $157,093,800 
pajamų, kai tuo tarpu 1955 me
tais pajamos buvo keliais milio- 
nais mažesnės ir siekė — $153, 
738,620 .

Kraują atvožė iš už 
175 mylių

Visa eilė pažįstamų atvyko 
iš už 175 mylųi j Illinois univer
siteto ligoninę 840 S. Wood st., 
Chicagoje, kad galėtų duoti 
kraujo Kotrynai Snunders, ku- 
riaibuvo padaryta širdies ope
racija, užsitęsusi 4' valundų.

Sudegusiam jėzuitų novicia
tui Shadowbrooke, Mass., jau 

Tai buvo pirmasis mūsiškių j gauta aukų trys milionai dolerių, 
pralaimėjimas šiose pirmenybė-j Statyba prasidės pavasari, 
se: iki šioliaž jie 2 kartus vra 'laimėję ir 3 kartu., sužaidęYy- PERSKAITYTI
giomis. Salės pirmenybės jau JeiSu atsir™ atatinkamas 
eina į pabaigą ir po šio sekma- skaičius išleisiu Akordeonui va- 
dienio rungtynių yra belikę tik lietuvių kalboje su gai-
trys susitikimai: prieš Atlas, domis. Kas pageidautumėte jo, 
Maroons ir VVings. ; prašau pranešti savo adresą J.

Sekmadienio susitikime lietu- ! Karveliui, 3322 So. Halsted SI., 
viai sužaidė žemiau savo Įprasti- Chicago 8, 111.

KAS TURI GER/Jk SKONĮ, VISKĄ PERKA l’AS LIEPON|
Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namų ir ofisų 
įrengimui.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FI1RNITITRE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halated Str. VIctory 2-4226
Piiin , .K<*tvirt. tl- Sekm. 10 5, Kitom ilictimn 9 b


