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Izraelis jau kraustosi iš Gazos ruožo ir flkabos
Ko bolševikai siekia tariamu

"moksliniu bendradarbiavimu"
Bolševikai stengiasi sau simpatikų susidaryti vadinamu „kul

tūriniu bendradarbiavimu su Vakarais“. Tam tikslui dirba išsi
juosę įvairūs bolševikų kultūrininkai ir mokslininkai.

^Neseniai vokiečių išleistame
1956 m. tautotyros metraščio 
antrajame tome raudonasis prof. 
W. Steinitz skatina plėsti moks
linį bendradarbiavimą tarp Rytų 
ir Vakarų.

Kas yra tas Steinitzas?

Kas yra tas Steinitzas, gerai 
nušvietė šiuo metu Švedijoje Up
salos mieste dirbąs estas profe-

dar kitais 6 pavyko pasislėpti. 
Tuo tarpu 192 buvo biauriausiai 
išžudyti, tarp jų abu prof. Loo- 
ritso broliai, motina ir visa eilė 
kitų kankinių.

i

Bolševikinė propaganda ir 
šnipinėjimas

Atskleisdamas viešumai šiuos
sorius Oskar Loorits, pats gerai faktus, O. Loorits sakosi norįs
pažinęs iš savo patirties. Kadai
se Loorits šiam bolševikų agen
tui, apsimetusiam nacių perse
kiotu žydų mokslininku, buvo su 
teikęs visą eilę adresų ir reko
mendavo jį kuo galint paremti. 
Bet vėliau pasirodė, kad jis bu
vo bolševikų užverbuotas dirbti 
šnipinėjimo darbą. Talino mieste 
jis mėgino užverbuoti kitus es-

parodyti, ko bolševikai siekia ta
riamuoju „moksliniu bendradar
biavimu“. Pirmoj eilėj jis turi 
pasitarnauti bolševikinei propa
gandai ir šnipinėjimui. Vakarų 
mokslo žmonės, patys neišgyve
nę panašių persekiojimų, kartais 
negali tinkamai suprasti, kokias 
kančias yra išėję pabėgėliai mok 
slo žmonės, kurie pirmoj eilėj

Aukso Krantas (Ghana) vakar oficialiai paskelbtas nkuja nepriklausoma valstybe. Vicepreziden
tas Nixonąs dalyvavo naujos valstybės krikštynose. Viceprezidentas Nixonas ir jo žmona sveikinami 
Kojo Botsio, kuris bus prekybos ir darbo ministeris naujoje vyriausybėje. (INS)

Izraelis buvo sulaikęs savo

kariuomenės pasitraukimą
TEL AVIV, Izraelis, kovo 6. — Izraelis šiandien staiga su

stabdė pasitraukimą iš Gazos ruožo po to, kai izraelitų kareivis 
krito nuo arabo kulkos ir arabai pradėjo plėšti Jungtinių Tautų 
darbų ir pagalbos agentūrą.

Jeruzalės radijas pranešė, - —
kad Gazos ruože išleistos taisyk-Į Sheikh pajūrio 
lės, kuriomis nustatytas laikas Į įlankoje, 
kada arabai gali išeiti iš namų, 
kadangi arabai tris kartus už
puolė Izraelio karinius automo
bilius ir traukinį. Vienas arabas 
buvo užmuštas.

ruožą Akabos

tus šnipinėti bolševikams, o per laukia, jog būtų neužmirštos pa- 
sovietinę okupaciją patį geradė- vergtosios tautos, jų laisvės ko
ją Steinitzas apskelbė esant va, kurią turi visu savo svoriu 
„amerikiečių agentu“. paremti laisvojo pasaulio sąžinė.

Pavyko pasislėpti
Prof.xO. Loorits sakosi tik per 

stebuklą išvengęs mirties. 1941 
m. liepos 7 d. bolševikai vykdė 
Tartu mieste masines žudynes.
200 jšžudytinų asmenų sąraše 
buvo ir Loorits, kuriam betgi su 
min. pirmininku prof. Uluotsu ir t

Karštas klausimas apdegino

Kinijos raudonųjų maršalą

Greit uždraus
GENEVA, Šveicarija, kovo 6. 

— Genevos miestas greitai už
draus jaunesniems kaip 18 me
tų lankytis kino rūmuose, teat
ruose, šokių salėse ir kabaretuo
se.

Iš Rusijos daug kas norėtų

išvykti, bet sovietai neleidžia
BONNA, Vokietija. — Ryšium su Vokietijos Raudonojo Kry

žiaus valdytojo derybomis Maskvoje dėl vokiečių repatriacijos iš 
Sovietų Sąjungos paaiškėjo, kad vokiečių pasiuntinybėje Maskvo- 
jet net apie 100,000 asmenų esą padavę prašymus leisti jiems per
sikelti į Vokietiją.

ACCRA, Ghana, kovo 6. —
Aukso Krantas (Ghana) šian
dien oficialiai paskelbtas nepri
klausoma valstybe. Nepriklauso
mybės iškilmėse dalyvavo įvai
rių valstybių atstovai, jų tarpe 
ir raudonosios Kinijos maršalas 
Nieh Jung - chen.

Iškilmių metu prie raudono
sios kinijos atstovo maršalo 
Nieh Jun - chen priėjo du ame
rikiečiai korespondentai ir pra
dėjo vertėjo pagalba su juo kal
bėtis. Vienas iš amerikiečių pa
klausė raudonojo maršalo, ar 
jis „tarnavo su savanoriais ki
niečiais“ Korėjos kare. . .. * 7

Vertėjas ir maršalas paraudo tUFl
ir pabėgo tarsi po jų kojomis bū 
tų buvęs padėtas dinamitas.

Aukso Kranto (nuo šios die- LONDONAS, kovo 6. — Bri- 
nos oficialiai vadinamas Ghana) tani ja dabar turi gazolino atsar- 
nepriklausoma valstybė turi 5 gų, paskelbė „The Financial Ti- 
milionus negrų ir 13 tūkstančių mes“ laikraštis.
baltųjų. Naujoji Afrikos valsty- Į Britaniją dabar atvežama ga 
bė yra tokio pločio kaip Illinois žolino beveik tiek pat, kiek bu- 
ir Indianos valstybės kartu su-1 vo atgabenama prieš Suezo kri- 
dėjus. zę.

Tikras vardas, bet

klaidingas “stebuklas” Romoje spaudos at3to.
TULSA, Okla., kovo 6. — Vy-I vus supažindino su jaunimo su

ras, kaltinamas degtinės garny-j važiavimo tikslais ir reikšme, 
ba, atsistojo teisėjo akivaizdoje
ir pasakė, kad jo pirmas vardas 
yra Joshua. '

Teisėjas paklausė: „Ar tu esi 
Joshua, kuris sustabdei saulę“.

„Ne, teisėjau“, — jis atsakė,
— „Aš esu Joshua, kuris gami
na munšeiną“.

Jų tarpe yra ir skaičius buvu
sių Klaipėdos krašto gyventojų. 
Federalinės Vokietijos vyriausy
bė kartas iš karto patiekia Mas
kvai sąrašus asmenų, kuriuos ji 
pripažįsta Vokietijos piliečiais, 
bet Maskva tokius sąrašus labai j 
santūriai tepatenkina. Dažniau-j 
šia pareiškiama, kad tie asmens 
esą laikomi sovietų piliečiais, ku 
riais rūpintis vokiečių vyriausy
bei nepridera.

Jau išvyko kitur
Iš kitos pusės Maskva atkak

liai įkalba Bonnai, kad reikią re
patrijuoti ir tariamus sovietų pi
liečius, gyvenančius Vakarų Vo
kietijoje. Sovietai neseniai vokie 
čiam8 įteikė vėl sąrašą su 8,000 
pavardžių. Bet pasirodė, kad da
lis tų asmenų jau seniai iš Vo
kietijos emigravo į kitus kraš
tus, o iš čia tebegyvenančių be-'

maž niekas nenori grįžti į sovie
tų valdomus kraštus.

Pagrindinis repatriacinės prak 
tikos skirtumas tarp vieno ir ki
to krašto yra tas, kad Vakaruo
se kiekvienam rusui, kuris tik to 
nori, leidžiama netrukdomai grįž 
ti į savo tėvynę, bet niekas ne
nori vykti, tuo tarpu iš Rusijos 
daug kas norėtų išvykti, bet so
vietai neleidžia.

Prisiminė diktatorių
MASKVA, kovo 6. — Sovietų 

Sąjungos komunistų partijos or
ganas „Pravda“ paminėjo Stali
no ketverių metų mirties sukak
tį. Laikraštis pagyrė mirusį dik
tatorių.

Interesai susikryžiavo
LONDONAS, kovo 6. — Anglijos ir Europos interesai susi

kryžiavo, ir Londone kompromiso dar nesurasta.
Vakarų Europos Sąjunga ir ---------

visos kitos valstybės pasisakė , griežtai pasisakė ir Šiaurės At- 
prieš Anglijos nutarimą atitrauk lanto Gynybos organizacijos (Na
ti iš Vakarų Vokietijos 30,000 
kareivių iš dabartinių 80,000.

Anglija sakosi negalinti pakel , 
ti tokios naštos. O Vokietija, ku 
ri mokėjo visom svetimom ka
riuomenėm Vokietijoje išlaikyti 
apie 300 milionų dolerių per me
tus, po 1958 metų atsisako mo
kėti. Ir 1958 metams Vokietija 
tesutiko mokėti tik 175 milionus 
dolerių. Jungt. Amerikos Vals
tybės spaudžia, kad Vokietija ir 
toliau mokėjimų nenutrauktų.

Prieš Anglijos kariuomenės 
atitraukimą iš Vak. Vokietijos

to) kariuomenės vyriausias va
das.

KALENDORIUS

Kovo 7 d.: šv. Tomas Akvinie- 
tis; lietuviški: Rimtautas ir Vai
dilutė.

Saulė teka 6:19, leidžiasi 5:47.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — ma
žas oro temperatūros pasikeiti
mas.

Dar yra Jungtinių Tautų ka
reivių iš Indijos, Indonezijos ir 
Jugoslavijos, kurių vyriausybės 
kartu sėdėjo su Egiptu Jungti
nėse Tautose. Šie kareiviai kiek
vienu momentu gali būti ištrauk
ti, jei Egipto prezidentas parei
kalautų.

Garantijų nėra

Izraelio premjeras Ben-Gurion 
parlamente pripažino, kad Izrae
lis negavo Jungtinių Tautų ga
rantijų prieš arabų puolimus. 
Bet jis pasakė, jog Jungtinės 
Amerikos Valstybės ir kitos Va
karų valstybės užtikrino taiką 
Vidurio Rytuose.

JAV ir Vokietija

prašo pagelbeti
VVASHINGTONAS, kovo 6. — 

Jungtinės Amerikos Valstybės ir 
Vakarų Vokietija vakar ragino 
Sovietų Sąjungą pagelbėti su
jungti Vokietiją. Valstybės sek
retoriaus Dulles ir Vokietijos už
sienio reikalų ministerio Hein-

„ .. j rich von Brentano jungtinis ko-
užims Gazos ruožą, c. Suomy™.j munikaUs sak„ viltlcs. , 
kareiviai įžengs į Sharm EI, SovicĮų Sąjunga supras, kad 

toks žygis patarnautų „jos pa
čios interesams“.

Išsiaiškinus
Išsiaiškinus kai kuriuos klau

simus, Izraelis vėl atnaujino pa
sitraukimą. iš Gazos ruožo. Iš 
Akabos įlankos pasitraukimas 
nebuvo sustabdytas.

Izraelis anksti šiandien pradė
jo gabenti reikmenis iš Gazos 
ruožo ir Akabos įlankos apylin
kės. Kariuomenė trečiadienio 
vakare pradės trauktis iš Gazos 
ir Akabos.

Darbininky jaunimo
suvažiavimas Romoj1 .

Dar nežinia, kada Jungtinių 
ROMA, kovo 6. — Tarptauti-! Tautų kareiviai įžengs į Gazą ir 

nio katalikų darbininkų jauni-' Akabą, bet, pagal susitarimą, JT 
mo, vadinamų žosistų, sąjūdžio kariai tuojau ten turėtų atvykti,! 
įsteigėjas ir dvasios vadas bei- kai Izraelis iš ten pasitrauks. 1

1 gas prelatas Juozas Gardijn, grįž 
iš kelionės po įvairius

Katalikų darbininkų jaunimo 
suvažiavimas bus šių metų rug
pjūčio mėnesį Romoje.

JT kariai įžengs
Jungtinių Tautų kariuomenės 

vadas gen. E. L. M. Burns pasa
kė, kad Švedijos, Danijos, Nor
vegijos ir Kolumbijos kareiviai

pakankamai gazolino

Amerikos senatas patvirtino

Vidurio Rytų politiką
WASHINGT0NAS, kovo 6. — Senatas patvirtino prezidento 

Eisenhowerio programą apsaugoti Vidurio Rytus.
Senatas 72 balsais (prieš 19)

priėmė vakar prezidento Eisen- 
howerio Vidurio Rytų programą, 
nukreiptą prieš komunistinę ag
resiją. Abu Illinois senatoriai —
Paul H. Douglas (D.) ir Everett 
M. Dirksen (R.) balsavo už pro- Trys vyrai dirbo prie didžiulio 
gramą. vyno kubilo Mondovijoje. Abdel

Senatas trylika dienų svarstė Hamid Kadoūri, 18 metų, įkrito

Trys vyrai paskendo

vyno kubile
BONE, Alžirija, kovo 6. —

į kubilą. Jo tėvas parvirto, kai 
bandė išgelbėti jį, ir Meziane Ma 
lėk, 63 metų, paslydo bandyda- 

įmas abu išgelbėti. Visi pasken
do.

prezidento Eisenhovverio Vidu
rio Rytų programą ir pagaliau 
priėmė. Rezoliucijos turinys yra 
šis:

1. Jungtinės Amerikos Valsty
bės gali naudoti karinę jėgą -------------
prieš komunistinę agresiją Vi-j _ i *• i f *• •
dūrio Rytuose, jei prezidentas GeleziTlKCilO maSHllStai 
matys reikalą ir jei agresijos
auka prašys pagalbos;

2. Patvirtinama 200 milionų
dolerių fondas užsienio pagalbai. 
Pinigai gali būti naudojami eko
nominiams ir kariniams reika
lams.

Ožiai, eikite namo
SANTA FE, N. M., kovo 6. — 

Gubernatorius Edvvin Mechem 
pasirašė „ožių įstatymą“, kuriuo 
draudžiama ožiams klajoti mies
tuose ir miesteliuose.

MASKVA. “Pravda” nr. 42 
rašo, kad Balašovos mašinistų 
mokykloje lavinasi 60 garvežių 
mašinistų; nusiskundžia, kad 
per penketą mokslo mėnesių be 
simokantiems visai mažai tepa- 
rodytos garvežių dalys, visai 
mažai jie ko teišmokyti.

• Šiaurės Atlanto Gynybos or
ganizacija (Nato) buvo numa
čiusi Europoje sudaryti 30 divi
zijų, bet lig šiol nepasiekė nė pu
sės to skaičiaus.

Oparino teorija iš tikrųjų

neduoda visai nieko naujo
MASKVA. — Rusų biochemikas Oparinas savo naujame vei-. 

kale bando surasti naują aiškinimą, kaip žemėje yra atsiradusi nizaciją (Nato). 
gyvybė.

Remdamasis dialektiniu mate
rializmu, sovietinis autorius no
rėtų atmesti antgamtinį gyvybės 
principą ir drauge duoti naują 
gyvybės kilmės teoriją, kuri bū
tų labiau patenkinanti už klasinį 
materializmą.

Tačiau Oparino teorija iš tik- 
rųjų neduoda visai nieko naujo.
Jo tvirtinamas dialektinis san
tykis tarp atsitiktinumo ir būti
numo yra ne kas kita, kaip žo
džių žaidimas, neturįs pagrindo 
tikrovėje. Iš tiesų ir tariamai 
nauja Oparino teorija yra tik tas 
pats senasis materializmas, ku
ris negali patenkinti naujausių 
gamtos mokslų pažangą sekan
čio žmogaus proto.

Valstybės sekretorius Dulles 
ir Vakarų Vokietijos užsienio 
reikalų ministeris Brentano pa
sakė, kad reikalinga stiprinti 
Šiaurės Atlanto Gynybos orga-

• Vengrijos pabėgėlių tarpe 
yra daug vidurinių mokyklų mo
kinių. Šiomis dienomis Innsbruc- 
ko mieste Austrijoj buvo atida
ryta vengrų jaunimui vidurinė 
mokykla, kurią lankys apie 200 
mokinių. Mokyklos išlaikymu rū 
pinsis Austrijos katalikų moks
leivių organizacija. Innsbruckc 
universiteto Teologijos fakulte 
tas mokyklai leido naudotis sa
vo patalpomis. Mokytojų perso
nalą sudaro vengrai pabėgėliai.

Izraelis vėl eis j

karę, jei reikės . ..
NEW YORKAS, kovo 6. — Iz

raelio užsienio reikalų ministerė 
Mrs. Goldą Meir vakar įspėjo, 
kad Izraelis vėl eis į karą prieš 
arabus, jei bus reikalinga apsau 
goti Izraelio žmones.

Mrs. Meir pareiškė Jungtinių 
Tautų korespondentams, kad Iz- 

1 raelis praėjusių metų rudenį sau 
gurno tikslu įsibrovė į Egiptą.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Izraelis vakar pradėjo trauktis iš Gazos ruožo ir Akabos 

įlankos. Izraelio premjeras Ben-Gurion sumušė opoziciją dėl Iz
raelio pasitraukimo iš Egipto ir laimėjo parlamento pasitikėjimą. 
Jis pasakė, kad Vidurio Rytuose bus taika, „jei. Jungtinės Ameri
kos Valstybės ir kitos valstybės laikysis savo pažadą Izraelio at
žvilgiu“.

— Prezidentas Eisenhotveris vakar pareiškė pasitenkinimą, 
kad senatas patvirtino Vidurio Rytą programą.

— Valstybės sekretorius Dulles vakar išvyko į trijų dienų 
pietryčių Azijos sutarties organizacijos konferenciją, kuri. bus 
Canberroje, Australijoje. Konferencijai pasibaigus, Dulles grįš į 
Washingtoną, čia praleidęs tris dienas, paskui skris į Bermudų, 
kur prezidentas Eisenhoweris kovo 21—2j d.d. tarsis su Britani
jos ministeriu pirmininku Harold Maemillanu.

— Sirija pasiruošusi taisyti naftos vamzdžius, kurie buvo su
sprogdinti, kai Izraelio — Britanijos — Prancūzijos karinės jėgos 
praėjusių metų rudenį įsiveržė į Egipto teritoriją.

— Prancūzijos kariniai pareigūnai pranešė, kad jie areštavo 
dama apie ntują materijos egzis-' daugiau kaip 50 Alžirijos sukilėlių patarėją.
tavimo būdą ir apie įvykusį šuo- — Jungifinią Tautų generalinis sekretorius Dag Hammarsk- ‘ 
lį ir nesugebėdama jiems duoti Į joldas sekančios savaitės pradžioje skris į Kairų ir Gazą sudaryti 
jokio pateisinimo. ' Jungtinių Tautų civilinę administraciją Gazos ruože. Manoma,

------- --- — kad Jungtinių Tautų kariai ilgai stovės Gazoje, nors Egiptas ir
• Jungtinės Amerikos Valsty-, Prif,'^nrau^li-

— Kuba pasirašė trejų metų prekybinę sutartį su Vakarų 
Vokietija.

— Jungtinės Amerikos Valstybės galbūt greitai nuims drau
dė,lą keliauti į Izraelį ir kitas tris Vidurio Rytu valstybes. Drau
dimas bus nuimtas, kai Izraelio kariuomenė pasitrauks iš Egipto 
teritorijos. Jungtinės Amerikos Valstybės savo žmonėms uždrau
dė keliauti į Izraelį, Egiptą, Siriją ir Jordaną, kai praėjusią metų 
rudenį prasidėjo kovos tarp Izraelio ir Egipto.

Tik apsunkina
Dar daugiau,.Oparinas su sa

vo naujais išvedžiojimais tik ap
sunkina jau ir taip nepakeliamus 
materializmo sunkumus. Auto
rius pripažįsta, kad su pirmai
siais gyviais prasideda naujas 
materijos egzistavimo būdas, ku 
rį bando išaiškinti įvykusiu ko
kybiniu šuoliu tarp neorganinės 
ir gyvos medžiagos. Klasinis ma 
terializmas nepripažįsta medžia
goje nei šio naujumo, nei šuolio, 
nes nesugeba jų išaiškinti.

Oparino teorija patenka į ne
nugalimą prieštaravimą, kalbė

bės laiko Europoje 5 divizijas, 
Anglija keturias, Belgija tris, 
Olandija turi vieną, Prancūzija 
visą kariuomenę nugabeno į Al- 
žiriją. O Vokietija turėtų 5 di
vizijas, bet jos kariuomenės or
ganizavimas buvo uždelstas ir 

tik dabar pradedamas.

y d



Medžiagą siųsti: V. KLEIZA, 518 Green Str., Champaign, III.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

VYSKUPU FONDAS

H ILS YOUR ANGUISHED AMD 
OUTCAtT MCIOHBORS OVERSEASI

Ketvirtadienis, kovo T, 195?

Priešas tapo draugu lATERAITftS SUKAKTIS 1831 metų sukilime. Pažymima,
Kada Paderevskis buvo Lenki- Į Lenkų laikraštis “Gwiaz(L“ kad ji buvo viena pirmųjų. Lie

jos ministeris pirmininkas, vieną'įsidėjo d r. J, Jani'ševičiaus pra- tuvoje pradėjusių organizuoti

pareigą dalyvauti mūsų ideologo 
pagerbime. Ypatingai trūko jau 

, , „ , „ 1 niausiųjų šeimos narių. Gaila, i
Visų laukta-At-kų en r-*-4' I j<atĮ pas mus pradeda pritrūkti 

jungos kon erencija, jvy usi s. parejgOS jaUsmo. Minėjimas pra 
dėtas 35 min, pavėlavus, čia ir
gi viena ydų, kurias iš ateitinin- 
kijos tarpo reikėtų šalinti.

— Alė Rūta Arbienė skaitė

Is ASS KONFERENCIJOS 
IDĖJŲ

m. kovo 2 d. Chicagoje, praėjo 
solidariai ateitininkiškoje dva
sioje. atvirai įžiūrint esančius 
padėties sunkumus ir jieškant 
organizacinės drausmės bei nau
jų kūrybos kelių.

Vysk. V. Brizgys, sveikinda
mas konferencijos delegatus ir 
svečius, iškėlė reikalą gyvinti 
veiklą pačiuose ateitininkuose,

paskaitą Detroito stud. at-kams 
tema “Lietuvių literatūros sąjū- 
tis su visuotine literatūra”.

— A. Mogenytė ir S. Radvila 
įeina į Lietuvių Stud. S-gos JAV 
rinkiminę komisiją.

vėlyvą vakarą, jam besvarstant i .. . , .. , ot-
valstybės reikalus savo kabinete, nešimą, kad suėjo 125 metai nuo 

mirties grapaitės Emilijos Paprie jo atsirado užuolikas su re
volveriu vienoje rankoje, o kitoje 
rankoj laikė raštą ir reikalavo jį, 
Paderevskį, tuč tuojau, kad tą raš 
tą pasirašytų. Raštas gi buvo Pa- 
derevskiui atsistatydinimas iš mi- 
nisterio pirmininko pareigu.

Paderevskio žmona, miegojusi 
kitame kambary, išgirdusi triukš
mą atsibudo ir, kai įžengė į vyro 
kabinetą, rado šį besigrumiant su 
užpuoliku. Greit buvo pašaukti 
sargybiniai ir Paderevskis liepė 
jiems paimti užpuoliką ir išvedus 
į gatvę paleisti. Nuo tos nakties 
pasakodavo Paderevskis: “šis žmo 
gus buvo mano draugas“.

TEBERAŠAI RANKA?
Rašomoji mašinčlč rašo gražiau, 

greičiau, iki 10 egz. iš kart! įvai
riausi modeliai nuo $69.95 ir augš- 
Člau. Pigu, nes tarnauja visa gyveni
mą. Mokėsite tik po $5.00 kas mė
nesį. Pristatoma j bet kurį pasaulio 
kampa su pilniausiom garantijom.

teraitės, kuri žuvo bekovodama

ginkluotą pasipriešinimą prieš 
m įskolius.

gyvenamoje aplinkoje ir tėvynei _ Run Llpnifino kuopos mer
Lietuvai. i gaįgių susirinkimas įvyksta kovo

Vyr. At-kų Federacijos vadas g d ? val vak pag Vilkus 7023 
prof. S. Sužiedėlis įžvelgiančioji^ California Ave Programa 
paskaitoj “Krikščioniškasis ide abai į(Jomi įr da]yvavimas bū_ 
alizmas ir tikrovė , panagnne-! tjnas Pirmininfcė
jo at-kų sendraugių nueitą ke-' 
lią, skaldymosi negeroves ir pa-

PLCASC OPEN YOUR HSART!

Amerikos katalikų Vyskupų fondo vajus vyksta nuo 24-31 kovo. 
Iš surinktų sumų šelpiami neturtingieji visam pasauly. x

ATEITININKŲ ŠALPOS 
FONDO RĖMĖJAI

stovios programinės veiklos rei 
kalingumą.

Prof. dr. P. Jucaitis, pateik
damas pranešimą buvusios CV 
vardu, konstatavo gyvesnės veik 
los ir organizuotumo būtinumą 
sendraugių gyvenime, pasukant 
din ■ mizmo, bet ne dinamitizmo 
keliu.

Dr. V. Vygantas savo žodyje 
sugestionavo veiklos metodikos 
klausimą.

K. Kleiva, vienas prezidiumo 
narių, užbaigdamas konferenci
ją, davė šias išvadas: šalia gau
saus visuomeninio darbo, pa
švęsto įvairioms sritims, atėjo 
metas at-kams sendraugiams su 
grįžki į savo organizaciją ir joje 
bei per ją daugiau reikštis; ta
čiau sudinamintas ir planuotas 
veikimas ateitininkams yra ga
limas supratus aplinką, susipra
tus savo tarpe ir įgyvendinus 
vieningumo dvasią.

CLEVELANDE PAMINĖTA 
VASARIO 16

Vasario 23 d. įvyko Maironio 
kuopos jaunesn. moksleivių ir 
jaunučių ateitininkų bendras su 
sirinkimas, specialiai sušauktas 
Vasario 16 paminėti. Jam vado
vavo jaunučių globėja E. Alšė- 
nienė. Susirinkimą pradėjo Re
gina Laniauskaitė savo sukurta, 
tai dienai pritaikyta malda. A- 
pie nepriklausomybės atgavimą 
papasakojo Jūratė Orantaitė, o 
apie Amerikos lietuvių pagalbą 
atsikuriančiai Lietuvai paskaitė 
Stefutė Alšėnaitė. Tai dienai 
pritaikytus eilėraščius padekla
mavo Dalia Liaukonytė, Danguo 
lė Tamulionytė ir Dalia Oran
taitė.

Po oficialiosios dalies jaun. i 
moksl. globėja stud. Dalia Pri- 
kockytė apdovanojo kiekvieną 
ryšulėliu saldumynų. Užkandus, 
linksmai pažaista.

Jaunieji ateitininkai yra la- i 
bai dėkingi Sv. Jurgio parapijos 
klebonui kun. V. Vilkutaičiui, ku 
ris leidžia pastoviai naudotis pa 
rapijos sale.

KRONIKA

— B. Majauskas pradėjo eiti 
Philadelphijos moksleivių kuo
pos globėjo pareigas.

— Ryšium su įvykusia ASS 
konferencija, Chicagoje lankėsi 
visa eilė at-kų veikėjų: At-kų 
Fed. vadas prof. S. Sužiedėlis, 
prof. K. Pakštas, kun. V. Dabu- 
šis, dr. A. Damušis su ponia, V. 
Vaitiekūnas, P. Vainauskas, dr. 
V. Vygintas, SAS pirm. A. Ge- 
čiauskas ir visa eilė kitų asme
nų.

— S. Bobelis, SAS CV narys, 
pradėjo darbą vienoje New Yor- 
ko firmoje.

— Praėjusį savaitgalį St. Lo- 
uis, Mo., įvyko at-kų šventė. 
Jos metu visa eilė moksleivių ir 
studentų davė pasižadėjimus.

— Chicagoje įvyko prof. St. 
Šalkauskio minėjimas. Su gai
lesčiu tenka pastebėti, jog nevi
si Chicagos ateitininkai jautė

STUDENTŲ AT-KŲ 
SUSIRINKIMAS

Šį sekmadienį, kovo 10 d., T. 
Jėzuitų namuose (5541 So. Pau
lina Str.) įvyks stud. at-kų su
sirinkimas.

Darbotvarkėje — 10 vai. šv. 
mišios ir bendra šv. Komunija. 
Po to agapė ir susirinkimas. Dis 
kusi jų forma bus nagrinėjama

Po 20 dol. aukojo: kun, V. Ka- 
ralevičius, Elizabeth, N. J., dr.
A. Šmulkštys, Philadelphia, Pa. ir
B. Skrinskienė, VV^otughby, O.

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

RYTOJAS IR CHIRUKG' 
i įpyrT’VTg OTDTTn.op

3925 W~t 59th Street
• s liet «.10--8:«» •»* »,«<•’ .T'tlrt' •

Tel. ofiso ir boto OLvmpic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4933 W. 15th St., Cicero 
Rez. 1634 S. 49th Ave., Cicero

Kasdien 1-3 vai. ir 0-8 vai vak., 
išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad. tik susitarus.

DR. I. I. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. G3rd St 
Ofiso tel. REIian<« 5-4410 

Rezid. telef. GKovehlll .6-0617
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m.

Penktiul. tik po pietų.
Trečiad. ir šeštad pagal sutarti

Ofiso tel. Cl.lffside 4-2896 
Rezidencijos: liAfavette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street
(Kulnims 47th ir Ilermituge)

Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak 
Šeštad nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisui 20 North YVacker Drlve
(Ctvic Opera Hoime, kam b. 858) 

Vai. kasd. 12—4
Tel. CKntral 6-2294 

5002 YVest lttth Str., Cicero
Vai kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TO»«bsU 3-0959
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Reziii. tel. HKmloek 4-7O8O

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Ave. 
Tel. PRosjM-et 8-1223 arba YVF, 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.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ EIGŲ
SPECIALISTE

7156 South YVestem Avenue 
(MEDICAL Bl’ILDING) 

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

Office tel. KE 7-1168
Res. tel. YVAlbrook 5-3765

| "ei. ofiso PltosiM-et 6-2240
PRosjtect 6-4732

DR. S. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPĖT. CHIRURGUOS EIGOS
I 5700 So. YYnod Street

PriSmimo vai. nuo 2—4 vai. kasdien
I ir nuo 6 iki 8 vai. pirinad. tr penkt. 
l Trečiad: ir sek uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVhŪŪŠ
GYDYTOJA IR CHTRITRGP 

Office: 107 18 South Michigan Ave.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kasdien tnuo 6 v. v. jki 9 v. v’4 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

lšskirus trečiad šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai popiet.

Tel,: Ofiso — Pl'llman 5-6766
Buto — BEverlv 8-3946

Katalogus ir smulkiausias infor
macijas reikalaukite:
.1. L. Giedraitis, 1632 Itrouil Street,

^!Lt^i„nkų„..ua.lp<):s. F?:nJdaLZra Dr- A.‘*AkknZr’chicSg^“iiL’kun. n"1-"0"'’ < ”nn • k,,l is._ j.j .... j Grabys, Schenectiaidy, N. Y. ir
J. Vaičečliūnas, Sudbury, Kanada, 
aukojo po $15. J. Kuras, Detroit,
Mich. ir dr. B. Vitkus, Brockton,

Kun. Slavynas 940 dol., prel J.1 Mass. po 13 dol. Kun. A. Senkus,
Balkūnas $240, S. Gabaliauskas New York Cby, N.Y. $n- Kun.
$225, kun. P. M. Juras $215, kun. iI- Albavičius, Cicero, III., dr. St.
J. Valantiejus $170, kan. J. Kon- Ankudas, Baltimore, Md„ L. ir 
čius $105, kun. E. N. Paukšta M- Bajorūnai, Detroit, Mich., kun.
$100, kun. J. Albavičius $45, J. ?r. P. Gaida Toronto, Kanada,

— kun. P. Geisciunas, Fromberg.
Mont., A. Mažiulis, Brooklyn, N.
Y., kun. J. Pragulbickas, Eliza
beth, N. J. dr. V. T. Šauliai, Chi- 
eago, III. ir dr. A.. Starkus, Brook 
lyn, N.Y., aukojo po 10 dol.

susilaukęs aukų ir didesnėmis 
sumomis. 1948 — 1955 m. laiko- 
tarlpyj* šalpos Fondui didesnes 
aukas prisiuntė:

ir Iz. Laučkai $30, R. Vainaus-

žinomas kaip sąžiningas

Tel. ofiso HE 1-6(199. te®. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

1957 W. ‘oirfielė ’Uvd.
V 4 L ' 4 Ir ( /

* Mh/Oeniab nuo i Iki 4 -ai p p 
AskvruH {‘tvirtai! Ir s-kaiad

Tel. ofiso He. 1-2123, rez. Glb. 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

tema “Visuomeninio veikimo for kas $25, kun. J. Bakšys, kun. Bal 
mos ir jų krikščioniškas turi- ^1- L,aVč'
nys”. ka ir tėv. J. Vaškys po 20 dol.

Visi nariai, vyresnieji moks
leiviai ir svečiai kviečiami da
lyvauti. Valdyba

CHICAGOS AT-KŲ AUKOS
Chioagos Ateitininkai sendrau

giai Lietuvos Laisvinimo reikalams 
Vasario 16 d. proga Amerikos Lie
tuvių Tarybai įteikė 392 dolerius.

A
Aukojo: dr. J. Starkus $35, dr.

A. V. Šauliai $25, V. M. Šmulkš
čiai $25. Dr. Z. Danilevičius, A. 
Trimakienė, J. P. Maldeikiai — po 
20 dol. iA. E. Daugirdai $16, J. J. 
Dėdinai $11. V. K. Kleiviai, kun. A. 
Stašys, dr. P. Jakubka, kun. Jur
šėnas, kun. L. Dieninis, A. Tumo- 
sa, A. Balčytis, J. Grybinas, V. Ma 
nelis, A. Pargauskas, J. Karpavi
čius ir Ig. Kazlauskas po 10 dol. 
J. Kizlauskas, E. A. Repšiai, Ra
čiūnienė, Spetyla, S. Rauckinas, P. 
Leipus, J. Bičiūnas, E. Vilimaite,
B. Beleškienė, A. Rūgytė, M. V. 
Liulevičiai, J. Žebrauskienė, E. Jur 
šenaitė, A. O. Prunskyfcė, V. Ma- 
tikiūnas ir M. Gylienė po 5 dol. 
E. Paliokienė, O Miniotienė, E. Na- 
rutienė po 3 dol. Kiti aukojo po 
mažiau.

Chicagos A't-kų sendraugių val
dyba aukojusiems nuoširdžiai dė
koja.

1956 — 1957 metais Šalpos Fon 
dui žymesnes sumas paskyrė: 
kun. V. Slavynas, War, W. Va. 
200 dol. Kun. E. Paukštis, Ches- 
ter, Pa. $106, kun. dr. J. Star
kus, Bayonne, N.J. $103, dr. V. 
Šmulkštys, Waterbury, Con<i. 
$100, prel. J. Balkūnas, Maspeth, 
N.Y. $75, dr. V.'ir V. Tumaso- 
niai, Chicago, III. $30, kun. J. 
Rastutis, Amsterdam, N.Y. ir dr. 
A. Šidlauskaite, Oltawa, Kanada 
po 25 dolerius

Ateitininkų Šalpos Fondo val
dyba dėkoja visiems gerašir- 
džiama Fondo rėmėjams už di
džią talką šalpos darbe.

Šalpos Fondui mokestį ir pa-1 
ramą prašome siųsti sekančiu ad 
resu: Kun. Vyt. Pikturna, At-kų 
Fed. Šalpos Fondas, 916 Willough 
by Ave., Brooklyn 21, N.Y.

At-kų šalpos Fondo valdyba

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South Western Avenue

Tel. ofiso: DAnube 6-1125
DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street

f

vai. kasdien 10-12 vai. 1> 7-9 vai.
vak. šeštadieniais 19-* vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res telef. YVAlbrook 5-5O7A

'"A. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2824

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

ŠTAI KUR TIKRAS BARGENAS
Pilnas 11 dalių svečių kambario apstatymas (sofa su 

foteliu, 9x12 viln. kilimas, 3 staliukai ir 2 modem. lempos), 
vertės 309 dolerių, pas mus tik ......................$229 50

Be to didžiausias pasirinkimas miegamo kambario baldų, 
šaldytuvų, televizijos aparatų, virtuvės setų, skalbimo ma
šinų. Ir visa tai pirksite pigiau, negu bet kur kitur.

Nepirkite jokių baldų prieš tai nepatikrinę mūsų kainų. 
Tai Jums tikrai apsimokės.

NAUJOJI LIETUVIŲ BALDŲ PREKYBA
MAJOR FURNITURE, Ine.

3207 So. Halsted St. CA1. 5-3207
VEDĖJAS L RUDAITIS

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonia pagal auaitarlma. 

D81 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. tr
šeštad.

Ree. tel. GRovchlll 6-5603

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

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

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

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rei.: WAlbrook 5-3048

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VTDAUS LIGOS

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

Priima pagal susitarimą

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

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

Šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta 
I.Afayctte 3-1919.

Nainį, — LTidarcrcst 3-7786

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

NAUJAS
19 5 7

CHRYSLER

NAUJAS
19 5 7

PLYMOUTH

*2811 3"^^- >1732
Daugybė garantuotų Yrtsų išdirbysčių vartotų automobilių už labai atpigintas

| CHRYSIFR Į j pivmo nh į j j

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES, INC
CHRYSLER _ PLYMOUTH DIRECT FACTORY DEALER

4030 Archer Ave., Chicago 32, Illinois Telef. VIrginia 7-1515

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South Western Avenue 
Chicago 29, 111 

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpublio 7-4900 

Reaidencta: GltovehlU 0-8161

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

Kasdien 3—7 vai. vak. Šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą. 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. Repu bl i c 7-8818.

Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 
Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Itcziii. l’Rospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(V aškcvlčiūtė )

GYDYTOJA IR CHIRURGfi
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 VI«-tory 2-1581
Itez. Victory 2-0749

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street
Kamp. Halsted ir 31-mos gatvių 

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

Tel. ofiso l’R. 1-6446, re®. 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. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. VIrginia 7-0036. 

Rezklend jos tel. BEverly 8-8244

Tel. ofiso VI 7-0600, rez. RE 7-8867

DR. RR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4055 Archer Ave.
Kampas Archer Ir California Ave. 

VAL.: 2—4 ir 6—8 v. p. p 
iešt. 2—7 vai. p. p„
Išskyrus sekmadienius

Ofiso telefonas — Blshop 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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES ir ortopedines ligos 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpublio 7-2290 

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

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

keičia stiklus Ir rėmus
4455 S. California Ave. .YA 7-7381 i

I Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečiad. už- j 
daryta), šeštad. 10 ryto iki 3 v. p. p.

Tel. ofiso CA. 6-0257, re®. PK. 6-6659 
Rezfcl. 6600 S. Artesian Ave.

VAI. 11 v. v. iki 3 p. p.; 6—9 v. v

DR. G. SERNER
LIET’JVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West S5tli Street

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

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu akių įtempimą, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir toilregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiaiisiun 
trukumus. Speciali atyda kreipiama 
J mokyklos vaikua

4712 South Ashland Ave.
Tel. Y Ardu 7-1873

Vai. 10:80 iki 7 v. vak. Šeštad. 10:80 
iki 6 vai. Sekmad. ir treč. uždara.

Ofiso telef. V Arda 7—1166 
. Rezidencijos — HTcwart 8-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weet 35th Street
(kampas Halsted ir S5-ta gatv8) 

VAL. 1—4 ir 6:80—8:80 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą '

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAlbrook 6-2670
Rea. HTIltop 6-1560

Dr. Aleiander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Cente*
6132 South Kedzie Avenue 

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

Tel. Ofiso PR. ^SK. re® RE. 7-91»»
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Went 63rd Street

VAL kasdien nuo 2—4 p. p Ir 7:10 
Iki 9 vai. Trečiad Ir šešt uždaryta

ceiefonaa GRovehllt . 159*

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTO 

• •MITATKO akinius 
alandnn *» lt Ir 1 t » » pagr
•nelisrimų Išskyrus 'rečts Menine

2422 W. MarųuetU Koad

P. ŠILEIKIS, 0. P.
< trthopedas - l*r<»t<,zlstas

Apnratai-Protezat, Mud ban
dažai. spec. |uigalha kojom

(Areli Supports) Ir 1.1. 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
OKTHOPKDI.IOR TECHNIKOS LAI».
2850 W. 63rd St.. Chicago 29, III

Tel. PRosiicct 6-5081

DRAUGAS 

THE LITIIU ANIAN DAILY F KIENO
4545 W. 63rd St., Chicago 29, Illinola, Tel. LUdlotv 5-9500

Entered ae Second-('taše Matter March II, 1916, at Chloa<o, Illtnola 
Unile. tjie Act of March 8, 1879.

Men.ber of the Catholtc Press Ass’n 
Publiehed datly, exept Sundays, 

by the
l'tthuanlan Cathollo

8UB8CRIPTTON RATE8 
(8 oo per year outetde of Chla**t 
$9 oo per year In Chicago A Cl«

PHENt'MERATA 
Cbtcagot ir Clcercl 
KPttr JAV tr Kai 
ITžalenyje

Press Soclety 28.00 per year in Canada
Eorelgn 211.00 per year.Metams % metų 8 mĮn. 1 mBn

29.00 R.00 2176 1126
O) 28.00 24 50 12 60 11 90

211.00 26 60 28 0» ii ai

Hedekctta straipsnius taiso savo nuožiūra Nesunaudotų straipsnių na 
saugo. Juos grąžina tik Iš anksto susitarus Redakcija už skalbimų turtai 
neatsako. Skelbimų kaiuos prisiunčiamos gavus pr*8ym^
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KREMLIUS BLAŠKOSI

K. TAUTKUS
Vakar oficialiai įsijungė į laisvų ir nepriklausomų tautų 

šeimą nauja valstybė. Ji vadinsis Ghana. Ligšiol ji buvo žino- 
rųa "Aukso Kranto” (Gold Coast) vardu. Tai bus pirmoji ne
priklausoma valstybė, pačių negrų valdoma. Vakar, dalyvaujant 
JAV viceprezidentui Nixonui ir daugelio kitų valstybių atsto
vams, iškelta laisvosios Ghanos valstybės trispalvė vėliava.
Naujosios valstybės pirmosios vyriausybės ministeris pirminin
kas Kwame Nkrumah (išėjęs augštuosius mokslus Amerikoj) ta 
proga pareiškė, kad pirmoji negrų nepriklausoma valstybė Afri
koje turės būti paskatinimu kitiems afrikiečiams siekti laisvo 
gyvenimo. “Jei mums nepavyktų, tai blogai paveiktų į kitas 
laisvės siekiančias Afrikos teritorijas. Mes jų neturime apvilti.
Ir neapvilsime. Visi bendradarbiaukime, kad nauja valstybė bū
tų sėkminga”, kalbėjo premjeras Nkrumah, kuris bus užsienio 
ir krašto apsaugos ministeriu.

Sostinėn Accra suplaukė daugiau 100,000 negrų, kad būtų 
liudininkais didžiojo džiaugsmo — gimusios laisvės ir nepriklau
somybės. Minioms Nkrumah kalbėjo, kad jie pasiekę laisvės be 
riaušių, be kraujo praliejimo, be materialinių nuostolių. Jo vy
riausybė užsienio politiką tvarkysianti ne neutralumo, bet nepri- | kurie turi augštas pareigas°val 
klausomybės dėsniais remdamasi. Naujosios valstybės gyvento- įdžioje. Malenkovas "po neaugė
jai niekuomet nebesutiksią būti dominuojami svetimųjų. [ bėjimo” vis dar yra valdymo

Ghana valstybė turės 91,000 kvadratinių mylių teritoriją. į bendradalyvis. Pagaliau Chruš- 
Ji susidės iš 4,125,000 gyventojų. Jų tarpe bus tik 7,000 baltao- I čevas-Bulganinas yra šių dienų 
džių. Ji pasilieka Didžiosios Britanijos bendruomenėje (com- galvos. Taigi, varžytynės vyks- 
monwealth) . Įa Įarp trijų grupių bei pažiūrų.

Naujosios valstybės sukūrimas — tai dar vienas pavyzdys, šepilovo iškritimas iš užsienio 
kaip Didžiosios Britanijos imperija keičia savo veidą. Iš impe- reikalų ministro pareigų ir jo 
rijos ji persiorganizuoja į tautų bendruom. — "Commonwealth”. vieton pasodinimas stalinisto A. 
Persiorganizuojama ne tiek revoliucijos, kiek evoliucijos keliu. Gromyko sakytų, jog grumty- 
Tiesa, tas kelias yra nelengvas. Anglams jis buvo ir yra rizinkin- nes laimi Molotovo svita. O iš- 
gas. Bet jie pasuko juo, nes vis tik skaitėsi su žmonių norais ir tikrųjų gali būti ir taip, ir ne. 
valią. Prieš kiek laiko buvo pasiprešinta nepriklausomybės Be šių priežasčių, šėpilovui 
sąjūdžiams. Bet pamačius, kad tai yra nuostolinga, kad pagaliau pakenkė Tito nesugrįžimas, ka- 
tautos pribręsta laisvam gyvenimui, anglai jų sąjūdžiams nebe- rinės intervencijos Suezo kanalo 
sipriešino. Nuo 1945 metų jau 570milionų buvusios britų im- krizėje panaudojimas ir Eisen- 
perijos žmonių laimėjo nepriklausomybę. Į tą skaičių įeina In- howerio V.- Rytų doktrina, šie 
dijos ir Pakistano gyventojai. faktai yra rimčiausi. Kitos įšei-

Ta proga pravartu padaryti šiokį tokį palyginimą. Kai Di-j ties Kremlius neturėjo, kaip tik 
džiosios Britanijos imperijoje persiorganizuojama, leidžiant tau- keisti savo užsienio politikos va
toms apsispręsti ir organizuotis į laisvas ir nepriklausomas vals- dovą; dabartiniai vadai dalinai 
tybes, atsisakant kolonijų su daugybe gyventojų ir kaikuriais Į padarė nuolaidą stalinistams, 
atvejais didelių turtų, Sov. Rusija plečia savo imperiją, jėga i pasirinkdami seną “veto” vete- 
prisiijungdama jai niekuomet nepriklausiusas teritorijas, pa- raną A. Gromyko.
vergdama tautas, nesiskaitydama su jų troškimais ir valia. Šim- Aišku, kad šaltasis karas vėl Į 
tai milionų Didžiosios Britanijos žmonių pasuka eiti nepriklau- gali suaktyvėti. Nuo V. Rytų 
somo ir laisvo gyvenimo keliais, o Sovietų Rusija šimtus mi- ' Maskva savo nagų neatitrauks, 
lionų žmonių tebelaiko priespaudoje ir vergijoje. Kiekvieną
tautos pajudėjimą išsilaisvinimo kryptimi ji baudžia kardu ir 
ugnimi. Vėliausias pavyzdys — Vengrija.

Laisvasis pasaulis, sveikindamas naują narę — naują vals
tybę Ghaną. žada jai visokeriopą paramą. Bet jis teneužmiršta 
ir tų tautų bei valstybių, kurios yra buvusios laisvos ir nepri
klausomos, bet šiandien yra žiauraus komunizmo naikinamos.
Laisvasis pasaulis turi viską daryti, kad padėtų joms išsilaisvinti.

Praėjusio rudens Kremliaus ro akademijos karinės taktikos 
vadų vienu kartu sul'ėkimas 1 instruktoriumi, o antrasis yra 
"atostogauti” Jalton sudarė mįs kavalerijos specialistas. Vasa- 
lę, kuri ir šiandieną pilnai nėra rio 23 d. Bona pranešė, kad 
atspėta. Iš pašalinių asmenų, jei juos Sirijos vyriausybė atleido, 
taip galima teigti, dalyvavo Ti- Jų vietą užėmė Rusijos ir Ge
to ir Geroe. Pirmasis tos pas- koslovakijos instruktoriai. Vo- 
lapties neatskleidžia, o antrasis, i kiečių žinių agentūros sako, kad 
berods. Vengrijos sukilime žu-1 Sirijoje yra 150 čekų jnstrukto- 
vo. | rių. Tuo tarpu Egipte priskaito-

Visais laikais Kremliuje vy-ima jau virš 400. Aišku, jei siun 
ko tarpusavio kova, vadų grum čiami lėktuvai, reikia įruošti ir 
tynės ir žudymai. Nuo tos pra- aerodromus. Agentūros sako, 
bangos nėra laisvas Kremlius ir' kad rusų ir čekų inžinieriai ruo- 
"kolektyvinės valdžios” laiku, šia Egipte ir Sirijoje modernius

raj, vyriausiojo štabo viršinin
kas, ne valdžios galva Adib 
Shishekly, bet komuriistų par
tijos vadas Akram Hourani, 40 
metų vyras, profesionalinis ara- 

(Nukelta į 4 psl.)

JOHN T. ZURIS
LAWYKR AND COUNSELLOR 

,1 SO. I,A SAI.I.E STREET 
Koom 1415

Pitone: KA>Molph fl-4425 
Home pilone: LAfajrtte 3-0477

PASISAKO UŽ JAUNIMO 
SUSIJUNGIMĄ

Vasario mėn. pasaulio lietuvių 
karių veteranų žurnalo “Kario” 
numeryje Romas Kezys iškelia 
mintį, jog mūsų jaunimas turė
tų pagalvoti apie tokią organiza
ciją, kuri apjungtų visas jauni
mo grupes ir galėtų kalbėti viso 
jaunimo vardu.

Čia jis pažymi, kad tame rei
kale buvo padaryta graži pra
džia įsteigiant Jaunim. peticijos 
komitetą, kuris susidėjo iš įvai
rių jaunimo organizacijų. Šis 
komitetas, R. Kezio žodžiais ta
riant, atliko panašią funkciją, i 
kaip politinių partijų plotmėje 
atlieka Amerikos Lietuvių Tary
ba; tad būtų visiškai logiška to-

Senoji gvardija — stalinistai nė 
ra išmirę ar likviduoti. Moloto- 
vas-Kaganovičius tebėra gyvi,

aerodromus. Vadinasi, Gromyko 
vykdo senąjį Kremliaus planą 
V. Rytuose. Žinoma, kaip senas 
diplomatas, Gromyko gali pla
no vykdymą sumoderuoti taip, 
Ttaip reikalaus V. Rytų padėtis 
ir politinės kovos laukai. Jau 
išaiškėjo paslaptis, kad Siriją 
valdo ne pulk. Abdul Hamid Ser.

PIGIA! IR SAUGIAI

PERKR AUSTAU
B A L DU S
VIETO.IE IK ta TOLIAI'

K. L1DUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

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

Tel. PRcspect 9-2781

MARIAI UKTUVII IAI F IK SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

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

Atliekame didelius !r trsžua automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

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

2641 West 7lst Str. (Kampas Tai man Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namu tel. WAlbrook 5-5934

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as*

menu turinčiu ilga patyrimu.
STASYS FABIJONAS

2146 $>■ H»yne Telef. Vlrginia 7-7097

•HM... . ............................................................
P PERKR AUSTYM AI — MOVING

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

.... ..

ir

ANTANAS VILIMAS
3415 SO. UTUAK1CA AVĖ., CHICAGO, ILL. 

Telefonas — FRontier 6-1882

SPECIALUS
BARGENAS

Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NITO 
$49.50

augšėiau

Tačiau neturės ir pasisekimo, 
jei bus vykdomas Eisenhowerio 
planas. Satelitiniai kraštai vėl 
bus stipriau spustelėti. Apie pa
vergtus kraštus negali būti ir 
kalbos. Nors pats Chruščevas 
vasario 18 d. pasakė, kad So
vietų politika nepasikeis bei bus 
vedama Šepilovo dvasioje, bet 
pasakymas ir garantija komu
nistinėje diktatūroje tiek turi 
reikšmės, kiek saulės spindu
liams sniegas. Vadovų pasikei
timas patvirtina Kremliaus blaš 
kymosi ir netikrumo esmę. 

Gromyko Ir Sirija
Be jų šiame straipsnyje dar Mes turime tikėti Berlyno 

rašo Pov. Dirkis, A. Rėklaitis,' paskleista žinia, kuri sako, kad 
Juozas Bertulis, Juozas Tumas,' iš Čekoslovakijos į Siriją, E- 
B. Vrublevičius, Ed. Šulaitis, J. giptą ir Afganistaną plaukia lai 
Šarūnas, E. Čekienė ir kiti. vai su karinėmis reikmenimis,

Šį žurnalą redaguoja Zigmas1 tankais ir instruktoriais. O kur 
Raulinaitis; jo pavaduotoju y-'slaptai siunčiamos siuntos?

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

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

UNIVERSAL SAVINGS
1800 S. Halsted St.,

& LOAN ASSN.
Chicago 8, III.

ra Stasys Butkus.

NAUJAS “VYTIS”

Pirmam šių metų Lietuvos Vy 
čių žurnalo “Vyčio” numeryje, 
dar tik neseniai pasiekusiame 
skaitytojus, užtinkame puikių 
straipsnių ne tik jaunimui, bet ir 
vyresniesiems.

Gražų straipsnį yra davęs (pa 
rašęs prieš pat savo mirtį) vy
čių garbės narys ir buvęs Lie
tuvos Vyčių centro pirm. Pra-

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FE1.IZ A. RAUDONIS, KELME BERTULIS, Sav.

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

Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
w • tiu Chiuan-os Savings Bendrovės praeitimi, nno pat jes įsikūrimo 
P,'"]'", "Sis jos pavvzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir d.vi- 

-4, V’,' flt?viigin nėra saugesnės ir pelningesnes Įstaigos pasidėti tan-
d.-ndų našumo . . p , gausite ne tiktai saugumą — ,iųt <* V«. • » -J-I--7 . ,

ki”
- v,™ u «~

„.«*ik įrenu", Illm™ Vaistyta;.,
|Xi«i svv„„s„.ieii „i CbiW ribų, „.žiūrint knr.n,. Snv,.nyt„ V.l-

slvbiu .l.lyj. iii begyvent,, gali taupyti p.n.gn. pasta.
..... •• Musu turtus $21,000,000.00.Kasykite dėl informacijų.

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

Ir nonktadieni nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 iki 8

Iki šiol Sirijoje dirbo kari
niais patarėjais virš 50 vokie
čių karininkų. Jiems vadovavo 
pulk. Kriebel ir pulk. Heinz Hei- 
gel. Pirmasis buvo Berlyno Ka-

Man tas vakaras rūpėjo! Viskas taip gerai vą darbą, kad ugdytųsi jos socialinis
c.. __ ._x __ r>__________________________ h,ivo aikštės įrengimas. Kviečiau į draugijas, į Ji

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
• PREMIJUOTA* ROMANAS

kį komitetą vadinti Amerikos nas Razvadauskas. Jis čia su į-1 
Lietuvių Jaunimo Taryba. j si jautimu kalba apie jaunimą,

"Būtų negera”, rašo toliau kuris, norėdams būti trykštan- 
straipsnio autorius, “kad šis j čiu tautinės gyvybės šaltiniu, Kunigas Jonas pasižiūri j svečią, sudeda karto- 
(Jaunimo peticijos) komitetas, turėtų būti atsparus požemi- tekos stalčius.

45 tęsinys

sėkmingai baigęs parašų rinki
mo vajų, dingtų nežinioje. Taip 
pat būtų nedemokratiška, jei 
šio komiteto nariai, ‘pakliuvę į 
valdžią’ jaustųsi turį teisę to
se pareigose ir pasilikti neribotą 
laiką. Geriausias būtų vidurio 
kelias — ALJT turėtų sudaryti 
visų jaunimo organizacijų atsto
vai, paskirti valdybų. Pirminin
ku būtų kasmet kitos organiza
cijos atstovas”.

GRAŽUS“KARYS”

1957 metų antrasis (vasario 
mėn.) "Kario” numeris išėjo 
pilnas vertingų straipsnių ir gra 
žiu iliustracijų, šiame žurnalo

nėms jėgoms. Toliau autorius 
ragina lietuvių jaunimą burtis j Gal pas Hgonjšaukia? 
į jaunimo organizacijas, ypatin
gai į vyčių eiles, kuriose yra 
galima daug naudingo pelnyti sa 
vo tautai.

— Tiesa, klebone, aš vienas šneku įsikarščiavęs.

— Nee. Aš tik pasikalbėti, su reikaliuku.
— O, dabar prisiminiau, kaip mano motociklas? 
— Stovi daržinėje, dar nesukapojau. Bet jei dar 

vieneri atlaidai, tai... — klebonas šelmiškai mirksi.
— Kai šeštadienį staiga sugedo, aš taip ir ma

niau: bus klebonas pridėjęs pirštą. Viktoras surado 
išsuktą dalį ant lango, po stiklu. Jau sutaisė.

— Sutaisė? — klebonas išpučia žandus ir juo- 
lius ir sako: "Iš tikrųjų tiesos kiasi. — Tai dabar be baimės: ir aš gelžgalį užsukau!

Pasižymėjęs straipsnių jauni
mui autorius Alfa Sušinskas 
vaizdžiais žodžiais nupasakoja 
evangelinį faktą apie tris kara-

siekti, jieškoti reikia nežiūrint 
jokių kliūčių, nepaisant erškė
čiuoto kelio, vedančio į Tiesos 
žvaigždę. Meilė tiesai ir tiesos 
jie&kojimas žmonėse niekuomet 
nepasibaigia".

sekėsi, bet cvakt — viena artistė išvirto. Buvo gėda buvo aikštės 
pasisakyti, kad nekiltų anarchija. Turėjau tylėti.

— O man parapija rūpėjo. Buvo čia vakar dveji 
į atlaidai: tavo ir mano, tikra duplex maius šventė.
Abu ir norėjom, kad atlaidai pasisektų, dėl to ir di
mensijos pasidarė sieksninės. Bet dabar pirmadienis, 
bičiuli, ir mano atlaidai ir tavo — kuo geriausi. Da
bar taika! Tu man tik vieną pasakyk: kaip Samanę, 
tą laukinę antį, sugavote ir išvarėte ant scenos. Va
kar, kai atitraukė uždangą, kai ji pasirodė, taip ir 
pagalvojau: mano vikaro esama medžiotojo. Kaip 
priėjai ?

Kunigas Jonas kyla prie kartotekos ir ištraukia 
kitą stalčių.

— Čia labai įdomi istorija, klebone. Ji pareika
lavo nemaža darbo. Aš tarp kitko nuolat stebiu žmo
nes ir savo pastabas kartotekuoju. Vėliau visos ope
racijos gaunasi kur kas tikslesnės. Tiesa, turiu su
tvarkęs ir visos parapijos kartoteką kaimais ir bend
rą. Surašiau ten visa. — Vikaras palieka pirmąjį stal
čių ir ištraukia bent tris iš karto. — Čia kaimais, čia 
pagal alfabetą: tai vadinama kryžminė kartoteka.
Surašiau visa, kas ką skaito, kada vaikai ėjo prie 
pirmos komunijos. Štai! — išima vieną lapelį. — Sil- 
galis Tadas, apsiskaitęs, mokytas, liberalinių pažiū-

Tai 
jų va

dovaujamus postus, bet ji spyrėsi. Tačiau uoliai įsi
jungė į chorą. Turi puikų sopraną. Aš paprastai vi
sur rengiu vaidinimus. Taip ir čia sumaniau. Štai, 
jos lapelyje įrašyta, kad vasario 13, tada buvo pir-. 
mas vaidinimas, ji buvo kasininkė, šiam darbui tin
ka. Antras vaidinimas gegužės 28. padėjo tvarkyti 
sceną, pynė vainikus. Vėliau norėjau įkalbėti, vai
dinti, bet nesisekė. Šiaip taip sutiko sufleruoti. Pasi
baigė, ačiū Dievui, labai gerai. Ji pamatė, kad gali 
vaidinti, pamatė ir kiti. Tai ugdys jos pasitikėjimą, 
ją praskleis, lavins. O vaidybiniai gabumai jos neabe
jotini. Turiu literatūros, duosiu pasiskaityti. Tada 
vėl į darbą. O šitajp. klebone, maždaug ...

— Gražiai pasakoji, — kunigas Senkus juda, jieS- 
kodamas trumpiausio kelio prieiti prie svarbiausio. 
— Bet yra tam tikrų nesklandumų. Žmonės pastebė
jo Samanės prisirišimą ir peleido vaizduotę į darbą. 
Sako, Samanė jus įsimylėjo.

— Dieve duok, kad tik daugiau įsimylėtų tokių 
merginų, tai bent daug nuveikčiau! — Vikaras su
duoda plaštaką per savo "auklėjimo” kartoteką.

• — Kalbu rimtai, kunige Jonai. Man atrodo, tai 
tiesa. Taip! Iš tos nelaimingos meilės nori į vienuo
lyną eiti. Ar pats nesi prisiminęs vienuolyno?

Vikaras surimtėja.
— Tai tiesa? O! Apie vienuolyną nekalbėjau. 

Tuoj atžymėsiu kartotekoje, kad rugpjūčio penktą iš
girdau tokias kalbas.

— Palauk, nereikia! Čia ne valsčius, nerašyk 
niekų.

Vikaras susilaiko.
— Pirmą kartą girdžiu. Tiesa, ji prisirišus prie 

manęs. Bet ir daugiau tokių yra.
— Kalbėkim atvirai. Moters plaukas traukia 

tvirčiau už jautį. Kaip pats jauties šiuo atveju? Esi 
puikus, veiklus kunigas, bet žinai, iš ko prasidėjo 
“Altorių šešėlyje"? Taigi, ar pačiam ta mergaitė ne
perbėgo kelio?

(Bus daugiau)

Kunigas Senkus mato, kad nebereikia gintis: 
prisipažįsta ir vikarą prajuokina.

— Bet kaip tu, gudruoli, susekei ? rų, bet vyras geras; dvi dukterys ir sūnus tiek ir
— Pasieny yra alyvos statinaitė. Pamenate, jūs tiek amžiaus, skaito tą ir tą. Bet mes kalbėjom apie 

grįžote su randu ant balto apsiausto. Iš karto krito Samanę, čia turiu savotišką kartoteką, kur surašau, 
į akis. Suprantu: didieji atlaidai, norėjot, kad būčiau pasakyčiau, intymias pastabas: žmonių ydas, kam ko

trūksta. Tas labai svarbu auklėjime. Paskui gali im
tis atitinkamų priemonių. Va, cvakt ištrauksiu Sama
nės Gimbutaitės lapelį. Kai atvažiavau, atkreipiau 
dėmesį, kad ji kažkaip užguita. Ir nustačiau štai ką. 
Taip lapelyje įrašyta: “Aiškus menkavertiškumo

. Be to numeryje dar yra apra- nam*e> Galėjot pasakyti. Iš viso, nuo šeštadienio lyg
numeryjp apie karius bei kari-l^^,, ALRKF auksinis jubilS '“P4 būlų Pabėgusi per mūsų tarpų. Mūsų santykiai 
mus įvykius Pabaltijo valstybių I gavo kitaa dimensijas
nočtn Jnnl/liman i&aamn atmina. * 1 a ji j pašto ženkluose išsamų straips
nį paskelbė šios srities specialia 
tas Ant. Bernotas, o istorikas K. 
Stalšans čia davė vertingą str. 
“Rusų, lenkų ir vokiečių moks- 
linnikų tyrinėjimai apie lietu
vius ir latvius Polocko krašte”.

instrumentai (anglų k.). Taip didysis antspaudas mane išdavė! — kle-
pat yra nemažas mergaičių sky bonas sverdi fotelyje. — Dėl tų dimensijų matininkų 
rius, gimtosios kalbos skyrius,, ne^v’P8^. P&tys apskaičiuosim. Jei būčiau pasakęs: kompleksas, bet nedidelis. Santykiai su tėvais, aplin- 
L. Vyčių istorijos tęsinys, vyčių V1 nam*ri Ar būtų gelbėję? Juk ir sakiau ir snver- kurna šalti. Vieniša, užsidariusi, save niekina be rei- 
veiklos korespondencijos ir kt.Į^au* ° dviračiu jodinėjai, net pas Norvaišas nusi- kalo. Gabi.” Čia kita pastaba, surašyta daug vėliau:

trenkei. Su motociklu, brolyti, būtum atsidūręs de-' “Reiktų sudaryti sąlygas, kad ji galėtų pasireikšti ir 
E. šulaitis | vintoj parapijoj. į įtikėti savo gabumais." Pirmiausia aš įtraukiau į leng-
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Rochester, N. Y.

Veikli kuopa

Vaaario 16 šv. Jurgio par. in-loj

Rochesterio Ateitininkų kuo
pos valdybą šiais metais suda
ro dr. Stankaitis, dr. Lelis, J. 
Valiukas, A. Ragelis ir R. Gai-

Vasario 24 d. 3 vai. p.p. šv. 
Jurgio liet. parapijos salėn labai 
gausiai susirinko mokinių tėvai 
ir jų draugai.

Minėjimas pradedamas JAV 
ir Lietuvos himnais, kuriuos gra

dytė. Rochesterio a-kai aktyviai įiai pagieda visi mokiniai. Po
dalyvauja visuomenės veikloje: 
Lietuvių Bendruomenės veikloje, 
chore, Radijo klubo ir Alto-Bal- 
fo valdybose bei Dramos sam
būryje.

Š. m. kovo 3 d. kuopa ruošia 
še:myniškus Užgavėnių blynus. 
Subuvimas šeimyniškas, dalyvau 
ja visos a-kų šeimos su vaikais. 
Vyriausioji šeimininkė K. Bul- 
sienė.

Radio klubas

Rochesterio Radio klubo val
dybą sudaro P. Armonas, V. 
Žmuidzinas, R. Kiršteinas, P. 
Puidokas. Garbės pirmininku vi- 
suotino metinio susirinkimo me
tu išrinkt, buvęs Lietuvoje Šau
lių Sąjungos vadas ats. pulk. P. 
Saladžius. Radio valandėlių me
tu Rochesteryje duodama paly
ginti augšto kultūrinio lygio pro 
gramos. Radio klubo sąskaitos 
apmokamos radio klubo narių 
ir keletos prekybininkų, iš ku
rių ypač pažymėtinas R. šerelis. 
Lietuviška radio valandėlė vei
kia Rochesteryje jau septyni me 
tai.

Lietuviai studentai

Rochesteryje, N. Y., lietuvių 
studentų skyriuje yra užsiregist 
ravę 20 lietuvių studentų. Yra 
jų keletas daugiau, bet kol kas 
studentų skyriui nepriklauso. 
Studentų valdybą sudaro A. Kur 
kulis, A. Grigolaitis, A. Naujo
kas, V. Vilūnaitė. Valdybos sie
kimai: 1. Kad ir labai įsitrau
kus į studijas išlikti tauriais 
jaunais lietuviais žodžio pras
me ir 2. Pasilinksminimų for
moje įtraukti ir nestudijuojantį 
jaunimą ir duoti jam lietuvišką 
kultūrinę kryptį, visur varto
jant gražią lietuvišką kalbą ir 
jaučiantis lietuviu.

Š. m. vasario 23 d. Rocheste
rio studentai turėjo savo susi
rinkimą, kurio metu referatą 
skaitė B. Krokys. Tema — “As
mens charakterio ugdymas”. Re 
f era to pagrinde buvo paimta 
Vienuolio “Paskenduolės” tra
gedija. Referatas sukėlė gyvas 
diskusijas.

Dramos mėgėjai
Rochesteryje galutinai susior 

ganizavo Dramos mėgėjų būre
lis. Išrinkta pastovi valdyba ir 
priimtas būrelio veiklos statu
tas. Meno vadovu išrinktas A. 
Cieminis. Valdybos p-kas O. A- 
domaitienė, sekr. R. Gaidytė, 
ižd. V. Žmuidzinas. Dar šiais 
metais būrelis užsibrėžęs suvai
dinti “Dudulį ir Bumbulį”.

B. K.

trumpo N. Saladžiūtės (8 sk.) 
žodžio Lietuva ir Vasario 16 d., 
už žuvusius Lietuvos laisvės ko
votojus visi mokiniai gieda Ma
rija. Marija.

Reiškiasi 1-3 skyr. mokiniai. 
Mokinė R. Balniutė padeklamuo 
ja Vasario šešioliktoji, berniu
kų kvartetas ir visį padainuoja 
keletą liet. liaudies dainų. Su 
dideliu pasitikėjimu jiems diri
guoja vienas antro skyr. moki
nys. Gražiai deklamuoja: Juod
valkis, J. šipaila, Pr. Puidokas 
ir Pr. Choromanskis. Visi pa
šoka tautinius šokius.

Po jų išeina 4,5 ir 6 skyr. mo
kiniai, kurie padainuoja ir pa
šoka.

Kremlius blaškosi
(Atkelta iš 3 pusi.)

sužavi, kai matai, kad žmonės ir paskatins nevieną uoliau dar-, 
džiaugiasi savo tautos papro- buotis Dievo ir tėvynės labui, 
čiais, kad net scenoje jų daina Tik skirstydamiesi vietos vyčiai 
ir šokis plaukia iš širdies". 1 negalėjo vieno dalyko suprasti,

Marianapolį lankančių lietu- kodėl jie nesulaukė nė vieno
vių berniukų iniciatyva irgi bu
vo suruoštas Nepriklausomybės 
šventės minėjimis. Buvo per
skaityti keli referatai, kurie 
trumpai nupasakojo Lietuvos 
praeitį, nepriklausomybes lai
kus ir dabartinę vergiją. Tėvas 
J. Petrauskas tarė žodį, ragin- 
dimas visus į maldą už pasaulio 
taiką ir išreikšdamas pasitikė
jimą, jog progai kilus, visi vie
nu ar kitu būdu prisidės prie pa
vergtųjų išlaisvinimo. Meninė
je programos dalyje buvo tauti- 
tiniai šokiai ir dainos, kurias at
liko Putnumo bendrabučio auk
lėtinės.

Vasario 16 d. vakarą Nekalto 
Prasidėjimo koplyčioje ameri
kiečių visuomenei įvyko švento
ji valanda, aukota už Lietuvos 
laisvę. Šventąją valandą prave
dė ir įspūdingą pamokslą pasakė 
tėvas A. Jurgelaitis, OP. Pri
mindamas Katalikų Bažnyčios

svečio iš kitur, nors visus kvie
tė ir jų nuoširdžiai laukė.

Mirė
Praėjusį šeštadienį, vasario 

23 d., buvo palaidotas ilgametis 
daytonietis ir Šv. Kryžiaus pa
rapijos narys, sulaukęs 90 m. 
unžaus Aleksandras Gricius. Pa 
liko liūdinčius sūnų Aleksandrą, 
dukrą Antoinette ir eilę artimų
jų. Šiuo metu labai sunkiai ser
ga Ignas Mikalauskas.

Waterhury, Conn.
Rėmėju susirinkimas

Metinis skautų ir skaučių tė
vų ir rėmėjų susirinkimas įvy 
ko vasario 24 d. Priimta komi
teto pateikta apyskaita, išrink
ti nauji rėmėjų būrelio organai 
ir pasitarti veiklos reikalais.

Pranešimus apie būrelio bei 
jaunimo veikimą pateikė Č. Bo- 
gužaji, S. Vaitkienė, A. Matonis, 
R. Pakalnis ir A. Pesys.

J komitetą išrinkti Č. Bogu- 
žas, E. Laukicnė ir M. Pesienė 
• dar automatiškai į komitetą 
sprendži imuoju balsu įeina sk. 
vietininkas, skaučių vietininkė). 
J revizijos komisiją išrinkti G. 
Valiulienė, S. Augaitis ir A. Pe
sys.

Piniginė komiteto apyskaita 
rodo gerą derlių — apie 700 do
lerių. įgyta skautavimui reika
lingo inventoriaus bei reikme
nių, pataisytas būklas, kurį ne- 
mukam ii skautams duoda Ton
kūnai savo sodyboje.

Susirinkimui vadovavo pirm. 
A. Saulaitis ir sekr. K. Campie- 

Dalyvavo apie «2«.) asmenys 
J. B.

n t

Užgęstantys žibintai, sužim
bančios viltys: Aušra. Užside
gantys žib'ntai, užgęstančios vil
tys: Vakaras. Omaras Kajamas

vieningumą, jis prašė maldų už 
Pagaliau pasirodo 7 ir 8 skyr.1 kenčiančią Lietuvą bei kitas tau

tas ir ten persekiojamą Bažny-į 
čią.

Kitą dieną su keliais pakeiti
mais ir papildymais vėl buvo 
parodytas vestuvių vaizdelis —j 
šį sykį Putnamo katalikių mer
gaičių gimnazijoje. Čia irgi bu
vo susilaukta šilto priėmimo ir 
nuoširdžios užuojautos mūsų tė
vynei.

Per tą vieną savaitę Lietuvos 
vardas aiškiai ir garsiai nuskam 
bėjo Putnumo apylinkėje. Tiki
mės, jog tie garso aidai bus dar 
ilgai girdimi ir skatins kitatau
čius nepamiršti tautų už geleži
nės uždangos. L. T.

mokiniai. Labai įspūdingai de
klamuoja A. Norkutė ir nuo jos 
neatsilieka R. Poškutė. Po to 
visi padainuoja. Minėjimas bai
giamas visiems 8 skyrių moki
niams dainuojant: “Daug, daug 
dainelių aš žinau”.

Programa truko 1 vai. Vasa
rio 16 minėjimas visiems paliko 
nepaprastą ir mielą įspūdį. Sa
vo nuoširdžius padėkos žodžius, 
susirinkusių vardu, seselėms ir 
mokiniams, pasakė kun. A. Ra- 
čaitis, kun. J. Bakšys ir L. Ben
druomenės pirm. J. Jurkus.

Ištikro, seselės-mokytojos la
bai gražų ir nuoširdų darbą at
liko, parengdamos tokį įspūdin
gą minėjimą, taip gražiai ir dar 
niai įtraukdamos visus mokinius 
į programos atlikimą. Jos nusi
pelnė didžios pagarbos ir padė
kos iš visų tėvų ir kenčiančio 
Lietuvos krašto, kurio žmonės 
su nepaprastu ilgesiu laukia 
laisvės rytojaus išauštant ir 
krikščioniškais pagrindais pa
remto gyvenimo, kur rastų sau 
vietą pagarba žmogui ir jo dar
bui.

Šv. Jurgi0 liet., pradžios mo
kykla ir anksčiau Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimus reng 
davo, bet tai tik mokyklos ribo
se. Šis ar ne pirmas viešas mi
nėjimas. Mokyklą sudaro maž
daug 95% lietuvių ir jų kilmės 
vaikai, 56% tremtinių vaikai.

Mokytojauja šv. Pranciškaus 
liet. seselių vienuolyno vienuo- 
lės-mokytojos: sesuo Aurelia, 
sesuo Rachelė ir sesuo Berna
deta. Sb.

Putnam, Conn.

Ihiina plaukia iš širdies
Putnamo apylinkėj vienos sa

vaitės laikotarpyje buvo net ke
turi Vasario 16 minėjimai.

Pirmasis minėjimas įvyko 
Annhurst kolegijoje vasario 13 
d. Programa buvo pradėta 
kun. dr. V. Cukuro žodžiu. Ger
biamas daktaras, tos pačios ko-

bų politikas. Vieni jį vadina fa
šistu, kiti — nacional’stu, tre
ti — komunistiniu nacionalisttf. 1 legijos lietuvių kalbos dėstyto- 
Jis yra fanatiškas vakariečių jas, davė trumpą minėjimo įva- 
priešas. Nors savęs nelaiko idė- dą, apibūdindamas šios šventės
jiniu komunistu, bet kairiuoju 
nacionalistu, tačiau mielai su-

reikšmingumą.
Tolimesnę programos meninę

tinka priimti ginklus ir karines dalį pravesti buvo pakviesta se-
medžiagas iš Maskvos ar jos 
satelitų. Jis dažnai slaptai vyks 
ta į Maskvą ir ten veda dery
bas. Jo rankomis Maskva veda 
kiršinimą tarp arabų (pirmoje 
eilėje Irake ir Irane). 1951 me
tais ir Massadeghas buvo pakė
lęs galvą prieš Angliją, kuris 
nacionalizavo jos alyvos ir skys 
to kuro šuPnius, patariant slap 
tai Houraniui. Jis ir pačioje Si
rijoje praėjusių metų pabaigo
je įvykdė tariamąjį sukilimą 
(d’etat), kad visą kaltę suvers
tų Irako šalininkams Sirijoje, 
norėdamas juos likviduoti. Tik 
tokių fanatikų, kaip Nasserio, 
Ilpuranio ir kitų, rankomis Mas 
kva skina sau kelią j turtinguo
sius skyst,, kuro laukus V. Ry
tuose. Tačiau laisvojo pasaulio 
jėgų mobilizacija, kurioms rim-

selė M. Bernarda. Prieš prade
dant pasirodymą, svečiai buvo 
supažindinti su bendrais lietuvių 
tautosakos bei papročių bruo
žais, iškeliant glaudų dainų ry
šį su visomis lietuvio gyvenimo 
apraiškomis. Tada seselė pa
aiškino pačią programą, kurią 
atliko Putnani pensoniato mer
gaitės.

Naudojantis šio minė jimo pro
ga, buvo norėta amerikiečius ar
timiau supažindinti su lietuvių 
papročius ir tam atsiekti buvo 
pavaizduotos lietuviškų vestu
vių ištraukos — mergvakaris 
ir vestuvių puota.

Šie du vaizdeliai labai įspū
dinga tautinių šokių ir dainų 
pynė. Ypatingai visus sužavėjo 
mergv'kario šokis Sadutė.

Amerikiečių publikai šis vei

Dayton, Ohio
Aukos laisvinimo reikalams
Dr. R. Gineitis aukojo 20 dol.
Po 5 dol. — V. Augulis, S. 

Bučmys, F. Gudelis, J. Kvietys, 
Lietuvių Dem. Klubas, .1. Ra- 
žausk^s, J. Urbonas, V. Katars- 
kis. O. Goldikienė aukojo 3 dol. 
Kiti po mažiau.

Sidabrinė sukaktis
Lietuvos Vyčių 96 kuopa at

šventė 25 metų veikimo sukak
tį — sidabrinį jubilėjų. Kuopa 
antrukart buvo atgaivinta 1932 
m. Per šį laikotarpį kuopa išau
go į stiprų vienetą ir šiuo metu 
turi apie 70 narių.

Vasario 22 d. specialią meni
nę programą atliko patys vy
čiai. Po programos tose pačiose 
patalpose buvo suruošta parodė- j 
lė, kuri bent dalinai pavaizdavo 
kuopos veiklą.

Vasario 23 d. vakare suruoš
tas viešas pasilinksminimas, j 
kurį atsilankė nepaprastai daug 
publikos. Pasilinksminimui gro
jo orkestras iš Clevelindo. Sek-Į 
madienį vyčiai dalyvavo bendrąjį 
šv. mišiose, o po pietų vyčiai sa
vo garbingąją sukaktį užbaigė 
iškilmingu pobūviu, kuris praė
jo gražioje šeimyniškoje nuo
taikoj. Pobūvio metu vyčiai tu
rėjo malonią progą išklausyti A. 
Strazdo kalbos jaunimo temo
mis. Kalbėtojas A. Strazdas, ki
limu iš Siuox City, Ia., šuo me
tu užima atsakingas pareigas 
miesto administracijoje. Pobū
vio metu perskaityt gautieji svei 
kinimai vyčių kūrėjo duktės dr. 
Phyllis Narkun, garbės nario 
J. Sadausko, S. ir M. Onaičių, Lo 
onardo Valiuko; YValter Chinik 
ir 25 kuopos Clevelandc.

Apskritai šis minėjimas, ku
riam buvo daug ir kruopščiai 
ruoštasi, praėjo labai sklandžiai

tai imasi vadovauti Dėdė Sa- kaliukas labai patiko ir daugelis 
mas, Kremliaus rūmuose kelia sakėsi esą susidomėję mūsų pa
norimą, netikrumą ir blaškyma- 
sį.

pročių gyvumu. Viena žiūrovė 
štai ką pasakė: “Nepaprastai
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ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS

Vbq rūšių namų apšildymo 
sistemos įvedimas, perdirbs

imu Ir pataisymas 
Greitu, sąžiningas Ir pigos 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
Atstovai

4919 So. Paulina 81 
PRospect 6-7960 
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BUDRIKO
DIDELIS UŽPIRKIMAS ir INVENTORINIS PREKIŲ 

IŠPARDAVIMAS

1957 METŲ PREKES. NAUJAUSIO STILIAUS. 
GERIAUSIŲ AMERIKOS IŠDIRBYSčIŲ

$100.00 vertės Sofos, nakčiai padaromos
miegojimui lova už ......................:.................... $49.00

$150.00 vertės 3 dalių sofa ir 2 kėdės už................. $98 00
$500.00 vertės, Kroehler, Simmons, Pullman,

Diamond už.............................................. ..........$280.00

$60.00 vertės Komodos už ..................................$35.00
$100.00 vertės Dreseriai 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 Dinncttes,
Formica, įvairių spalvų .........................................$34.00

$140.00 vertės 7 šmotų virtuvės setai po................. $79.00
Matracai, Lovos, Spintos, Kilimai, šaldytuvai, Pečiai, 

Televizijos, Radijos — sutaupą 40% ir lengvi issimokėji- 
mai. Dėl televizijos pataisymo patelefonuokite CAlumet 
5-7237. ’.
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. NUDRIK FIIRNITIIRF,, INC.
3241 South Halsted Street

AOIhih pirniHilicnid ir ketvirhulipnin vilkiniui iki 9:30; 
Mckmudicnj 10—5.

I’ H O O lt A M A
Prie progos neparnlrftklle Budrtko Rūdijo vuIuikIoh mu gi'iuiN dai

nininkais ir orkestru. Ketvirtadieniais nuo fi-tos Ir 7-to» valandos 
vakare 1S stoties W. H. F. C., -450 kll.

Iš OKUPUOTOS LIETUVOS i
— Turizmas Iš Lietuvos pa- 1

skutiniu metu smarkiai suvar- 
žytas, bet stropiai atrinktiems 
žmonėms vis dėlto kartais dar 
leidžiama išvykti svetur pasi
dairyti, idant paskiau galėtų ki
tus įtikinėti, kaip bloga svetur, | 
o gera — sovietinėje santvar
koje “namie”. Paskiausiu metu 
iš Vilniaus išleista nauja turis
tų grupė j Čekoslovakiją. Tu
ristai, kurių susidarė grupė per 
30 žmonių, aplankys žymiau
sius čekų meno ir kultūros bei 
architektūros paminklus. Tu
ristų grupė sudaryta iš įvairių 
profesijų žmonių.

Vilniaus radijas 1957. 2. 10 
paskelbė, kad “šiemet tarybi
niai turistai galės aplankyti 35, 
Europos, Azijos ir Amerikos 
šalis.” Organizuojami nauji 
maršrutai į Argentiną, Kana
dą, Graikiją, Iraną, Islandiją, 
Pakistaną, Egiptą, Kiniją ir k. 
Turistams skirtas ištaigingas 
tomorlaivis “Gruzija”, kuriame 
yra 250 vietų daugiau negu jų 
buvo “Pobiedoje”. į pirmą ke
lionę “Gruzija" bus išleista ge
gužės 17 d. Plauks per Varną, 
Istambulą, Graikiją, Neapolį, 
Havrą, Stockholmą. Paskum iš 
Neapolio juo bus paimti kandi
datai, atrinkti vykti i Sov. “jau
nimo festivali”. “Kelialapiai” 
bus dabar skiriami per prof.

sąjungų centro komitetus. Tuo 
būdu sovietiniai turistai po dar 
didesnės atrankos bus dabar 
komplektuojami daugiau pagal 
atskiras profesijas.

PRIEŠ PIRKDAMI

nepamirškite, kad paskutinis 
technikos stebuklas rašomoji 
mašinėlė OLYMPIA, kuri pra
lenkia visas mašinėles savo ko
kybe ir kaina. Ji turi lietuvišką 
ir dar du raidynus. Reikalauki
te prospektų ir katalogų. J. 
Karvelis, 3322 So. Halsted St., 
Chicago 8, III. Tel. YA 7-0677.

“m o vTn g
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481

TRYS KNYGOS NEMOKAMAI
Kiekvienas, kuris dabar tiesiog iš leidyklos pirks sukaktuvinį 

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

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

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

P. 0. Box 355 

Wyandach, N. Y.

VIRS 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.
Kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu Ir pelninga

Unlversal Savlngs and Loan Assoelatlop užtikrina saugu 
mą Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Ik* 
S10,000.00 kiekvienam Indėliui Ir reikalingi rezervai. n pelną — 
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grm 
css Ir draugiškas patarnavimas

Oėl paskolų Ir visais finansiniais reikalais kretpkttas

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOC1ATIONI

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFM • VOKIAMI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMA

FRANK S TV A RADIO, INC
3240 So. Halsted Si CAlumet 5-7252

tnokatf* 

Augšvi
0įvidc*'<^

ė£» 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA l» 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

• f NDIOVI

4931 šrtfcar Avaaua r.i la3-«7i* 
AUGUSI SALDOKAS ėrstl. J.
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ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS

500 metų sukakties nuo šv. 
Kazimiero gimimo išvakarėse 
(gimė 1458 m.} Detroito vyčiai, 
skautai ir ateitininkai rengia 
bendrą Lietuvos jiunimo globė
jo minėjimą.

Kovo 10 d. 10 vai. šv. Antano 
bažnyčioje bus aukojamos šv. 
mišios už Lietuvos jaunimą. Vi
sos trys organizacijos dalyvaus 
su savo vėliavomis; bus bendrai 
giedamos lietuviškos giesmės, 
einama prie šv. Komunijos.

11 vai. įvyks bendri pusryčiai. 
Juos ruošia Lietuvos Vyčiai.

12 vai., po sumos, ispinų sa
lėje įvyks viešas šv. Kazimiero 
minėjimas — akademija. Trum-

bai vykusiai padeklamavo ori
ginalų psichologinį eilėraštį "El
geta”. Labai gerai įscenizuotos 
ir atliktos buvo dviejų dramų 
ištraukos iš Šekspyro "Otelio” 
ir B. Sruogos "Milžino paunks- 
mė", kurias atliko J. Pusdešris, 
talkininkaujamas V. Ogilvio ir 
A. Mateikos. Paskutiniosios dra 
mos muzikinis fonas buvo be 
galo įspūdingas. Dainininkams 
akompanavo Albertas Mateika.

Koncertas — šiupinys buvo į- 
domus; reikia tikėti, kad atei
tyje panašūs koncertai sulauks 
daugiau dėmesio. Prieš koncer
tą savo žodį tarė LB Detroito 
apyl. pirm. Vyt. Kutkus, gi po 
koncerto p1 dėkos žodį tarė LB 

pą žodį tars L. Vyčių 102 kuo- Detroito apyl. valdybos narys 
pos veikėjas Robertas Boris. J- Rekašius, kuris programos 
Paskaitos nebus. Žinios ir mąs- dalyviams prisegė po gėlę su
tymai apie mūsų šventąjį tilps 
montaže "Prie šv. Kazimiero 
karsto”. Montažą paruošė Pr. 
Zn ranka, dekoracijos — A. Zai
kausko; techniški vadovai — 
Ž. Buknytė, D. Dulaitis ir Aid. 
Rastenytė. Montaže bus giesmių 
ir dainų, kurias atliks skautų ir 
ateitininkų chorelis. Solo gie
dos I. T. Miltakytė ir M. Lekniū- 
tė. K. Leknius gros smuiku. De
klamuos V. Čižauskaitė. D. Bul-

tautiniu kaspinu. St. (J-kas

DAINOS, BALETO IR
LITERATŪROS VAKARAS
K. m. balandžio 6 d. (šeštadie

ni) 8 vai. vak. Holy Redeemer 
salėje, 5671 W. Vernor Hwy., 
JAV Lietuvių ‘ Bendruomenės 
Detroito apylinkės valdyba ruo
šia savo didįjį metinį koncer
tą — vakarą. Valdyba, nežiūrė
dama nei atstumo, nei kainos,

garauskaitė, A. Barakauskas ir bandė susitarti su geriausiomis 
kiti. Pasakotojas — N. Udrys. į visų minėtų sričių pajėgomis. 
Visa akademija teužtruks vieną Koncerto — vakaro programą 
valandą. Detroito lietuviai kvie-1 atliks muz. Aleksandras Kučiū- 
čiami atsilankyti. Įėjimas — ne- nas, kuris netrukus diriguos 
mokamas. Rengėjai būtų dė- Verdi operą “Rigoletto” Chica- 
kingi, jei kas nors maža auka mūsų kasdien vis kylanti
■prisidėtų prie šio minėjimo ren- žvaigždė, laimėjusi konkursą 
gimo išlaidų. stiprių vietinių ir svetimtačių

Šio minėjimo rengimas rodo dainininkų tarpe, Aldona Stem- 
dy gražius šviesulius: 1) musų pužienė iš Clevelando; rašyto- 
jaunimas laiko triukšme nepa- jas, š. m. "Draugo” romano kon 
miršta savo šventojo ir jo dory- kurso 1,000 dol. premijos lai- 
bių; 2) jaunimas sugeba bend- mėtojas Paulius Jurkus iš New 
radarbiauti, jei yra bendras Yorko ir pora baleto šokėjų iš 
tikslas. P. N. bu’v. Kauno valstybinio teatro

prima balerinos T. Babuškinai-
RONCERTAS __ ŠIUPINYS I tės . Vasiliauskienės baleto stu-

j dijos, kurie drauge su T. Ba-
DB Detroito apylinkės šalpos L)Ušikinaite - Vasiliauskiene at- 

komitetas š. m. kovo 2 d. buvoįvyksta iš Bostono. Taigi j dai. 
suruošęs vakarą Vasario 16 gim noSt baleto ir literatūros kon- 
nazijai paremti. Tai jau antras certą _ vakarą Detroitan at. 
šių metų tos rūšies parengimas, vyksta meninės pajėgos iš Bos- 
deja nepateisinęs nei pirmųjų, tonQ New Yorko, cievelando ir 
nei antrųjų rengėjų sudėtų vii-1 TiRrai iš taip daug
čių. Tiek triūso ir vargo pade- vįetovių ir tokio įvairaus kon- 
ta. tiek prašyta ir kviesta pri- certo _ vakaro Dctroitas dar 
aidėti prie gražaus ir prasmin- neturėjO
go tikslo, o rezultate - vos po- Vakaro pplnas yra skiriamas 
ra šimtų žmonių tepasirodė sa- RCndniOmenės reikalams, t. y.

liava, ši suma yra permaža. At
sižvelgiant į Detroito lietuvių 
kolonijos didumą, galėjo būti su 
rinkta žymiai daugiau. Kas kal
tus, kad šiais metais aukos su
mažėjo? Nejaugi detroitiečių 
jausmai atšalo Lietuvos laisvi
nimo reikalams? — Nemanau, 
kad būtų pradėta sirgti dolerių 
liga. Turint gerų norų, t. y. pri
sidėjus visiems dar neaukoju
siems, galima būtų šiais metais, 
jeigu nepralenkti, tai bent pa
siekti pernykštės rinkliavos re
zultatus. Vieną kartą metuose 
kiekvienas dirbąs lietuvis galėtų 
paaukoti nors kelių vai indų už
darbį. ' Turime labai graažių pa
vyzdžių. Yra aukojusių po 15, 
20 ir daugiau dolerių. Yra or
ganizacijų. aukojusių šimtais.

Norintieji nelikti skolingi tė
vynei, lietuvio pareigą gali at
likti šiandien ar rytoj — pa- 
vo auką pasiųsdami DDOC iždi
ninkui. Visi pinigai bus perduo
ti Altui. Aukojusių pavardės 
bus paskelbtos spaudoje. Auko
ję nemažiau 10 dol. gaus specia- 
liūs Alto pažymėjimus, kuriais 
♦inka p> puošti kiekvieno lietu
vio biznieriaus, inteligento ar 
darbininko kambarių sienas.

Pinigus priima DLOC iždinin
kas Justinas Pilka. 13609 Pine- 
hurst. Detroit 38, Mich., tel. — 
WE 4-5342. J. Saplys

ŠACHMATININKAMS
Detroito LSK Kovas, siekda

mas išjudinti šachmatų mėgė
jus. kurių Detroito mieste yra 
tikrai nemažas skaičius, š. m. 
kovo 17 d. 12:30 vai. VVestern 
YMCA (Green Room) patalpo
se, 1601 Clark Str. (prie Clark 
parko, , kuris siekia Vernor 
Hwy.|, rengia šachmatų simul
taną.

Simultaną maloniai sutiko duo 
ti gerai žinomas šachmatų meis 
teris Kazys Škėma. Visi, nežiū
rint pajėgumo, Detroite gyvenan 
tieji šachmatų mėgėjai kviečia
mi registruotis ir dalyvauti. Re
gistraciją vykdo sekcijos vado
vas Mindaugas Gilvydis, tel. — 
WE 3-7461. Dalyviai privalo 
turėti savo šachmatus.

LSK Kovo Valdyba

DAIL. A. RCKSTELRS 
PARODA

Tarptautinio Instituto rūmuo
se, 111 Kirby Avė. (priešais me
no muzėjų) sekmadienį, kovo 10

DETROITO’O BIZNIERIŲ 
IR PROFESIJONALAI

Įėję. Vakaro programa buvo 
tikrai verta dėmesio. Kaip hu
moristas ir pranešėjas savo pa
rėtą gerai atliko Vytautas O- 
giivis. Tikras konkurentas Vi
taliui Žukauskui. Jo pasirody
mas su inscenizacija "Ateivis 
jiepko darbo" ir solo improviza
cija užkariavo visas publikos 
simpatijas. Pr. Zaranka solo pa 
dainavo dvi liaudies dainas — 
"Gieda gaideliai” ir “Ženyk ma
ne, močiute”. Be abejo progra
moje jis buvo geriausias daini
ninkas, įspūdingai padainavęs 
“Ženyk mane. močiute”. Grupi-

šeštadieninės ir lituanistinės mo 
kyklų parėmimui, jaunimo orga
nizacijoms, sportininkams, jau
nimo konkursams, jaunimo šven 
tems, lietuvybės palaikymui ir 
kitiems kultūriniams reikalams. 
Kaip žinote, tai yra vienintelis 
koncertas metuose, iš kurio Bcn 
druomenė tikisi turėti pajamų. 
Visi kiti parengimai, kuriuos 
Bendruomenė ruošia metų bė
gyje, kaip Motinos dienos minė
jimas, jaunimo konkursai, jau
nimo vakarai, jaunimo šventės, 
mokslo metų užbaigimas ir pan.
ne tik pelno nebeduoda, bet Ben. 

nė deklamacija ir inscenizacija drwncnė dar turj pridėti j- sa.
»intaro žvejai , atlikti A. Ras- Vq kasos q tokio vakaro, kaip 

tenytės, A. Gubilo ir J. Pusdeš- neseniai įvyko Va8ario 16 gim- 
rio buvo miela ir žavi savo at- na2ijaj Vokietijoje paremti, vi- 
likimo technika. Gr. Memčnaitė ga8 skiriamas pažymč-
pasirodė su baletu Pizzicoto ir lam tjks|uj
‘‘Ispanų šokiu’;. Paskutinysis vadovybė tik-
šokia buvo ypatingai grasiai pa- raj džiaugiasi kart visuomenė
šoktas. Pianino muzikos davė 
Liucija Mingėlaitė, nors jauna, Bendruomenės veiklai kasdien 

vis daugiau ir daugiau pritaria.bot rodanti didelius gabumus Į Sj ka duoa
šioje srityje. Publika turėjo
progą išgirsti ir pamatyti dvi 
dar negirdėtas jaunas daininin
kes — Lili Baraišytę ir Ismeną 
Mutakytę. Lili dainavimas bu- 
vq švelnus. Jos laikysena sce
noje, nors ir nedrąsi, sudaro kul 
tūringos dainininkės įspūdį. Is- 
mena tiek dainavime, tiek scenos 
laikysenoje atrodė laisva, tar
tum būtų ne pirmąjį, o šimtąjį 
kartą išėjus prieš publiką. Jos 
balsinė medžiaga gali jai užtik
rinti dainininkės ateitį. Akorde
onu pagrojo jaunas ir gabus a- 
kordeonistas Vytautas Marčiu- 
kaltis. Aldona Rastenytė dek
lamacijoje ir prozos skaityme 
švelnia interpretacija patraukė 
publikos dėmesį. A. Gubflaa la

kų koncertą, todėl visi balandžio 
6 d. vakarą jam rezervuokime.

V. Kilikus

DAR NEVALU
Praėjęs Vasario 16 minėjimas 

Detroite šiais metais atnešė Lie
tuvos laisvinimo reikalams stam 
boką sumą pinigų. Iš viso buvo 
surinkta $2.661. Tačiau, paly
ginus su praėjusių metų rinK-

Klausykite
LITHUANIAN MELODIES

Oin Arbor - WPAG — 1050 kil<- 
cyclee

šekmadipniaiR 1:00 — 1:30 p. p 
Vedėjas - RALPH VALATKA 

15756 I^esure — Detroit 27.
Mlchigan

DANTŲ GYDYTOJA
BRONE GRUZDIENE, D.D.S.

15807 W. Warren
(3 bl. į vak. nuo Greenfield kelio)

Detroit 28, MicMgan
Priėmimo vai. pagal susitarimą 
Telef. Kabineto — LUzon 4 5121 
______Nantu — LUzon 4-8961_____

Jeigu norite pirkti *rba parduoti 
namus, sklypus, Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
ėtės i
ELHRA REALTY & INVEST 

MENT COMPANY
atstovą

VLADA BARAUSKU
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 

Residencijos — TA 6-4366
Si įmonė yra pati stambiausia Mi- 
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentams.

mTmiškikjs, m. d.
GYDYTOJA, tr '’HIRURGR 

*X-RA1
593 W«t Grand Boulevard

imt. Shady Lane Detroit 16. Michign 
Namų telef. VI 1-7970 

Pirm antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
Treč. ir įeit. 12-3 vai.

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRMINAS 
11420 Steel Avenue 
Detroit 27, MiGiig&n

Tel. WE. 4-61(1 
HKNPIRAI, GONTRAOTOR

atlieka Įvalrbis statybos, patalsy 
mo Ir pertaisymo darbus — stallnln 
kvHtSs cemento, mūrijimo, elektros 
pluuiblnfco, darymo Ir dekoravimo 
Mnklrn kambario he| butų Irenatmar 
oaatoaSse tr skiepuose.

VftL SUSITIKS

Amerikos kūjo metimo čempionas Harold Connolly ir Čekoslo
vakijos disko metikė Fikitova, susipažino Melbourno olimpiadoj ir ren
giasi susituokti. Jaunoji turi gauti leidimą išvykti iš Čekoslovakijos 
Jaunasis yra mokytojas Bostone. (INS)

mas, kad visur ir visuomet nesis
kirtume vieni nuo kitų, bet suda
rytume skaitlingą ir vieningą lie
tuvišką šeimą.

Savo atsilamtymu parodėt pri
tarimą mūsų veiklai ir prisidėjo
te prie mūsų pastangų padėti Ne
priklausomybės kovų dalyviam.^ 
tapusiems invalidais bei nustoju
siems sveikatos.

Be visuomenės paramos kunig. 
Birutės d-jos pastangos būtų nu
ėjusios niekais.

Taigi garbė jums, mieli Detroi
to lietuviai!

Reiškiame gilią padėką visiems, 
kurie darbu, dovanomis, raštu, žo
džiu bei kitokiu būdu prisidėjo 
prie mūsų pasisekimo.

Baigdamas savo padėkos žodį 
norim dar pridėti, kad daug ir 
sunkiai dirbusios birutietės, išlydė- 
jusios svečius nejuto nuovargio, 
nes su pasitenkinimu konstatavom, 
kad Detroito visuomenė nuošir
džiai mus remia ir tikimės, kad ir 
ateityje nepamirš ir savo atsilan
kymu birutiečių darbą parems.

Birutiečių Detroite sk. valdyba

PAVASARINIS

IŠPARDAVIMAS
NUOLAIDOS . . .

NET IKI 7(l'/„
l'aluir nupiginii visi: lli-fi fonu- 

miil'iii • Televizijos • Vėsintuvni- 
Vėilintuvui AM/F’M radijo aparatai
• Vokiški trumpų ha iii: ų rail. upuf.
• )kalbėjimo aparatai • I lulljiasiui'b-
liai • Rašomos mašinėlės • ,vairūs
riekt riniai namų apyvokos reikme
nys • Antruos tr kit.

Dflinfl

TCLCvision
(sales - Service)

s«v Inž. A. NIURNAS 
3321 S. Ilalstisl — Cl,iff-i<te I-5HII5 
Atdara: kasdien y s, pirmadieniai*
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d., 2 vai. p .p. atidaroma dail. 
A. Rūkštelės tapybos paroda. 4 
vai. p. p. dail. A. Rūkštelė skai
tys paskaitą. Parodai yra paskir 
ti iš eilės du sekmadieniai, ir 
jos uždarymas įvyks kovo 17 <1. 
8 vai. vak. Abu minėtus sek
madienius lankytojai turės pro
gą ne vien pamatyti paveikslus, 
bet ir susipažinti su tapytoju 
A. Rūkštele. Norintieji galės pa 
rodą aplankyti ir paprastomis 
savaitės dienomis kasdien iki 
8 vai. vak. Įėjimas nemokamas. 
Parodą organizuoja Detroito 
Lietuvių Kultūros Klubas.

Dailės parodos laukia ne vien 
Detroito lietuviai, bet apie ją 
jau teiravosi ir Detroito didžių
jų dienraščių reporteriai. J. S.

T K U M P A I
— "Brandos atestatą” suvai

dins Clevelando Vaidilos teatras 
š. m. kovo 9 d. 7:30 vai. vak. 
ukrainiečių salėje.

— DLOC visuot. susirinkimas 
yra numatytas šaukti š. m. ko
vo 24 d. buv. lietuvių svetainės 
patalpose tuojau po pamaldų.

— Tautinių šokių grupė, va
dovaujama G. Gobienės pašoko 
Rugučius ir Kubilą tautų baliu
je. Aprašymai ir nuotraukos til 
po didžiojoje Detroito spaudoje.

— M. ir O. Šimoniai džiau
giasi savo dukrelės Bylvijos nau 
jąja laime — sūneliu Ronaldu 
Gerald. S. ir E. Venee taip pat 
augina dukrelę.

—Saulė Buivydaitė atšventė 
savo gimtadienį. Ta proga jos 
tėveliai suruošė malonų pasi
linksminimą ir vaišes lietuviš
kam skautiškam jaunimui 13 — 
16 metų amžiaus.

— Kazys Leknius, kaip geriau 
sias Cooley High Sehool smuiki
ninkas, išrinktas tos mokyklos 
orkestro koncertmeisteriu.

BIRUTIEČIŲ PADĖKA
Kunigaikštienės Birutes K. S. 

M-rų d-jos valdyba širdingai dė
koja Detroito lietuviams, tiek gau
siai atsilankiusiems į mūsų kau
kių balių - vakarą.

Džiaugiamės matydamos mūsų 
tarpe čia gimusį jaunimą, vyres
niosios kartos lietuvius ir naujai 
atvykusius.

Birutininkių svajonė ir sieki-

NRR ALAUS, NEBUS 
VESTUVIŲ

Pietų Afrikoje, Nassa apylin 
kėse buvo sutartos vienos poros 
vestuvės. Jaunieji atėjo bažny
čion, bet kai atėjo metas juos 
sutuokti, kai kunigas paklausė 
jaunosios, ar ji sutinka tekėti 
•iž šio šalia jos stovinčio jauni
kio, mergaitė atsakė — ne. Ku
nigas paklausė -— kodėl. Mergai
tė paaiškino: “Alus dar neišrū- 
go ir aš tik atsiminiau, kad tė
vas man sakė netekėti, kol ne
bus baigtas alus. Reikia palauk
ti iki rytdienos”. Tą įvykį ap
rašė Maryknoll misionieriai sa
vo biuletenyje.

Jei nori pasidžiaugti žvaigž
džių ir gėlių didinga vienatve, 
atsidalink nuo visų žmonių, pa
sitrauk nuo visų moterų. Nesu
siporuok nei su niekuo. Nepasi
lenk ties jokia kančia ir neda
lyvauk jokioje šventėje.

Omaras Kajamas

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
J. A. V. PILIETYBEI

Pagal šią knygelę daugelis tapo 
JAV-vių piliečiais. Siūlome kiek
vienam ateivių ją įsigyti, kas pa
lengvins išlaikyti egzaminus.

• uui.. i įisanytuai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F Wells Kainb 
60 ranhl

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvinę 
nit'v'i IAV pilietybę

Pinigus SU ilžs-kVTTiais m jsl.l

DRAUGAS,
4545 West 63rd Street 

Clticago 29, Illinois

PRANAS SALEMONAVIcIUS
• Paruošia paprastas ir sudėtingas (nuosa

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

504 West 33rd Street (netoli Normai Avenue).
Valandos: Kasdien įskaitant šeštad. ir sektu, nito 9 v.

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

L
INCOME

TAX
SERVICE.,

Perkant ar parduodant namus 
ir apdraudžiant turtą 

Jums patarnaus
VLADAS N.SELENIS

narys United Northwestern 
Realty Association 
šaukite telefonais

ofiso: WE 3-7000; ree.: WE 4-6621 
arba atsilankykite į

1 GUSTAFSON REALTY CO.
113000 Schoolcraft kamp. Sorrento

SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
ALL PHONES — WALBR00K 5-8202

S E L F 
SERVICE

MARC11 7, 8, 9

J EROM E (BLACK LABEL) GRAIN
ALCOIIOL, 190 Proof V. S. P. Fifth $5-29

GRAIN ALCOHOI, 190 PROOF V.S.P E'ifth $4.89

COURVOISIER Three Star Cognac Fifth $4.89
HENNESSY THREE; STAR COGNAC Fifth $5-99
IMPORTED FRENCH COGNAC Fifth $3.49

CINZANO VERMOUTH
Dry or Sweet Fifth $.|39

KIJAFA WINE Fifth $|.69

KRON-BRANNVIN OR ANDERSON
IMPORTED AUUAVIT Fifth $3.98

CHERRY HEERING LIQUEUR Fifth $5.98
HEINEKENS IMPORTED BEER. Case 

of 24 bottles $725

1957 BUICKAS
Tik

?2,595-00
Dynailow. Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

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

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

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

"Hsjoisms
15 TOLI IR ARTI

NAUJI Olbeu 7VOKAI-NAUJAUSI NNAUSTr/^0 fPANK/AJ 
HJRU "ETŲ AATT/IINIAS^ PIGUS IPSĄŽININGAS PATARNAVINAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICA60 36, ILL Tel \AZAikro«t« 5-9209

iiatOlĮ

«:iaiEH.Ii:ii:iliai

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINGS
2655 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. P1etklewiez, prez.; E. R. Pletklevricz, sek r. Ir advokatas
Mokame aukotos dividendus. Retėtame čeklua. Parduodame ir perkame 

valMtybčs boiiua. Tau py tojams pataruni linai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami Mptknltą šiandien. ApdramUt Iki S 1(1,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro. 
<ntr ir peni 9 iki 6; treč uždaryta, o sešt nuo 9 iki vidurdienio

JONAS GR Ibjluu
J. G. TELEVLSION COMPANY

KAS
2512 W. 47th St Tel. FRontier 6-1998 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
TV APARATAI: paprasti tr spalvoti, automatiški, valdomi nuo tolo, 
nešiojami, jungiami prie automobilio baterijos. PATEFONAI: vietiniai 
Ir užsieniniai, paprasti, nešiojami, automatiški, Hi-Fi, batertjlntat. RA
DIJAI: vietiniai Ir vokiški, AM. FM, trumpos bangos, keliais garsiakal
biais, staliniai, kabinetiniai, nešiojami, kišeniniai, tranzitartntat.

ATIDA RA IR 8EKM. nuo ,1 vai. ilgi 3 vai.
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PALECKIS “MOKO” EISENHOWERJ 
IR TRUMANĄ

Referuodamas Sov. Sąjungos 
“AugSčiaųsiajai Tarybai” įstaty
mo projektą, kad Sov. Sąjunga nu 
statytų tik bolševikinės teisės prin 
ėipus, o pačius kodeksus priimtų 
atskiri kraštai "pagal savo specifi
nes sąlygas”, M. Gedvilas reiškė 
džiaugsmą, kad, girdi, "respubli
kinių organų teisių išplėtimas, jų 
vaidmens pakėlimas ūkinėje ir kul 
tūrinėje statyboj jau duoda teigia 
mų rezultatų”... Gi ligi tol vei
kusiuose kodeksuose “dar ne
buvo išspręsta visa eilė klausimų”. 
Būdavo ir taip, kad “išimtis pa
virsdavo taisykle” ir “būdavo ma
siškai nukrypstama nuo įstatymo 
normos”. “Argi galima laikyti nor 
maliu dalyku, kad mūsų veikian
tieji įstatymai darosi beveik bibli
ografinė retenybė? Jus galima į- 
sigyti tik su dideliu vargu, ir tai 
tik pas senų knygų saugotojus”. 
Pvz., kaip toliau nurodė Gedvilas,! 
yra lengviau gauti 1497 m, teisy
ną negu Rusijos Federacijos (jis 
buvo taikomas pavergtoje Lietu
voje) arba kurį kitą kodeksą . ..

Už pasiūlymą Chruščiovui, kad! 
ir la/bai atsargiai, vietoj to įsakytų 
jų kukurūzų verčiau auginti lietu-j 
viškus dobiliukus, kurie lieruviš-i 
kosioms dirvoms geriau tiktų ir 
duc'tų geresnį derlių, kaip žinoma,' 
Gedvilas beregint išlėktų iš “mi- 
nisterių pirmininkų”. Bet dabar, 
jam išlėkti veik nėra iš kur . .. 
Nebent pačiam, netekus okupantų1 
malonės, su laiku pasukti paties 
Merkiui pasiūlytoju keliu. Tačiau,! 
kaip atrodo, Gedvilas ir toliau' 
uoliai talkininkauja okuptntui.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Kun. Teofilius Palukaitis 
yra perkeltas iš Menlo Park.i 
St. Raymond parapijos į San 
Anzelmo, California, St. Anzel
mo parapiją. Kun. T. Palukai
tis išbuvo Menlo Park beveik 4 
metus. Dėl jo apaštališko uolu-( 
mo parapieėiai jį labai gerbė ir 
mylėjo. Visi parapieeiai jį gra
žiai atsisveikino. Dabartinis jo 
adresas: St. Anzelm’s Church,, 
Shade and Bolinas avė., San An 
seimo, Calif.

— Lietuvos Vyčiai 29 kuopa! 
turi bendras šv. mišias su ko
munija ir pusryčiais Newarke, 
N. J., kovo 17 d. Mišios bus lai-; 
komos Šv. Trejybės bažnyčioje 
prel. I. Kelmelio. Pusryčiai po i 
pamaldų vyks Šv. Jurgio sa-! 
Įėję. švente rūpinasi J. Sake-' 
vich, G. Douchess, M. Balčiūnas i 
ir A. Pocius. Pusryčių metu bus 
suteikiami kandidatams pirmo 
ir antro laipsnio atžymėjimai.

— Dr. A. ValiuSkis "The Dės 
Moines Register” laikraštyje, 
Ottumwa, Ia., išspausdino laiš
ką, kuriame įrodo, kad Lietu
va yra jau 704 m., kaip sava
rankiška valstybė, kuri vėliau 
buvo 123 m. okupuota rusų ir 
dabar vėl raudonųjų ordų. 
Straipsnio autorius taip pat pa
mini ir Latviją bei Estiją.

— Kun. Šiaulius P. Laurinai
tis, kaip pranešama, iš Colum- 
bus, Ohio, turėjo sunkią anto- 
mobilio katastrofą tame mies
te vasario 27 d. Kita mašina, 
jaunuolio vairuojama, dideliu 
greičiu lėkdama trenkė į kuni
go mašiną, iš kurios beliko tik 
laužo krūva, bet kunigas išlin
do iš to laužo net nesužeistas. 
Po trumpo pasitikrinimo ligoni 
nėję rytojaus rytą jau ėjo sa
vo pareigas bažnyčioje.

— Prof. Vladui Stankui Wa- 
shingtone prieš porą savaičių 
buvo padaryta operacija. Profe 
sorius, nors palengva, bet sėk
mingai taisosi namuose, jau sa
vaitė kaip grįžęs iš ligoninės.

—- Prof, dr. Domai Krivickui 
kovo 1 d., Baltimorėje, Md., bu
vo padaryta apendicito opera
cija priežiūroje dr. Ankudavi- 
čiaus. Ligonis jaučias' gerai.

BRAZILIJOJ
— Lietuvos vicekonsulas

New Yorke A. Simutis, grįžda
mas iš Buenos Aires, kur lan
kėsi pas gimines, buvo užsukęs 
į Sao Paulo. Konsulo A. Poli- 
šaič.io lydimas, susipažino su 
kaikuriais lietuviais ir išvažia
vo.

— Chicagon MeL Inž. ir Ar
chitektų s-gos pirmininkas 
arch. Jonas Mulokas kviečia 
Liet. Architektūros parodos 
organizatorių inž. M. Ivanaus
ką atvykti su architektūros pa
roda Chicagon kuri iš Cbica- 
gos būtų perkelta į New Yorką.

Per "AT” sesiją pasistengė “pa- 
sižymėtl” ir "prezidentas” Palec
kis. Jis pasigyrė neseniai buvęs 
\ okietijos Rytinėje zonoje, vad. 
"DPR”, ir pats savo akimis įsiti
kinęs, koks “taikus darbas ten 
dirbamas”. Tuo tarpu Vakaruose 
“imperialistai mojuoja su atomi
niu ir vandeniniu ginklu virš tau
tų galvų”, o Vakarų Vokietijoje — 
“reakcijos raganos ir raganai, pik 
tosios hitlerizmo dvasios turi vi
sišką laisvę, verda juodąjį savo 
kerėjimo viralą, karo viralą, jos 
verda numirėlių ratelius; nauji 
Krupai ir Tysenai — tiai tos pa
čios Amerikos monopoliją įmo
nės”. Ten "Panerių ir ckaugelio ki
lų vietovių lavonų laužų kursty
tojai, sadistai kviečiami apmoky
ti jaunimo ir jam vadovauti”... 
melavo dar Į>er akis, kaip papras
tai, J. Paleckis savo duondaviams, 
už tikrą pinigą priimdamas Ryti
nės zonos kom. spaudos perduoda
mus “tikrus faktus”.

Toliau Paleckis bjauriai išplūdo 
amerikiečius, ypač užsipuldamas 
“liūdnai pagarsėjusią Trumano do
ktriną, kuria siekiama paversti 
žemės rutulį dolerio imperiją”, 
Eisenhowerio doktriną, kuria, gir
di, “mėginama grąžinti tautas į šal 
tojo karo etapą” ir “užgrobti Vid. 
Rytų naftą, atimant ją iš teisėtų 
savininkų” ete., Tačiau iš tų Pa
leckio "pamokymų” ar “patari
mų” Eisenhoweriui ir Trumanui 
Vakaruose tik šypsomasi...

(Elta)

o iš ten 1958 m. grįžtų į Rio de 
Janeirą.

— Brazilijos laikraščiai ir
radijas pakartotinai skelbia U. 
Press žinią apie Š. Amerikoje 
sugautus "lietuvius”, šnipinėju- 
sius Sovietų Rusijos naudai. 
Minėti šnipai tėra Lietuvos pi
liečiai, bet ne lietuviai. Kaiku- 
rių lietuvių protestas, pareikš
tas laikraščiams bei radijui, 
nieko nepadėjo.

— Kun. J. Šeškevičius buvo 
išvežęs savaitei lietuviškąjį Sao 
Paulo jaunimą į Suarao pajūrį 
stovyklauti. Taipogi kanaunin
kas Zenonas Ignatavičius buvo 
išvykęs su būriu lietuviukų 
stovyklauti brolių Maristų vi- 
lon, netoli Rio de Janeiro. Jau
nimas, atitrūkęs nuo braziliukų 
draugų, turėjo progos atsigau
ti sveika lietuviška dvasia ato
grąžų gamtoje.

NAUJI LIETUMŠKI 
REKORDAI
PO $1.50 VIENAS

I-aimutė ir Palvis. Solo ir Polka su 
daina.

Vežė mane iš Namų ir Klumpė*. 
Budriūno kvartetas.

šauksmas ir Alutis. Budriūno- 
kvartetas.

Gyvenimo Aidu ir O, Dalele. Bud
riūno kvartetas.

Vaitas ir Žvakė ir Plaštakė. Bud
riūno kvartetas.

Su balos Vakarėli ir Tėvynei. Bud
riūno kvartetas.

Dariau Lyseles ir Jonelio Polka. 
Solo Šaukeviėius.

Kai aš turėjau ir Kam šeri žirge
lį ? Duetai — Vanagaitis ir 
Olšauskas.

P*1 $1.00 VIENAS:
Ramu čia gyventi ir šlama Šilko 

Vėjas. Rūtos kvartetas.
Pakirsiu Berželį ir Žygis į Vilnių. 

Aidų Orkestras.
Linksmų laikų Polka ir Koja, Ko

ja Polka. Orkestras.
žvaigždelės ir Temsta Dienelė. Mo

terų balsų duetas.
Noktumas ir Čigonės. Moterų bol-

[ sų duetas.
I Barkarolė ir Sutemo. Moterų bal

au duetas.
' Tyliąją Naktį ir Linksmą Giesmę.

Solo Motekaitienė.
Gul šiandieną ir Sveikas Jėzau.

Solo Motekaitienė.
Tu, Lietuva ir Dru-Ūa. Pupų Dė

dė ir Dėdienė.
Griovėsių Gėlelė ir Našlaitės Ka

pas. Pupų Dėdė ir Dėdienė.
Tykiai Nemunėlis Teka ir Visur 

Tyla. Solo Babravičius. 
Rekordus siunčiame ir paštu į

kitus Amerikos miestus ir į kitas 
pasaulio šalis. Amerikoje pašto ir 
supakavimo išlaidoms siųskite eks
tra $1.50, Kanadon — $2.50. J ki
tas pasaulio valstybes atitinkamai 
daugiau. Siųskami rekordų užsa
kymus, siųskite Money orderį kar
tu. COD rekordų nesiunčiame..

| JOS. F. BUDRIK 
; FURN1TIJRE. INC.

3241 S. HALSTED ST. 
Chicago 8, Illinois

PAJIEŠKOJIMAl
GIMINIU IR ARTIMUMU 

PAJ1E&K0M1:

KLENAUSKAS, Boleslovas, s. 
Vinco, emigravęs prieš karą j JAV 
ir 1927 m. gyvenęs Cleveland’o, O.

SEDZTUKEVIC, Petras, s. Jur
gio, iš Jodo valsč. Breslavos apskr. 
1928 m. išemigravęs j Argentiną.

VASILIŪNAS, Jonas, gim. 1925 
m. Levaniškiuose.

VAIŠVILAS, EmilL - Otto, g. 
1921 m. Struikų km., Šilalės vlsč., 
1951 gyv. Chariton, lowa, USA. 
AKUCEVICIUS, Vincentas, s. Ma
to, gim. 1910., prieš karą išemigra
vęs į Braziliją.

2ALNIENE-BAUBAUTĖ, Mika
lina, gim. 1896 m. Užgirių km., 
Šiaulių apskr., 1905 m. išemigra
vusi į JAV.

JAKŠTAITE, Olesia, d. Ievos, g. 
Pabambių km., Skaudvilės vaisė., 
išemigravusi j Argentiną.

SETKUS, Juozas, s. Juozo, gim. 
ca 1888 m. Lendrynės km., Taura
gės valsč. ir apskr., išemigravęs 
dar prieš Pirmąjį Didįjį Karą į 
JAV ir gyvenęs Chicago, kur tu
rėjęs namus ir avalynės krautu
vę.

SETKUS, Jonas, s. Juozo, gim. 
Lendrynės km., Tauragės apskr., 
1908-1911' m. išemigravęs į JAV ir 
gyvenęs Chicago, III.

JOČIUS, Stasys, kunigas.
PASTRAZDIS, Bronius, g. 1916 

m. Kretingoje.
LATOZAS, Bronislavas, s. Jono, 

ca 33 metų amžiaus, po karo išvy
kęs iš Vokietijos į JAV, Chicago.

POCIUS, Kazimieras, gim. 1901 
m. Plungėje, po karo gyvenęs Do- 
nauworth, Vokietijoje.

URNIEŽAS, Juozas, s. Juozo, g. 
1888 m. Naukaimio km., Šiluvos 
valsč., Raseinių apskr., 1912 m. 
išemigravęs į JAV ir gyvenęs Bay- 
one mieste prie New Yorko.

URNIEŽAS, Antanas, s. Juozo, 
gim. apie 1882 m., 1902 m. išemi
gravęs į JAV ir gyvenęs Bayone 
mieste.

LINKEVIČIUS, Stasys, s. Vla
do, gim. 192O.X. 1. d. Vandžiogalos 
valsč., Kauno apskr. Po karo gy
venęs Švedijoje.

KAZLAUSKAS. Kasparas, sun. 
Mykolo, gim. 1922 m.

SIRATLŠKATTIS, A.
KONDROTAVTCIUS, Vladas, ki 

lęs iš Vilniaus krašto.
PELDYS, Jurgis, kilęs iš Kre

tingos valsč., vedęs, žmona Jadzė 
ir du vaikai.

BENIETLENE - MIKAVTCIO- 
TE, Ona, d. Silvestro, gim. apie 
1890 m. Nuomininkų km. Kaltinė
nų valsč., 1908 m. išemigravusi į 
JAV ir gyvenusi Chicago mieste.

Kreiptis j Liet. Tremt. Sielova
dą, (16) Dfoburg, Mmnefeld 33, 
Germany.

Jieškoma MORTA CESNAUS- 
KAJTE SKIRMONTIENE, d. Jono, 
iki 1935 m. gyveno Brooklyn, New 
York. Atsiliepti adresu: Magdale
na Žilinskaitė, J. Janonio g-vė N r. 
12, Plungės miestas, Lithuania.

Jieškomas JURGIS BENCEVI- 
CIUS, s. Jurgio. Iki 1940 m. gyv. 
New Yorke. Jieško sesuo Anelė 
Jurgelevičienė, Vaižganto g-vė Nr. 
15-1, Kaunas, Lithuania.

Jieškomi: EMILIJA PR.AN (Ju
raitė), jieško drauge Vilė Burbie
nė; JONAS PIKCICNAB, s. Jono 
ir MARIJONA PIKCIONAITE, d. 
Jono, jieško brolis Antanas Pikčiū- 
nas; ANTANAS SENEŠKA, s. An 
tano, jieškomas sesers Pičkūnie- 
nės; JONAS ČEPAITIS, s. Petro, 
jieško sesuo Mataitienė, o JONAS 
ŠVEDAS su JONU ARAŠKEVI- 
ČTU yra jieškomi pažįstamųjų. Vi
sus paieškomuosius prašau atsi
liepti arba žinančius Jų likimą pra 
šau rašyti adresu: Boleslovas Se
maška, 726 Stanley'St., New Bri
tain, Conn. Visi jieškomieji ran
dasi Sibire.

Jieškomi: PETRAS GRYBAS, 
JURGIS GRYBAS, gyvenęs Eli- 
zabeth mieste, ir JUZEFĄ GRY- 

j BAITE VAINEIKIENE, gyv. Co- 
lumbus, Ohio, Jieško sesuo — JA
DVYGA GRYBAITE LTUKPET- 
flBENE, K. Požėlos g-vė Nr. 13, 
Linkuvos miestas, Linkuvos rajo
nas, Lithuania.

Jieškomas VLADAS TARVAI
NIS, s. Jono (Walter Tarwin), g. 
Šiaulių mieste. -Gyv. 213 Wwtkins 
St., Philadelphia, Pa. Taippat jieš
komas JUOZAS TARV AINIS, s. 
Jono. Atsiliepti arba apie juos pra 
nešti adresu: Jonas Tarvainis, O- 
peros ir baleto teatras, Vilniaus 
miestas, Lithuania.

ADOMO KONČIAUS, kilusio iš 
Telšių apskr., Navarėnų vaisė., Su
kinių km. jieško giminės iš Lie
tums. Atvyko į Ameriką apie 19- 
32 tn. Atsiliepti: Antanas Baltru
šaitis, 1213 S. 46th Court, Cicero 
50, Dl., Tel. TO 3 7237.

Ona Gumuskytė Šmitienė, jieš
ko mokslo draugės. STASĖS STUO 
KAITĖS, ištekėjusios pavardė ne
žinoma. Kilimo iŠ Lenkimų mieste
lio. Prašom atsiliepti šiuo adresu: 
Šmitienė, 86 Webster St., Brork- 
ton, Maas.

Jieško Domo Žukausko, kil. iš Ma
žeikių H|wk., Lanžuvos valsč. įieš
ko žmona Barbutė iš Sibiro. Jis pats 
arba žinanti apie jj prašau rašyti 
šiuo a/lresu: ,T. Simutis, 64 Bent Št„ 
Moonie Ponds, Vic,, Anai raliu.

Jieškomas PRANAS MARGU- 
N AB, gyvenęs New York 6. Atsi- 
rtepll: Janina Šimkus, 431 E. 4th 
St., Chester, Pennsylvania.

Jieškomas ANTANAS ŽIDONIS, 
s. Antano. Nuo 1913 m. gyv. A- 
merikoje, New Haven, Conn. Įieš
ko sesuo: Elena Čepaitienė, Res
publikoj g-vė Nr. 38-3, Panevė
žys, Lithuania.

Jieškomas PETRAS VINGILIS 
(ar Vingelis), kilęs iš Gražiškių 
vaisė, šilsvadžio km. Yra svarbių 
žinių iš Lietuvos. Jis pats ar apie 
jį žinantieji prašomi atsiliepti ad- 

I tesu: O. Zelenkienė, 85 Congre.s.
j Avė., Waterbury, Conn.

Jieškoma MARTA RUŠINSKAI- 
|TE, gim. 1605 lapkr. 11 d.. Sma
lininkuose. GINTAS, gim. 1926 m. 
VILIUS ir ELMUTAS. žinantieji, 
prašau pranešti šiuo adresu: Eva 
Skepenaitis, 2738 25th St., Detroit 
16, Michigan.

Prašau atsiliepti — PETRAS - 
VACLOVAS JAUDAGIS, s. Petro 
ir Angelės, gim. 1917 m. Svarbios 
žinios iš Lietuvos. Rašyti — K. 
Vaitkevičius, 21 Codben St., Der
by, England.

Jieškomas JUOZAS RAŠKAUS
KAS, s. Jono. Gyvenęs Puodiškių 
km., Žaliosios valsč. Atsiliepti: Te
resė Bakaniene, 707 Mcllvain St., 
Chester, Pennsylvania. Jieško se
suo Angelė iš Lietuvon.

J ieškomi ANELE KARAŠKAITE 
D1UAUCK1ENE ir jos vyras AN
TANAS. Kilimo — Vilkaviškio ap 
skriėio, Pajievonio ar Kybartų v., 
Jieško sesuo Ona Karaškaitė Da
nilevičienė iš Lietuvos. Rašyti ad
resu: Juozas Janušau-kas, 922 \V. 
18th Plai-e, Chicago 8, III.

Jieškomas KLEMENTAS ŠULS
KIS. Jieško pusbrolis Šulskis iš Lie 
tuvos. Atsiliepti adresu: E. Griga
liūnas, 4537 So. Woi«l St., Chica
go 9, m.

Jieškomas LEONAS ŠOšTA- 
KAUSKAS, gimęs 1901 ar 1902 m., 
jieško jo sesuo Leokadija, gyv. 
Kaune. Jieškomasis arba apie jį ži
nantieji prašomi rašyti: Reg. Lu
kas, 1408 Turner N.W., Grand Ra- 
pids 4, Michigan.

Jieškomi: LEONAS ir JUOZAS 
KIZLAUSKAI, kilę iš Virbalio vai., ! 
Kibeikių km. Jieško sesuo Magda
lena Kizlauskaitė Jakubauskiene iš 
Sibiro. Atsiliepti adresu: Viktoras 
Jakubauskas, 13 Summer St., New 
Britain, Conn.

Jieškoma ONA M1KAYIČIŪTE 
BENETINE, d. Silvestro ir Joha- 
nos Miliūtės, gim. apie 1888-1890 
m., Nuomininkų km., Kaltinėnų 
valsč. Tauragės ap.skr. (seniau Ra
seinių apskr.) Jos vyras JONAS 
BENETAS, kilęs iš Klaipėdos kraš 
to pasienio. Gyveno Chicagoje. Tu
rėjo dukterį Agota gim. apie 19- 
17 m. Chicagoje. Jieško sesuo Ka
zimiera Jakubauskienė, Kranto 
g-vė Nr. 6, Tauragė, Lithuania.

i -- ---------- -------
VIKTORO KO 2 I C O S 
Lietuviška gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

„A. A.
JULIJA MAŽIEDIENĖ 

(Naujokaitė)
Gyveno šv. šeimos Prieglaudoj. 
Orland Park, III. Ankm'iau gyv. 

lltoselamle apie 50 ni.
Mirė kovo 6 d.. 1967, 1:30 v. 

ryto, Kniaukus senatvės.
Gimė bletiivoje. Kilo iš Tau

ragės apnk riėio.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Marijona AžarskienS, 
žentas Juozapas, podukra Beat
riče Pespain, 2 posūniai: Kay- 
mond ir Kugene Ažarskiat, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas ketv., 
kovo 7 d. 3 v. p. p. šv. šeimos 
Senelių Prieglaudoje.

laidotuvės j vyks šešt., kovo 
0 d., iš prieglaudos 9 vai. ryto 
bus atlydėta į Prieglaudos kop
lyčią.. kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta ) šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: IUiktė, žentas, po
dukra Ir posūniai.

Igtidotuvių direktorius I,. 
Bukauskas. Tel. t'((minodore 
4-2223.

HELP VVANTED — MALĖ

ROCKHKLL MANUFACTURING COMPANY 
Manufacturers of NORDSTROM vaivos, DFUTA prtwcr 
toolft, water, gas and parking moters and ot.her produets, 
ia aeehing experienced:

INDUSTRIAL ENGINEERS
AND

HYDRAULIC ENGINEERS
To help operate thc biggeSl little businesa in America, where 
many opportunities ixist for ambitious men. Prieitiems 
filled niay call for (raveling or reloeation in another statė. 
Salary commensiirate with abilities. Apply, ivrite or wire 
remiTneg to:

PERSONNEL MANAGER
Rockwell Manufacturing Company 

Box 151 Barberton, Ohio

Išėjo iš spaudos nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO .
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo
J. A. Valstybėse

DIAGNOZĖ
Kaina: $2.60, 150 pusi. 

Užsakymus ir pinigus siųskite

n R A U G A S
4545 West 6Srd Street, 

Chicago 29, III.

(XXXXX><XX>0<><><XXXX><>00<XKXX>0<

P L U M B I N G
Licensed bouded pluinbers

Joks darbas nėra didelis ar mažas, 
šaukite dabar. Kalbame lietuviškai,

Tel. — KEpubUc 7-0844 ar 
YVAJbrook 5-3451

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

STATYBAI 
IR NAMU 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITYVINAS, Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIetory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

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

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
4546 S. Wood St., Chicago 
9, Illinois, tel. VI 7-2972

NUO UZSISENfe JUSIU
SKAUDANČIU ZAIZDU 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie. kurie kenčia nuo SENI,’.

I \TVIPP IK SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
I nugali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti nes jų užstseiiėjusios žaiždoa 

j niežėjimų ir skau ’ėjimą senų atvi
ru ir skaudžių žaiždų uždėkite 
LEUVGO Dintment Jos gydymo 
vpaibyes palengvins jusu skaudėji
mų ir galėsite rainiai miegoti nak- 

i tj Vartokite ją tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSOR1A- 
AIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE.H FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarppiršėiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskllsios odos dedtr- 
vinių, odos Išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams. kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų Ji yra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odos ligų. 1 ,e
gulo Ointment, yra 
parduodama po 75 
et., $1.25, ir $3.50.
Pirkite vaistinėsef'hi'- 
e.ago.1 ir apylinkėse - 
Milwaukee, VVise., Ga- 
-e.Tnd. ir Petroit, Mi
chigan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo
ney order Į

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy 8t., Chicago 34, Ilk

Duoną ir įvairias skenjugao 
holkūtes kepa

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

TcL CUrtsIdo 4-A37S
Pristatome ) visas krautuves 
ir restoranus, taip pat Iš
siunčiame j visus artimuo
sius miestus.

CLASSiFiED AND HELP VVAMED” AUS
KKAL ESTATE

BKIGHTON PARKE:
Komb. milr. mcd. 4 ir 6 pulkūH 

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

Nauj. mūr. 1 (4 aukšt. 4 ir 5 kmb., 
ccuti'. šild., gražus.

\1»-<1. 2 po ... picinis šild. $13,Kuo.
M»>d. 3 luitui po 4 kmb. $16,600.

GAGU PARKE:
Mūr. 2 po 4, centr. šild., 7 6 dol. 

paj.. kaina tik $16,900.
Mūr. 2 po 6 naujas, tuoj galima 

užimti.
Mūr. 6 kmb., 2 kmb. pastogėje ir 

atsk. virtuvė skleite. $18,5(10.
MARQVETTE PARKE;

Mūr. 6 ir 4 Kmb. naujas.
Mūr. 4 kmb. galo sklypo.
Mūr. bung. 4 ir 3 kmb. $21,000. 

KITI R:
Mūr. S kmb.. centr. šild., garažas. 

PAJAM V NAMAI:
Mūrinis 2 po 4 kamb., taverna so 

jreng. ir 9 atsk. kmb. $66k9 dol. pa
jamų i metus. Nebrangiai.

Mūr. kamp. 6 kmb. ir maisto k ra li
tu vS.

M ūr. 7 butai, laba i gera vieta.
Mūr. 4 butai, 2 po 4 ir 2 po 6.
Mūr. 6 kmb. ir taverna. Gage par-

SIMAITIS REALTY,
INCOME TAX

2737 W. 43rdSt„ CL 4-2390. - — ,
Marųuette Parke labai Svarus ir 

geraa mūr. 6—7 kamb. Centr. Sild. 
alyva, garažas.

Arti Marija Higli Kehool mūrinis 
bungalow 6% ir 3-jų kamb., butas 
atskiru įėjimu

ItrightoD Parke
Maisto produktų krautuve ir 6 

kamb. hutas už jos.
Mūr. su Šildymu 2 būt. po 6 kamb. 

Kaina $10,500.00.
Mūr. 3 būt. po 5 kamb.
Medinis 3 būt. po 4 kamb.
Gage Parke mūrinis namas. Ta- 

Ver'ua ir 6 kamb. butas
Evergreen l*arke medinis su rūsiu 

ir Sild. ant 50 pėdų sklypo. 6 ir 4 
kamb., garažas. $13,700.00.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVĖ. 

LAf. 3-3881; LAf. 3-9027

Mūr. 2 bt. centr. šild.—tik $17.7IMI 
Mūr. 4 bt., 2 did. sklypai, sav. iš

vyksta, tik $25,500.
Mūr. 3 bt., krautuvė, kaina dėl li- 

gt.is nupiginta. k
Daktarų dėmesiui — ofiso patal- 

jtos 2 bt. su visais patognuiais, grei
tam pardavimui nupiginta.

Turime daug prieinama kaina gerų 
namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384

(prie California g-vės)

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

Pildome Inoome Taksus 
VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI
J. BAČEVICIUS

“Varpas” Real Estate 
General Insurance. Notary Public 

5ftl« Mo. Westem Avė.
REp. 7-BHS6 arba HEm. 4-708S

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mane teisingu pataraa- 
vitnn

L KURŠIUS
REAL ESTĄTE SALES

REpublio 7-9400 >

LIET. APDRAUDO8 AGENTŪRA i
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariataa. Valsty
bės patvlrtinos kainos, a

Prieš darydami a.pdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 6-5671

INTERSTATE INSVRANCE AGENCY 
tuos s. Ashland Avė., Chicago 36, III.

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas.

Income taksų pildymas
P LEONAS

0BAL BSTATB 
2785 Wert 71«* Street 

Vist telefonai: WAlbrook t-6Ot&

D. M0NSTAYI6IUS
REAL ESTATE - 1663 W. 108 st. 

Tel. BEVEItliY 8-3616
Nekilnojami) turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose Ir 
valdžios įstaigose.

INCOME TAX. Tav aeoounlaat

Stoję nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jfl- 
»ų laukta greita* Ir teisinga* patar 
lAvimaa.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

3600 W. R»th St. Tol. Prosperą 6-MM

RRIGHTON PARKE
5 KAMB. MŪRINIS NAMAS. (3 

mieg. kamb.). Karitu vandeniu ap
šildomas, stokeris. Arti 45t.h Rock- 
well. Speciali kaina $15,600.

H. R. PIKTKIEWICZ 
2555 W. 47t.h Kt.

BRAINERD APYLINKĖJE
3-jų hutų namas — visi po 6 kb. 

Arti 93rd ir Laflin St. Namas ge
rame stovy. 1 butą galima užimti 
už 30 d. Kaina $43,500. Kreiptis
j p. O’Connell, tel. HI 5-2323.

HELP W ANT E D MOTERYS

Registered Nurses 
Medical Technolgist 

Laboratory 
Technicians

SALARY OPEN 
, “LIVING accomodations 

IN NURSES HOME”
Apply in person, urite or wire

MR. GARRISON
PEOPLES HOSPISTAL
INDEPENDENCE. IOWA

SECRETARY
EKpero'need and cumpeteni |„ lake 
diotation aini liaudie corospondeure 
lindi niaintain liti s for TECH NICAI, 
• H ltlX ”l'« »11 in lioiisidiold Chemical 
speciality lield. Sonic previous ehetn- 
ical iind/or tcclinicul cxperience 
wlth manufacturing company would 
be most helpful. Ix>cated on S. W. 
slde. Ideal ivorking conditions in air- 
conditirtned offiers, 5 day week, 3S% 
hours. Kmployei* boni'tits. 
t'all Mr. I’. I,. Hmdcrsoit—l,A 3-1700 

or apply

O’CEDAR
224<i West 4l)th Street

BUILDING & REMODEIANG

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR

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

Namų tel. lllshop 7-3310 
2737 West I3r<l Street

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 8. 48th Ct., Cicero 50, III
Statome naujas namus ir garažus 

Atliekame visokią trobesių ir patal
pą įvairius remonto darbus, skubiai, 
gersi ir pigiai.
Aauklte DAnube 6-27SS nuo • vaL 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
OI. OLyniplc 2-6121 nuo S vai 

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Huildcrs Gen. Contractors

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

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

IOHAS STANKUS
Kasdien nuo 3 vai. ryto iki C 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus.

Tel. PRospect 8-2013
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicagc 29, III.

♦

Namų statyta, Kairūs pataisymai 
Ir Itanlavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas’

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TKmiinal 11-3531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 315
Nolton, Mlllou Springs. III.

Statome

NAMUS IR
GARAŽUS

Ir atliekama visus statybos Ir per
tvarkymo (remodeling) darbus

MASTER BUILDF’S
General Contracting Co 

(Sav. V. Sodeika ir J. Skontbskae) 
1600 8 4kTH CT., CICERO 60. ILL 
Tel. OLymplo 2-7361; TO 3-43311

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS

A. Stančiauskas instoliuoja v 
sų geriausių Amerikos firmų gaz 
ir alyva kūrenamus pečius fui 
naces), visų dydžių oro vėsinti 
vus (Air oondit.ioners) ir atliek 
visug skardos darbus.
1546 S. 49th Court, Cicer

Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 va 
ryto iki 5 vai. vakaro.

Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 
OLympic 2-6752

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDCODAMzt MAISTO KRAT- 
TVVR lietuvių apylinkėje, prie baž
nyčios Ir mokyklų. Geraa biznis, ge
rsi Įrengtu, nntijoa mašinos. Prieina
ma kaina, nes sav. turi išeiti j ligo
ninę, Susitarimui skambinti T'Artis 
7-1301.

Parduodama GROSERIŲ KRAU
TUVE. 3 kamb. užpakaly. Turi būt 
parduota šią savaitę. Kaina $2,500. 
Tel. PRospect 6-9238.

TAVERNA — l'žkamlžlul. Pulkus 
nuolatinis biznis. 2 augštų namas. 4 
kamb. užpakaly, 1- 4 k., 1—2 kamb. 
butai viršuj. Geros (plaukus. Atdaras 
visų diena, šalia fabriko. Arti 47th ir 
Ashland

4555 So. MčDom'cII 
arba skaminti —

________ Blahop 7-9317.________

YšNUOMUOJ AMA ’ • ' •
IflNUOM apstatytos, garu apžild. 
kambarys, moteriai. Bridgeporte. 
YArds 7-0497.



Ketvirtadienis, kovo 7, 1957

IŠ ARTI IR TOLI

............. WW—WWWWI

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

PRAŠO PAKELTI

Darbo sekretoriuse J. P. Mit-

VOKIETIJOJ
— Vasario hi proga Lietuvos 

laisvinimo veiksniai yra gavę 
tiek iš svetimųjų, tiek ir iš mū
sų pačių tautiečių bei įvairių 
jų organizacijų visą eilę sveiki
nimo telegramų ir įvairių pa
reiškimų žodžiu bei raštu. Jais 
linkima sėkmės nedėkingame, 
bet atsakingame ir reikalin
game laisvinimo darbe. Vlikas 
ir jo Vykdomoji Taryba šiuo už 
visus sveikinimus bei linkėji
mus reiškia savo nuoširdžią pa
dėką. Ta pačia proga Vliko Vyk 
domoji Taryba daugeliui sve
timtaučių, mūsų draugų, išsiun 
tinėjo kaipo padėkos dovaną Vii 
niaus ir Lietuvos kryžių albu
mus, be to, medžiagos apie Lie
tuvos padėtį.

— Estų nepriklausomybės su 
kakties proga vasario 24 dieną 
Vliko Vykdomoji Taryba estų 
veiksniams
sveikinimus
dama brolių tautai kuo greičiau Tai »‘alieSt4 a',ie 2,500,000 dirban- 9-10;C1U. (IN ►> )

letą patriotinių dainų, o dešim
ties berniukų orkestrėlis sugro
jo Ramovėnų, Saulių bei Prezi
dento maršus. Kitį padeklama
vo keletą gražių eilėraščių. Vi
sus sujdomino dviejų veiksmų 
vaizdelis “Ant tėvynės aukuro”, 
tai progai parašytas mūsų gim
nazijos mokslo patarėjo ir III 
klasės pagrindinio mokytojo, 
kun. Stasio Šileikos, vilniečio.

PRANCŪZIJOJ
. — Prancūzijos LB Studentų 
sekcijos pirmininkas Ričardas 
nuo pr. m. gegužės mėn. ligi š. 
m. vasario mėnesio parašė ke
turis straipsnius apie Lietuvą 
prancūzų kalba šiucoe žurna
luose:

“Jeunesse Libre” Nr. 12, 
1956 m. gegužės mėn. numery
je — “Les Pays qui subissent 
le colonialisme” — “La Lith- 
uanie”, pusi. 3-5;

“Nuovel Horizon”, Nr. 16,
j tremtyje pasiuntė i . heli prašo pakelti minimalinį at- 1956 m- gruodžio> mėn. “La dės
is, nuoširdžiai linkė-! lyginimą ligi 1 dol. per valandą, talinisation en Litbuanie”, pusi.

susilaukti laisvės ir nepriklau
somybės.

Ispanijos ambasadorius Vlsos

“Jeunesse Libre” Nr. 19-20, 
1957 m. sausio mėn. numeryje, 
— “Les Etats Baltes” — "Une 
Fenetre ouverte sur la politiųue 
sovietique”, pusi. 30-32 ir

“Nouvel Horizon” nr. 17-18, 
1957 m. vasario mėn. “Jeunesse 
Lithuanienne: Plūs qu‘ un ma- 
laise, un mal profond”, pusi.

Europos solidarumo
prie šv. Sosto, Fernando’ Cos-'Prasme’ kad kaiP t,k mes vo‘ 
tiella, su kuriuo Vliko pirminio- klečiai toki^ savo sen°j° kai* 
kas J. Matulionis ir Vykdomo- myno sukakties dieną atsimin
tos Tarybos pirmininkė A. De- tumo J° . valstybinę. raidą ir 
venienė pereitais metais Romo- ‘skaudž’ą ‘sV)r*j4- Lietuvių pa- 
je turėjo pasikalbėjimą, yra pa su carinės ir sovietinės

j skirtas Ispanijos užsienio rei- diplomatija, neįsivaiz-
kalų ministeriu. Jis pažįsta Lie-,du('-nu sutarčių laužymu ir ko- 13-14, kur kalbama apie jauni- 
tuvą iš seniau, joje lankėsi 1929 mur*istiniu išlaisvinimo kolo- -i
metais ir gerai atsimena kai nia^zrnu turtų pasidaryti vi- 
kuriuos lietuvių tautos veikė- sos Vakarų Europos ir- viso lais 
jus (E 1 vojo Pasauli° patyrimais, sako

— “Tarptautinio komiteto dr. Prueder. Deja, Europoje esą 
krikščioniškajai kultūrai P°iitikų, kurie apie visa tai vos
vokiečių sekcija Lietuvos nepri l*k pasakojimų žino. Lž tai 
klausomybės sukakties proga j° vadovaujamas komitetas ir 
Spaudos klube Bonnoje buvo su "‘-nuilsta benurodinėdamas, kad
kvietusi eilę žymių politikų, vi- Eur0Pa savo indėli Vaka‘
suomeninės ir spaudos atstovų. pasauliui ginti jau iš anksto 
Minėjimą atidarė minėto komi- -vra
teto vokiečių sekcijos pirminin- IT*1 ’?SJE
kas dr. H. Punder, kurio drau-

* gingą lietuviams ir Lietuvai Lietuvių saleziečių gimna-

mo nuotaikas okupuotoje Lie
tuvoje.

AUSTRALIJOJE

LAIMINGA IR SVEIKA

i

. f

Kovo 24-31 d. vykdomas Ame
rikos katalikų V yskupų fondo va
jus. Čia matyti viena japonikė 
džiaugiasi 'to fondo aprūpinta dra
bužiais ir maistu.

paskyrimą į Cabramattos 
džius mokyklą.

pra-

— Naujiems metams praside 
jus AB apylinkės šaukia susi
rinkimus naujoms valdyboms

,\vA Al

— Sydnėjaus universitete 
inžinerijos fakultetą baigė Zig
mas Budrikis ir A. Chodas, gam 
tos mokslų — fizikos fakultetą 
— R. Zakarevičius. Adelaidės 
universitete farmacijos fakulte-| 
tą baigė Andrius Bajoriūnas, 
architektūrą — Agig Navakas., 
Irvis Reisonas, architekto Rei- 
sono sūnus, pernai įsigijo elek , 
tros inžinieriaus diplomą, dabar

kalbą dedame atskirai. Vliko Vasario 16 d. buvo gražiai baigia civilinės inžinerijos kur-
Vykdomąją Tarybą atstovavo paminėta. Dalyvavo ir svečių. 
URT valdytojas dr. P. Karvelis, i kš Romos Lietuvos pasiuntiny- 
latvius — min. R. Eiepinš, es- i bes prie Šv. Sosto sekretorius 
tus — pulk. Jakobson, vengrus Stasys Lozoraitis, Jr., dvi lietu- 
— generolas pulk. Hennyey, len vaitės seselės Koste Tranavičiū 
kus — M. Brunner, austrus —Į'tė ir Eugenijus Alminauskaitė,

są.
— Newcastle gimnaziją per

nai baigė du lietuviai: A. Bruz 
ga ir M. šeškutė. M. šeškutė, 
kaip labai gerai baigusi gimna
ziją, gavo valdžios stipendiją

dr. Kamman. Tarp kitų svečių teologijos studentas Antanas studijoms universitete. J. Za-
dalyvavo ir Herzog Georg zu Uąlėius (Anglijos lietuvis) ir karauskaitė baigė Newcastle
Mecklenburg. trys mūsų gimnaziją baigę, da- i mokytojų seminariją ir gavo

Dr. Puender pažymėjo, kad Car seminaristai, — Mečys Bur
Vasario 16 primena karžygiš- ba, Petras Rukšys ir Vytas Bi-
kos lietuvių tautos kovą už bū- lįtavičius. Buvo atlaikytos šv. į
vį, kuo ji pasidarė pavyzdžiu mišįos už Lietuvą ir jos miru-
kitiems. Trys Pabaltijo tautos sjus laisvę jr kenčiančius bei 
priklauso Sovietų pavergtai ir p() vjSą pasaulį išblaškytus vai

kus. Mišias atlaikė kuo. Juozas

SOPH |E BARČUS
RRDIO PROGRAMA

Iš WGKS stoties — Banga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—3 v. 
NVO PIKMAD. IKI PENKTAD.

• • • i i 8" 4 ilv i 9*30 vfl»l rythkaip tik dabar yra viso pašau- Zeiiau?kaS( gimnazijos direkto- „ 8:so iki 9:so ryte
lio dėmesio centre “Man atro- • . «. • sermmi. 8:30—»:so v. r. iš stotiesnūs, o mokinių choras gražiai 1 wopa — 1400 kii.
do savaime suprantama parei- .. , ūi™L0„0 -t i 7iso. maplewood avė.____________ __________ '____ išpildė St. Šimkaus Lietuviškas ChleAgo Z9. iu. HEmiock 4-241 s

mišias.” St. Lozoraitis papasa-
Lietuviai remia Paul Smith kf>jo, kr>kia būdu Lietuva išsiiai

PAUL SMITH, JR., lietuvis švino iš žiauraus prispaudėjo'
advokatas, remiamas lietuvių jungo, kaip ji klestėjo, kaip ir G LA Z A LJ O
Cook County j Superior Court vėi neteko savo laisvės ir nara- BEVERLY HILLS GF.LINYCIA 
toiaėino Turtinai TT'lr.z.t i r, n 10^7 * Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke- iteisėjus, juaicai ruieciion jyoi visiems bei visokiais bū-1 tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

nuteriotai Rytų Europai, kuri

m. birželio 3 d. demokratų są
raše.

Aleksandro G, Kumskio ini
ciatyva suorganizuotas kampa
nijos komitetas. Smith kandi
datūrą remia visa eilė politikų, 
būtent — Jos. Mozeris, Anthony 
Petkus, Efrozina. Mikužiūtė, 
Mrs. Donna Kamm (Kamins
kas), John Benekaitis, John 
Stoškus, Peter Vilkelis, Frank 
Rainis, Simon Galzin, Charles 
Kai, Rudolph VaSalle, Frank 
Zogas, Al Pivarunas, John Le- 
viskas, Frank Voidat, Stanley 
Gapshis, Charles Zuraitis ir 
daug kitų.

Paul Smith, Jr., gimė ir augo 
Brighton Parko kolonijoje. Gy
vena ir praktikuoja advokatūrą 
Marąuette Parke, 2935 West 
71 St. Nuo pat jaunų dienų vei
kia lietuvių tarpe, kaip kad ir 
jo tėvas veikė.

Lietuviams yra gera proga 
įstatyti kitą advokatą į teisėjų 
eiles, jeigu tik visi vieningai 
remsime. Nelaukime kad kitų 
tautybių žmogus mūsų gabu
mus pripažintų, jeigu mes patys 
savo žmonių neįkainuosime. 
“Savi už savą", buvo ir turėtų 
Ir toliau būti mūsų šūkis.

Aleksandras G. Kumskis

gino
, . . ... . . +s„,„5_ į 2448 West 63rd Streetdais prisidėti prie tėvynės at- TH pw>siM^ 8_083S „ 1>R 8_08S4. 
statymo. Choras sudainavo ke- 1 M epEa.

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vtre-PreHWent

6819 $o. Western Avė. Tel. GRovehilI 6-3745
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į paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

k.iKiliit, ir nunlbnliiis nuo 9 vai. rrto IKI f> vai. popiet.
IsMItlMUTI, DABAR _ lt, s PASTATYTA KAP1NIV DIENOJE! 

.IOM(» |MOIi|JIMO. MjMOKFAITE KAPINIČ DIENOJE.

A. A.

PETRAS BABARSKIS
Š. m. kovo mėn. 4 d. suėjo 

vieneri metai, kai staigi ne
gailestinga mirtis, iš mūsų 
šeimos atskyrė, mums myli
mą vyrą, tėvelį

Nors laikas bėga, bet mes 
jo niekuomet negalėsime už
miršti. Tegul gailestingas 
Dievas suteikia jam amžiną
ramybę.

Už jo sielą esame užprašę 
šv. Mišias su egz. šv Jurgio 
par, bažnyčioje,, š. m. kovo 
mėn. 9 d. 8:15 vai. ryto.

Maloniai kviečiame visus gi 
minės, draugus ir pažįstamus 
šiose pamaldose dalyvauti ir 
kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Petro sielą.

Nuliūdę: žmona, sūnūs,
taippat broliai ir seserys Lie
tuvoje bei Sibire ir kiti gi
minės.

i rinkti. J naują Geelongo apylin
kės valdybą išrinkti Bungardas, 
Bertašius, Davalga, Binokas ir 
Šileris; į Socialinės globos ko- 

1 mitetą — Volodkienė, Raškau- 
skienė, Davalgienė, Pisarskienė 
ir Žviblienė.

, Cambramattos apylinkės 
valdybą 1957 metams išrinkti 
V. Bitinas — pirm., inž. L. Sa- 
bulis — vicepirm., P. Alekna
— sekr., inž. V. Vazgelevičius
— ižd. ir V. Deikus — švietimo 
vadovas.

— Canberros apylinkė sausio 
19 d. sušaukė metinį susirinki
mą, kuriame dalyvavo 17 žmo
nių. Nepasisekus šiems metams 
išrinkti naujos valdybos, nes 
niekas nesutiko būti į valdybą Į 
renkamas, valdybos pareigas lai 
kinai eina susirinkimo prezidiu
mas: pirm. A. Ceičys ir sekreto
rė Martišienė.

— Australijos Lietuvių Stu
dentų sąjungos Sydnėjaus sky- Į 
rius išsirinko naują valdybą: 
R. Stakauskas — pirm., R. Ka-. 
valiauskaitė — sekr., V. Šlio
geris — ižd. ir E. Stankevičiū
tė — vald. narė.

Mūsų Brangios Žmonos ir Motinos 
A. t A.

Aldonos Vasilytės - Girdauskienės
mirties metinės sukanka 1957 m. kovo G d. Už Jos vėlę 
gedulingos pamaldos bU3 laikomos Tėvų -Jėzuitų koply
čioje, 5541 S. Paulinu St., šeštadienį, kovo 9 d., 8 vai. 
30 min. ryto.

Bičiulių ir pažįstamų nuoširdžiai prašome pamal
dose dalyvauti.

V Y Ii A S ii I) l K Ii A

LIŪDESIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•845 So. Westera Avė. Air Condltloned koplyčia 
BEpubUo 7-8600 — 7-8601 Automobiliam* vieta 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse: rausime 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULYNCE DIEN.ji IR NAKTĮ
A. A.

VICTOR SARKAN
Gyv«nn 928 W. 34th Str.

Mirė kovo 5 d., 1957, 10:55
vai. ryto.

Gimė Rygoje.
Amerikoje išgyveno 48 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona. Einily (Puftkūniūtė), 3 
dukterys: Helen Renner, žen
tas Petras, kily Mironas, žen
tas 'Jonas ir Genevieve Lewan- 
dowski, žentas Sylvester. 3 sQ- 
nfis: Edward, marti Genevieve 
Alphonse, marti Blanehe ir 
Harry, marti Bobbie, podukra 
Ona, tJurgrel, žentas Petras, 
posūnis f’<1er .iurK'l. marti 
Bernice, 12 anūkų, švogerka. 
Ona Jurgaitiene su šeima, kiti 
giminės, drangai ir pažįstami.

Priklausė šv. Vardo Draugi
jai ir Chleago ki»-t. Draugijai.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 H. Li- 
t/ia,ni<-a, Avė.

l-aldotuvės įvyks šeštad., ko
vo 9 d.. iŠ koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčia, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielų.. Po pamaldų bus nu
lydėtas J ftv. Kazimiero kapines

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

NnltAdę: žmona, dukterys,
sūnūs, nvusMos, žentai ir anūkai 

laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YArds
7-3401.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSOH,

SAVININKO

SAINT CAS9MIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas I 
Didžiausia;

Pasirinkim

as nuo kapinių 
iminklams Pla nų

as miesie

Tel CEdarcrest 3-6335 f

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 $9. 5ūth AVĖ.

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

T0wnhall 3-2109

A A.
Jonas (Daškus) Daškevičius

Gyveno 3960 So. Artesian Av« Telef. LA 3-2549
Mirė kovo 5 d., 1957, 9 vai. ryto. sulaukęs 46 m. amž.
Gimė Rygoje.
Amerikoje išgyveno 8 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona (Kniburytė), 

duktė Stasė, Lietuvoje liko motina Petronėlė, brolio Vlado 
žmona su sūnumi Vy*tautu, Kanadoje liko pusseserė Elena 
Markauskienė ir jos vyras, kiti gimines, draugai ir pažįstami.

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

Laidotuvės įvyks šeėt. kovo 9 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas i šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliųdusios: žmona ir duktė.
Laidotuvių direkt. John F. Eudeikis, Tel. YArds 7-1741.

Giliai apgailestaudami mielojo bičiulio

A. X
JONO DASKAUS-DASKEVIČIAUS 

ankstyvą mirtį, nuoširdžiu užuojautą reiš

kia jo žmonai, dukrelei ir kt. artimiesiems

K. Beiga, J. Dauparas, J. Jakubonis, 
J. Karvelis, J. Mažeika, 

A- Ragauskas, S. Velbasis

k AA. A AA A A.A A AA A..A A A A A A. MM

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak 

Itį, Reikale šaukite 
Imat.

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir 
Roselando dalyse ir 
tuojau patarnaujame

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

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

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

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICH1GAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS Ė RI1DMIN
3319 S. LITIJAN1CA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

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

1646 U
ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDTCKI

♦6th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 VV 69th STREET KEptiblic 7-1214
'3'4 W 2Hrd PLACE V Irginia 7 667?

VANCE FUNERAL HOME
1424 8. fiOth AVĖ. OLympie 2-5245 ir TOwnh*JJ S-9HŠ7

Skaitykite ir platinkite ilirnraštji ' brangC

AAAAAAAAAA^AAA
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ŠIAPUS IR ANAPUS UŽDANGOS

X Gubernaturius Stratton ir
Chicagos miesto majoras R. 
Palcy atsiuntė laiškus Chica
gos Alto pirmininkui T. Blin- 
strubui, kuriuose dėkoja už 
pranešimą apie Vasario 16 d. 
minėjimą Chicagoje. Guberna
torius džiaugiasi, kad jo dekla
racija, skelbianti vasario 16 d. 
Lietuvos nepriklausomybės die
ną, susilaukė dėmesio, gi ma
joras Daley pastebėjo, kad Chi- 
eagai visada miela matyti šį 
puikų lietuvių pasirodymą.

X Teodoras BUnstruibas, Chi
cagos Lietuvių 'tarybos pirmi
ninkas, gavo iš Lietuvos kon
sulato Chicagoje raštą, kuria
me konsulas dr. Petras Dauž-

Kovo 3 d. Chicagos Lietuvių 
auditorijoj Detroito Dramos Mė 
gėjų sambūris statė naują Vyt. 
Alanto komediją “Šiapus uždan 
gos”. Spektaklin atsilankė kele
tas šimtų scenos mėgėjų. Pelnas 
buvo skiriamas Vasario 16 d. 
gimnazijai. Veikalas ir aktoriai 
publikos buvo sutikti apyšilčiai, 
gi kiek prisideda prie mūsų sce
nos praturtinimo šis pastaty
mas būtų kita tema. Veikalą sta 
tė rež. Z. Arlauskaitė-Mikšienė, 
rež. padėjėjas S. lljasevičius.

Veikalas
Niekas negali užginčyti — 

Vyt. Alantas yra rašytojas. 
Kiekvienas rašytojas per savo 
gyvenimą šalia gerų veikalų pa
rašo nemaža ir blogų. Ši nauja 
Vyt. Alanto komedija kaip tik 
priklauso prie pastarųjų. Veika 
las sumanytas gerai, nors ir ne 
visai originaliai. Panašiai sukon 
struavęs dramą buvo K. Binkis, 
kurios pastatymą “Generalinės

vardis be ko kito sako: “Nuo- repeticijos” vardu matėme dar
širdžiai dėkoju Tamstai ir Chi
cagos Lietuvių Tarybai už sėk
mingą ir naudingą Lietuvos 
Nepriklausomybės 39 metų su
kaktuvių paminėjimo suruoši
mą ir pra vedimą.

Atrodo, kad šių metų minė
jimas, su stipriu svečiu, davė 
bene daugiausiai reklamos Lie
tuvai.”

X Dail. prof. Ad. Varnas jau
nuo Kalėdų jaučia širdies ne
galavimus ir yra griežtoje dak
taro priežiūroje. Jau labai re
tai betenka profesorių matyti 
lietuvių susirinkimuose bei po
būviuose, kuriuos anksčiau jis
uoliai lankydavo. Profesorius Į rovui. 
jaučiasi gana vienišas, nes la
bai retas kas užklysta jį ap
lankyti. Vienas uoliausių profe-' Dažnai spektakli išneša pats 
soriaus lankytojų yra Saulius | veikalas, aktoriams esant gėrės 
Matjošaitis, kuris profesorių 
kartais ir pavėžina, kai būna 
koks svarbus reikalas.

Vokietijoj. Ten irgi scenoj vaiz 
duojama ne scena, bet tariamas 
gyvenimas, su nuolatiniu primi 
nimu, kad kartą tai bus atvaiz
duota ir scenoj. Nors veikalas 
sumanytas neblogai, tačiau 
Alantas nepajėgė jo išlaikyti 
vientiso, jis pilnas įvairių neįti- 
kėtinumų, dirbtinumų, naivu
mo ir nelogiškų veiksmo išspren 
dimų. Žinoma, nereikia norėti, 
kad literatūriniame kūriny būtų 
viskas logiška, ypač komedijoj, 
tačiau jame turi būti jei ne gy
venimiška, tai bent literatūrinė 
tikrovė. Veikalas savo plokštu
mų ir situacijų naivumu tetin
ka tik primityvaus skonio žiū-

Veikėjai

vo vaidmenų atlikimu buvo la
bai nevienodi. Spektaklių apra
šinėtojai dažnai naudoja tokius 
terminus: buvo pilnoj ąugštu- 
moje, atliko vaidmenį pasigėrė
tinai, prilygo profesionalams, 
žavėjo puikiu atlikimu ir daug 
dar tokių sakinių prirašoma, 
nieko nepasakančių. Norėdami 
apsiriboti nuo tokių bereikšmių 
sakinių neišvengsime kaikurių 
aktorių nemalonės, nes konkre
tus vertinimas nemalonus. Ge
riausia scenoje buvo Zvynakio 
žmona Vida — B. Rackaitė, ku
ri puikiai suprato savo vaidme
nį, sukurdama temperatingą 
pavydžią, mylinčią, ekstrava
gantišką moterį, mokėdama pui 
kiai pereiti iš idilinės valandė
lės į isteriką ir iš abejingumo į 
indų daužymą. Matą Zvynaką 
vaid. V. Žebertavlčius, savo sun 
kioj rolėj, parodė irgi nemaža 
supratimo, tačiau jam buvo sun į 
kiau, nes turėjo autoriaus pave- < 
damas daryti kvailiausius ėji
mus, tarp jų lažybas su tariamu 
profesorium arba to paties pro 
fesoriaus (kuri jis laikė kvailiu) 
kvietimą žmonos gydyti. Visi 
kiti aktoriai, iš dalies dėl pačio 
veikalo trūkumų, buvo scenoje 
netikri, besipainioją, daugiau 
besirūpiną tekstu, kaip charak
teriu. Pagaliau buvo ir sunku 
ką nors padaryti veikale, kur 
per minutę gali būti užhipnoti
zuotas ir per dvi minutes persi
skirti, susitaikyti, nusišauti vie 
niems veikėjams tuo tikint, ki
tiems ne. Didelė dalis klaidų pri 
klauso režisūrai, ypač sušarža
vusiai uošvės ir profesoriaus 
vaidmenis. Nereikalingas buvo 
ir primityvus aiškinimas pabai
goj kas vyksta šiapus ir anapus 
uždangos.

Žiūrovai

Žiūrovams naivumas ir nelo-

Kardinolas F. Spellman įteikia Ralfo pirmininkui kan. dr. J. B. Končiui 15,000 dolerių nuo komu
nistų persekiojimo nukentėjusiems lietuviams šelpti. Šią auką .Amerikos katalikų episkopatas suteikė at
sižvelgdamas j Ralfo pirmininko prašymą. Pastebėtina, kad Amerikos katalikų episkopatas jau daug 
kartų po antrojo pasaulinio karo lietuviams suteikė moralinp ir materialinę Įiagalbą.

Balfo pirmininko rūpesčiu, neseniai iš NCWC (National Catholie Welfare Council) gauta 50,000 
svarų drabužių ir daugiau kaip 10,000 svarų avalynės. Šios gėrybės vasario mėnesį pasiųstos Vokieti
joje likusiems lietuviams pabėgėliams.

Dešinėje — kardinolas Spellman, kairėje — Ralfo pirmininkas kan. dr. J. R. Končius.

CHICAGOS ŽINIOS
Jaunuoliai — narkotikų i Daugiau antkapiams, kaip

vergai
Policija susekė gaują jaunuo- j 

lių, kurie jau buvo Įpratę var
toti narkotikus: rūkė marijua- 
ną ir kaikurie jau naudojo he- 
rojiną. Toje gaujoje buvo ke
turi berniukai 17 m., vienas 
15 m., ir trys mergaitės — 14, 
15 ir 16 .metų. Du vyresnieji 
berniukai prisipažino, kad nar
kotikus vartoja jau daugiau 
kaip metus laiko. Narkotikus

medicinai
Chicagos universiteto patal

pose sušauktame medicinos mo
kyklų atstovų suvažiavime kal
bėjo Yale universiteto Medici
nos mokyklos prof. dr. V. W. 
Lippard, kuris pareiškė, kad 
JAV-se žmonės daugiau pinigo 
išleidžia antkapiams, kaip me
diciniškam švietimui, gydytojų 
paruošimui. Praeitais metais 82 
JAV medicinos mokykloms, ku
riose mokomi 7,000 medicinos

Apdegė dėl cigaretes
YValter Heyward, 61 m. am

žiaus invalidas, pusiau parali- 
žuotas, berūkydamas cigaretę 
užmigo ir užsidegus jo matra
cui apie 60% jo kūno pavir
šiaus apdegė.

Prekyba State gatvėje
Chicagos priemiesčiuose be- 

sisteigią prekybos centrai nepa
kenkė prekybos apyvartai 
State gatvės krautuvėse: per 
paskutinius 12 mėnesių čia net' tadienį,^vakare, 
buvo kiek didesnė apyvarta 
kaip 1955 metais. Sunkumas 
tik susidaro dėl to, kad nėra 
geros vietos kur pastatyti au
tomobilius atvykusioms pirkė
jams.

KAS KĄ IR KUR
— Budriki* radiju programa.

Nepraleiskite šį vakarą Sudriko 
radijo programos iš stoties YVHF 
C, 1450 kil. nuo 6 iki 7 vai. Tik
rai gerėsitės gražiomis dainomis 
buv. Lietuvos operos solistės 1- 
zabelės Motekaitienės bei radijo 
orkestru. Taipgi bus įdomu išgir
sti kas laimėjo praeitos savaites 
mįslių konkursą. Šias programas 
duoda Juozo Budriko namų ra
kandų, televizijų ir auksinių daik 
t)ų krautuvė Chicagoje, 3241 So. 
Halsted St. Pasiklausykite.

Pranešėjas

— Kūrėjams - Savanoriams, šių
metų kovo mėn. 10 dieną (sekma
dienį) 13 vai. Lietuvių Auditorijos 
patalpose (3137 So. Halsted St.) 
šaukiamas L.K.S.K. S-gos Chica
gos skyriaus narių metinis susirin
kimas.

Tarpe eilės kitų svarbių reika
lų, bus renkama nauja skyriaus 
valdyba. Po oficialios dalies — 
draugiškas alutis.

Visi nariai kviečiami būtinai da
lyvauti.

Skyriaus valdyba.

— ASI) Narių žiniai, šį j>enkta- 
dienį., kovo mėn. 8 d., 7:30 vai. 
Hollywood Annex svetainėje, 2417 
W. 43rd St., įvyks Akademikių 
Skaučių draugovės tikrųjų narių 
ir kandidačių bendra sueiga. Na
rės negalinčios dalyvauti prašo
mas paskambinti Y A 7-0170.

Ad Meliorem! Draugininke
— Gyvojo ir Amžinojo rožan

čiaus draugijų susirinkimas įvyks 
šv. Antano parapijos salėje, penk-

Nekenčiamas darbdavys ir 
išlaidos

niems ar blogiems. Kartais blo
gą veikalą išneša geri aktoriai, 
tačiau tai jau daug sunkiau. Ta

„ . , .. 1 čiau ši kartą kas buvo geresnis
X sv. Kazimiero akademijos sunku' kyti, nes aktoriai sa 

rėmėjų 9 skyrius rengia vajaus
vakarą kovo 10 d. 6 vai. vak.
Šv. Antano parapijos salėje,
Cicero, III. Biletai gaunami prie 
įėjimo ir pas rėmėjų dr-jos pir
mininkę B. Varpuchen. Vakare 
dalyvaus kan. V. Zakarauskas 
ir žinoma visuomenininke A.
Nausėdienė.

jie imdavo namuose vieno iš 
giškumai bei betikslis laksty-' vyresniųjų jaunuolių, pietų per- Į studentai, buvo išleista $114,- 
mas patiko. Šiandien daug kas traukos metu, kai tėvų nebūda-' 000,000. Dar reikalinga apie 30

Žuvo apsivertus 
automobiliui

Myrtle Metroz, 46 m. am
žiaus moteris, mirtinai susižei
dė apvirtus jos automobiliui

Andrew' Carnegie patobulino 
Bessemer plieno gamybos proce
są ir šis naujas gamybos būdas 
atnešė jam milžinišką pelną. Bet 
jo pramonė dažniai buvo vargina
ma streikų. Vieno streiko metu 
vienas iš didžiųjų streikų vadų 
sunkiai susirgto. Jo gydytojai jam 
pranešė, kad jis galįs išvažiuoti į 
vasarvietę sveikatos pataisyti. Kai 
jis atsikalbinėjo,* jog jis negalįs

X Antanui ir Cecilijai Maro- 
zams, gyvenusiems Chicagoje 
ar netoli Chicagos ir turėju
siems nuosavus namus, yra 
laiškas nuo jų giminaitės Ka- 
zimieros Budrikaitės-Balčiūnic- 
nės. (Laiške rašoma, kad abu 
Marozai galį būt jau ir mirę. 
Jie turėję 4 dukteris: Ceciliją, 
Antaniną, Valeriją ir Viktori
ją). Laišką atsiimti “Drauge”.

X Jonas Daškus-Daškevičius
kovo 5 d. po operacijos mirė. 
Bus laidojamas Šv. Kazimiero 
kapinėse. Lietuvoje jis studija
vo ekonominius mokslus, pri
klausė Neo-Lithuania korporaci
jai ir Chicagoje buvo aktyvus 
Lietuvių Tautinio Akademinio 
sambūrio narys.

X Antanas Pabedinskas, ly
dimas Juozo Tulabos, lankėsi iš 
Toronto Chicagoje, kur buvo 
atvykęs į Ateitininkų Sendr. 
suvažiavimą. Ta proga A. Pa
bedinskas, kuris Toronte ver
čiasi prekyba, aplankė naujas 
“Draugo” patalpas. Apsistojęs 
buvo pas brolj inž. K. Pabe
dinską.

X Kazimiera Tautkuvienė,
gyv. Maywood, III., staiga su
sirgo ir paguldytą VVestlake li
goninėn, Melrose Park, III. Vy
ras, dukros, sūnus, žentai ir 
trys vaikaičiai linki greitai pa
sveikti ir sugrįžti į namus.

X Inž. korp. Plienas švenčia 
26 m. sukaktį. Ta proga kovo 
10 d. 3 v. p. p. šaukiamas susi
rinkimas Anetta restorane 
(Trimakienės), 242) S. La- 
ramie (52 avė.), Cicero, III. Vi
si plieniečiai aktyviai dalyvau
ja.

X Dr. A. Narbutas vasario 
mėn. 26 d. Amerikos Lietuvių 
gydytojų susirinkime skaitė 
įdomią paskaitą: “Pažanga tu
berkuliozės gydyme”. Prelegen
tas gan išsamiai apžvelgė pa
starųjų dešimties metų džiovos 
gydymo būdus, chemoterapiją 
bei chirurginius gydymo meto
dus.

Buvo diskutuota ir įdomus 
ligos atsitikimas, kurio diagno
zės visapusiškam išaiškinimui 
dr. J. Valaitis pademonstravo 
specialiu aparatu visą seriją pa
tologinių preparatų. Be ,to, pa- 
staraisis prelegentas smulkiai 
išanalizavo minėto atsitikimo 
galutinę diagnozę.

9
Pranešimai buvo aktualūs ir 

įdomūs. Gaila, kad maža laiko 
paliko diskusijoms, nes susirin
kimo laiko dalį teko pašvęsti 
draugijos einamųjų reikalų 
svarstymui.

X Lietuvių Studentų sąjun
ga praneša, kad paskutinio mė
nesio laikotarpyje jaunimo or
ganizacijos atkreipė dėmesį į 
Lietuvių Studentų s-gos anglų 
kalba leidžiamą žurnalą Litua- 
nus, aukodamos stambesnes 
aukas. DLK Birutės d-ja paau
kojo $15, Akademinio Skautų 
Sąjūdžio Chicagos skyrius $50, 
Liet. Stud. S-gos Chicagos sky
rius $100. Jonas Gaidelis $10. 
Anksčiau stambesnes sumas 
aukojo dant. gyd. A. Mačiuikie- 
nė.

Malonu matyti, kad lietuvių 
visuomenė ir organizacijos at
kreipia didesnį dėmesj į šį ver
tingą leidinėlį, kuris supažindi
na angliškai kalbančią visuo
menę su Lietuvos praeitimi ir 
dabartine padėtimi.

X Tomo Akviniečio minėji
mą rengia Chicagos ateitinin
kai kovo 17 d. 3:30 vai. p. p. 
Marijos Augštesniosios mokyk
los salėje. I minėjimą kviečia- 

ima visa Chicagos visuomenė.

patinka, kur nereikia galvoti ir 
i betiksliai scenoj griuvinėjimas 
daug labiau žavi už scenas, ver
čiančias susimąstyti. Stiprus vei 
kalas, kaip kad O’Neill “Anna 
Christi” buvo pavergęs žiūro
vus, tačiau dažniausia geriau 
eina tie kūriniai, kurie yra savo 
turiniu naivūs ir lengvi.

Ne vieno teigimas, kad vei
kalas žiūrovams patiko, yra la
bai jau primityvus veikalo ver
tumo nustatymas, nes žiūro
vams daug kas gali patikti ir 
daug kas ne. Priklauso, kokios 
jie generacijos, išsilavinimo, po 
litinio ar religinio nusistatymo 
arba net ir kilmės. Tačiau kiek
vienu atveju silpno veikalo pas
tatymas yra bet kokio žiūrovo 
skonio gadinimas.

vo namie. Visi jaunuoliai iš ne-1 medicinos .mokyklų su 2,000 
blogų šeimų. Jaunuoliai apiplėš-1 studentų, kad būtų išsiaugintas 
davo automobilius, o mergaitės pakankamas gydytojų skaičius, 
vagiliaudavo namų reikmenis ir
taip kreivais keliais gautomis Susikaupimo dienos 
lėšomis pirkdavo narkotikus. PUYJ
Policija susekė ir tuos žmones, Dienraštis Sun-Times plačiai 
kurie jaunuoliams teikė narko- aprašo apie uždarų rekolekcijų 
tikus.

ties Joliet miestu kelyje US išvažiuoti ir neturi tam pinigų 
66A. Mirė nugabenta į Šv. Juo
zapo ligoninę. Du kiti su ja bu
vę keleiviai buvo sužeisti leng
viau.

jam buvo pasakyta, kad tas jam 
nieko nekainuosią.

Šis pasiūlymą priėmė, ir po 
daug mėnesių stropios priežiūros 
ir gydymo, atgavo savo sveikatą. 
Kai jis panoro sužinoti kas buvo 
tas nežinomas geradaris, kuris ap
mokėjo jo gydymosi išlaidas, pa
aiškėjo, kad tai būta jo nekenčia
mojo darbdavio, prieš kurį jis ve
dė streiką.

Jieško pagalbos 
susisiekimui

Illinois gubernatorius ir Chi
cagos meras Daley jieško lėšų 
— kaip finansuoti Chicagos 
miesto susisiekimą, kuris šiuo 
metu atneša nuostolį. Numato
ma prašyti Illinois parlamentą, 
kad tam specialiai skirtų lėšų ir 
nereikėtų padidinti važmos.

namą The Cenacle, esantį 
11600 S. Longvvood, Chicagoje. 
Tuos rūmus dienraštis vadina 
chateau — pilis. Į juos suva
žiuoja studentės, gailestingo-

damas Chicagos Medikų drau- s*os scsery*s, gydytojos, moky- 
gijos konferencijoje, pareiškė, Į toj°s> teisininkės, stenografės, 
kad ilgo gyvenimo paslaptis į raštininkės, tarnaitės ir moti- 
yra žmogaus liesumas. Jis sa- j nos- ^os čia praleidžia vieną ar 
ko, kad kiekvienas turi steng- į daugiau^ dienų meditacijose, 
tis išlaikyti tą svorį, kuri yra Joms čia paskirti prabangūs 
pasiekęs * 23—25 savo gyveni- buvusieji turtuolio YValgreen 
mo metais. Jis pataria laikytis rūmai, o 11 rekolektantes ap- 
nuosaikumo valgyme ir vis ne-1 tarnaujančių seselių gyvena 
nustoti mankštintis. Jis pats1 tarnams skirtose patalpose.

Rekolekcijų dienotvarkė nė-

Ilgo gyvenimo paslaptis
Prezidento Eisenhowerio gy

dytojas dr. P. D. White, kalbė-

Baigdamas nenoriu nugąsdin
ti nei režisoriaus nei aktorių.
Jų darbas vistiek pozityvus, ta
čiau, jei aukoti valandas, jei at
sižadėti daug kitokių pramogų, 
tai reikia pasirenkant veikalą 
gerai pasižiūrėti. Mes nesame 
tiek turtingi, kad galėtume mė
tyti laiką, ir nesame tiek išsila
vinę, kad galėtume skonį ga
dinti. Beje, prieš kiek laiko ma
tytas kitas V. Alanto veikalas,
“Buhalterijos klaida” daug ge
resnis. Liūdną nuotaiką dar pa
didino nesuprantamas St. Pil- 110 mctų amžiaus- 
kos scenon įšokimas, žodžio sa
kymas ir moteriškos giminės re 
žisorės ir aktorių saldus rankų 
bučiavimas. —L. Augštys

Skelbkitės “Drauge"!
“RIGOLETTO” OPEROS 

KVIETIMAI
Operos spektakliai įvyksta 

kovo mėn. 30 d., šeštadienj, 8 
! vai. vak. ir kovo mėn. 31 dieną, 
sekmadieni, 3:30 vai. po pietų 
Kvietimus prašoma įsigyti iš 
anksto pas platintojus:

Marųuette Parke Marginių 
krautuvėje, 2511 W. 69 St.,

Brighton Parke J. Savrima- 
vičiaus krautuvėje, 4358 So. 
Fairfield,

Bridgeporte J. Karvelio pre
kyboje, 3322 S. Halsted St.

Kvietimus galima užsisakyti 
ir paštu, pranešant pageidau
jamą vietą ir pažymint dieną. 
Kartu reikia prisiųsti ir atitin
kamai sumai piniginį orderį ar 
pačius pinigus šiuo adresu: 
Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ras, 2524 W. 69 St., Chicago 
29, III,

Įėjimo kainos yra: 5, 4, 3 ir 
2 dol. Marijos Augštesniosios 
mokyklos salėje visos vietos 
numeruotos, patariama kvieti- » 
mais apsirūpinti jau dabar.

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas

Kaina 75c
(IžMukyimiH kartu nu pini kr h, niaukite

‘‘DBA C G A S ”
4545 VVest 63rd Street 

Chicago 29. Illinois 
oooooo-ooo-oo-ooooo-ooaoooooo*

jau turi 70 m. amžiaus, o pra
eitą vasarą vieną dieną įstengė ! ra perkrauta. Galima pasilsėti, 
dviračiu nuvažiuoti 40 mylių., su knyga pasėdėti po medžiu.

Šioje įstaigoje kapelionauja lie
tuvis kun. Juozas Lechavičius.

Suimtas padegėjas
Ben Novoselski, 15 m. am

žiaus jaunuolis, kuris prisipaži
no 20-je vietų padegęs pasta
tus, atiduotas Illinois Jaunimo 
komisijai. Prokuroras pasakė, 
kad baudžiamosios bylos jam 
nebus keliama, nos jisai “reika
lingas nuodugnios psichoterapi
jos, o’ ne bausmės”. Vienas jo 
padegtas gaisras atnešė $100,- 
000 nuostolio.

Mažesni investavimai 
pramonei

Chicagos apylinkėje per 1957 
m. vasario mėnesį pramonės 
reikalams investuota $16,782,- 
000, taigi — net $1,816,000 ma
žiau kaip praeitų metų tą patį 
mėnesį.

Išleido $295 milionus
International Harvester ben-

Jis tik perspėja, kad perdaug 
nereikia persistengti su sniego 
kasimu, nes po 9 mėnesių ne
veiklumo įtemptas darbas gali 
kenkti širdžiai. Gydytojas pra
našavo, kad medicina išmoks 
apsaugoti žmones nuo širdies 
atakų ir tada žmonės ramiai 
mirs miegodami sulaukę 100 ar

Nuteistas 199 metams, 
kalės tik 5

John Robert Wagoner, 47 m. 
amžiaus, 1950 m. buvo nuteis
tas 199 metams kalėjimo už 
nužudymą Evangelinos Baker, 
kurią sutikęs bare ir su kuria 
nuėjęs į viešbutį. Nuteistasis 
prisipažino kaltu, tačiau advo-

J

$4 milionai darbininkų 
byla

Šimtas darbininkų atstovų 
iškėlė bylą, jieškodami $4,000,-
000 išeikvotų pinigų iš darbi- katU pagalba jis vis jieško jo 
ninku šalpos fondo. Pusė tos bausmės numažinimo, kol šio- 
sumos jieškoma iš darbininkų 
unijos pareigūno Angelo Inciso, 
kaltinamo sukčiavime, o kita 
pusė — iš 22 Chicagos apylin
kės pramonės bendrovių, ku
rios kaltinamos dariusios mi
nėtam fondui išmokėjimus be 
įstatymų reikalaujamo atsargu
mo.

mis dienomis teismas bepaliko 
jam bausmę 5 metus kalėjimo. 
Daugiau prokuroras nebereika- 
lavo, nes vienas iš svarbiųjų
liudininkų yra miręs, nužudyto- drovė Chicagos rajone per 1956 
sios giminės taipgi nesuranda- metus išmokėjo $295,000,000. J 
mi, ir prokuratūrai trūksta įro-ĮTos bendrovės įstaigose ir jmo 
dymų. | nėse tarnauja 55,000 žmonių.

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

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

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

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

%


