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Kaip atrodo okupuota Lietuva 
ir jos nuotaikos 

Sovietines kariuomenes daugiau pastebima Vilniuje, 
Kaune, Tauragėje, Marijampolėje, Klaipėdoje ir 

Pagėgiuose 
VOKIETIJA. — Neseniai iš Lietuvos į Vakarus atvykęs buv. 

Sibiro tremtinys „Eltos Informacijoms" papasakojo apie savo per
gyvenimus ir pastebėjimus. Be jau žinomų (iš anksčiau atvyku
siųjų) dalykų, kiekvienas naujas turi kaikurių skirtingų žinių. 
Visa tai padeda sudaryti tikresnį vaizdą ir apie okupuotąjį kraštą 
ir apie trėmimus į Sibirą. 

Lietuva vis dar išsiskiria iš 
sovietinių kraštų reikalai. Kvietinių miltų kaikur 

[galima gauti tik didžiųjų šven-
Atvykėlis t k. pasakoja, kad j čių metu. Tuomet eilės susidaro 

grįžusiam iš tremties į okupuotą Į jau iš nakties. Sovietiškoji liau-
Lietuvą lietuviui - tremtiniui su-' dis maitinasi labai prastai. Ne 
sidaro toks įspūdis, kad esi pa-: visada pajėgia iš savo uždarbio 
tekės jau į užsienį. Pripratu- ir saulėgrąžų aliejaus ar marga. 
šiam prie rusiškų pastabų, kelių, j rino nusipirkti. Bulvė ir duona 
žmonių apsirengimo, miestų ir; jos pagrindinis maistas. Kaip 
kaimų čia tuoj krinta į akis skir- į minėta, okupuotoje Lietuvoje su 
tingos sąlygos. Nors ir okupan- j maistu kiek geriau* ir būtent ge
to nuvarginta, Lietuva skiriasi; ra dalimi dėka kolchozininkų pri 
nuo Rusijos tiek, kiek iš kitos j vačių sklypelių ir jų laikomų gy-
pusės ji skiriasi nuo Vokietijos. Į vulių. Parduoda savo gaminius 

Pirmiausia matosi Lietuvoje j ne todėl, kad negalėtų patys su-
žymiai geresnis žmonių aprėdas, j vartoti, bet todėl, kad nori pasi-
negu Rusijoje. Lietuvos gyvento- j daryti sau vieną kitą rublį, nes 
jai nešioja visiškai kitų fasonų \ uždarbiai kolchozuose, kaip vi-
rūbus, nei ten. Moterys ypač Lie- į šiems žinoma, visai menki. 

Popiežius Jonas XXIII 
palaimino Vatikane 

nusileidusi helikopteri 
ROMA, vas. 17. •— Popiežius 

Jonas XXTTT vasario 14 d. palai
mino pirmą Vatikane nusileidusį 
lėktuvą. Tai buvo JAV Vertol-44 
aštuoniolikos vietų helikopteris. 

Laimindamas helikoptetrį po
piežius naudojo šią formulę: 

„Visagalis Dieve, kuris esi vi
sų gerų dalykų ir kiekvienos ge
ros dovanos šaltinis, palaimink 
šį helikopterį ir duok, kad taip, 
kaip jis kyla į dangaus erdves ir 
mūsų mintys kiltų į dangiškuo
sius dalykus ir būtų sujungtos 
meilės ryšiais". 

Popiežius Jonas XXJJJ yra 
aviacijos mėgėjas ir jis domėjo
si, kai amerikiečiai technikai aiš
kino jam helikopterio veikimą. 
Jis taip pat žiūrėjo, kaip helikop
teris sklandė virš Vatikano. 

Satelitas Vangardas II skrieja 
aplink žemę 

Dabar keturi JAV satelitai skrieja aplink žemę 
CAPE CANAVERAL, Fla., vas. 18. — Jungtinės Amerikos 

Valstybės vakar 10:55 vai. ryto paleido satelitą „oro akį" aplink 
žemę. Satelitą iššovė raketa Vangardas. 

Dešimt minučių po iššovimo, • 
valstybinė aeronautikos ir toli-• ^ ,„,, - «—, „„.^^„in. »^«o , . , . . : nuo 163—1,373 augstyje, sveria mosios erdves administracija pa „_ , OA ,. .,_. . a _., . , , . . , . . A , / 37.1 svaro, 30 colių ilgio ir 6 coL -'""•- ' ~ J visi trys r 9 l , o t n o • 

tuvos miestuose pamėgdžioja 
kiek galint Vakarų madas pagal 
gaunamus iš užsienio madų žur
nalus, ir plaukų šukuosena dau
gelyje atvejų ima lygintis Vaka
rams. Drabužių spalvos Rusijoje 

Išoriniai vaizdai 
Keliai okupuotoje Lietuvoje, 

palyginus su Rusija, labai geri. 
Tačiau kaimų vaizdas nykus. Na 
mai nepaprastai apleisti, stogai Naujas Italijos ministe-

ROMA, vas. 17. — Antanas 
Segni pirmadieni prisiekė kaip 
Italijos vyriausybės galva. Jo su-

kad kauniečiai esą geriau apsi-1 dilgelės įsibujojusios. I darytas min. kabinetas yra dvi-
rengę negu betkurio kito miesto ; Miestuose matosi labai didelis I d e š i m t a s i s P° M o s s o l i n i o n u v e r * 
gyventojai Sov. Sąjungoje. Vis j skirtumas tarp nacionalizuotų ir t i m a J o k a b m etas yra sudary-

ausia tamsios: juoda, mė- prakiurę, apšepę. Išvežtų į 
lyną. Lietuvoje įsigaH vis dau- rą ūkininkų sodybos daugiausia 
giau ir šviesesnės, margesnės sugriautos. Ir tik iš apleisto so-
spalvos. Ypač geriau apsirengę delio gali spėti, kad čia kada tai 
lietuviai Kaune. Net tvirtinama, | lietuvio gyventa. Griuvėsiuose 

dilgelės įsibu jojusios. 

Eisenhoweris nori gerų 
santykių su Kuba 

WASHINGTONAS, vas. 17.— 
Prezidentas Eisensoweris pasam 
tė Kubos prezidentui M Urrutia 
užtikrinimą, kad JAV nori gerų 
santykių su Kuba. Pranešimas 
buvo įduotas naujam Amerikos 
ambasadoriui Kuboje P. W. Bon-
sal. Jis vakar išvyko Kubon. 

Einąs valstybes sekretoriaus pareigas ChrLstian A. Herter (kai
rėje) atvyko į Washingtoną iš South Carolina, kur atostogavo, ir 
yra sveikinamas; valstybes vicesekretoriaus C. Douglas Dillon. 
Abu yra minimi kais galimi John Foster Dulles įpėdiniai. (UPI) 

į skersmuo. Aplekia žemę per 110 
Į minučių. Lėks 5 metus. 

JAV keturi satelitai skrieja 
apie žemę. 

daugiau drabužių matytis pasiū- j privačių namų. Nacionalizuotieji 
tų iš amerikietiškų medžiagų, j (vai<iiški) namai atrodo baisiai: 
Vyrų kelnės siuvamos taip pat | yįsa apleista, sugadintas vanden 
pagal Vakaruose įsigalėjusią ma! tiekis ir kiti įrengimai, iš lauko 
dą — siauresnės, negu anksčiau. į įr viduje nubyrėjęs tinkas. Jei 

Komjaunimo ir partijos parei- į greta nacionalizuoto namo stovi 
gūnai kartais griežtai kritikuoja j namelis, turįs privatų savininką, 
įsigalinčią ir Lietuvoje „vakarie-; tai jis išsiskiria kaip diena nuo 
tiškų" kelnių, „vakarietiškos"! nakties. 
šukuosenos madą. Kalbama apie! Sovietinės kariuomenės dau-
„strhagas" h* stengiamasi jiems!giau pastebima Vilniuje, Kaune, 
prikišti ^eHaklūpčiavimą Vaka-j Tauragėje, Marijampolėje (Kap-
rams". j sukę), Klaipėdoje, Pagėgiuose. 

Tačiau visa tai nesutrukdo, Klaipėdos įgula pavietota senose 
kad Kauno jaunimo, ypač stu-1 kareivinėse. Prie Klaipėdos įgu-
dentų tarpe jaučiamas didelis su Uos priklauso ir stipri zenitinė ar-
aidomėjimas Vakarais. Tai pasi- j tilerija, kurios būstinė pajūryje, 

maždaug pusiaukelyje tarp Klai
pėdos ir Palangos. Tarp rusų ka
rių ir lietuvių nėra jokio bendra
vimo. Rusai ir toliau tebelaikomi 
okupantais. Be to, yra ir sunku
mų su kalba: kaimiečių daugu
ma visiškai nemoka rusų kalbos. 

Pačioje Klaipėdoje, galbūt, 
daugiau kaip pusė gyventojų yra 

reiškia ne tik drabužių fasone, 
šukuosenoje, vakarietiškos mu
zikos ir šokių pamėgimu, bet ir 
tam tikrais kalbiniais išsireiški
mais. Uoliai skaitoma ir užsienio 
literatūra, kiek ji randama bib
liotekose, be to, ir vienas kitas 
nučiuptas užsienio žurnalas. 
JAV pasiuntinybės Maskvoje lei
džiamas žurnalas rusų kalba 
„Amerika" taip pat eina per ran 
kų rankas. 

tas tik iš krikšč. demokratų na
rių. Daugumos parlamente jis ne 
turi. Bet monarchistai ir libera
lai pažadėjo Segnio vyriausybę 
paremti. Spėjama, kad Segni ka
bineto amžius nėra ilgas. 

Sumažėjo darbas * 
Kanadoj 

OTTAWA, vas. 17. — Kana
dos bedarbių skaičius sausio vi
duryje pakilo iki 538,000. Praei
tais metais tuo pat metu bedar
bių buvo 11,000 mažiau. 

Sausio mėn. darbo apžvalga 
liudija, kad Kanadoje nedirba 
8,9 proc. visos darbo pajėgos. 

• Vakarų Vokietija sutiko 
šiais metais importuoti iš Sovie
tų Sąjungos apie 1,000 keleivinių 
automobilių. 

WASHINGTOįrAS, vas. 17.— 
Lietuvos nepriklausomybės šven 
tė pa^untmybėjejpirmadienį bu
vo švenčiama iškilmingai. Lietu
vos pasiuntinybfje niekuomet 
dar nebuvo tiek daug ir žymių 
svečių minint Vasario Šešiolik
tąją. Jų buvo kefi šimtai. Vietos 
lietuviai, taip pat latvių ir estų 
diplomatai, dalyvavę Lietuvos 
atstovo ir ponios Kajeckienės 
šauniai suruoštame priėmime, 

i, kad augštųjų svečių 
buvo ir JA^^valslybės-vi-

cesekretorius C. Douglas Dillon, 
kurio vardas šiomis dienomis ir 
spaudoj, ir per radiją bei televi
ziją dažnai minimas, kaip kandi
dato į valstybės sekretoriaus vie 
tą, jei dabartinis sekr. Dulles dėl 
ligos nebegalėtų grįžti prie savo 
pareigų. Taip pat dalyvavo ir ki
tas valstybės vicesekretorius 
Loy Hendersonas, jau iš seniau 
žinomas kaip geras pabaltiečių 
draugas ir vienas iš gabiųjų dip
lomatų. Taip pat visa eilė kitų 
valstybės departamento pareigū
nų, kurie lietuvių reikaluose vai-' 
dina svarbų vaidmenį, atvyko į 
priėmimą. 

Iš Sv. Sosto delegatūros Wa-
shingtone priėmime buvo prela
tas Lupi, kuris šiuo metu eina 
delegato pareigas. Buvo du vys
kupai, NCWC direktorius prel. 
Tenner, žymių žurnalistų, visa 
eilė kitų valstybių ambasadorių 
ir ministerių, senatorių, kongres 
manų. Dalyvavo ir lietuvių kolo
nijos žymesnieji veikėjai, taip 
pat kun. Jonas Kidykas, S.J., ir 
kun. Jonas Petrauskas, M.I.C., 
kurie^Vasario 16 d. senate ir at
stovų rūmuose atkalbėjo invoka-
cijas. Be to, atvyko ir abiejų rū-

I skelbė, kad visi trys raketos 
tarpsniai savo laiku iššovė. 

Satelitas Vangardas U yra 
j šviesus 21 '/> svaro kamuolys, sa-
i vyje talpinąs labai jautrius ins-
jtrumentus sekti ir prasešti pa-J 
šaulio oro stovi. T . . v 

Naujasis satelitas pateko į or-į kranas greitai pasirašys 
i bitą ir skrieja aplink žemę, ar-Į s u J A V g y n y b o s SUtartį 
i čiausiai prie jos prisiartindamas! „^^^^ 
350 mylių ir labiausiai nutolda-j TEHERANAS, vas. 17.—Beu-
mas apie 2,000 mylių. Praneša- teris praneša, kad santykiai tarp 
Ima, kad šise satelitas išbus or- j Irano ir Sovietų Sąjungos vėl pa-
bitoje nuo 10 iki 100 metų. Jis'blogėjo, kai praėjusį pirmadienį 
praneš elektronines audras, me-, Iranas pareiškė pasirašysiąs ben 
tereologinius pasikeitimus ir net;droš gynybos sutartį su Jungti-
vandenynų audras. .nėmis Amerikos Valstybėmis ir 

Jau šešios stotys yra pagavu- Perspėjo Rusiją jos nepuldinėti. 
įspūdingai, kaip niekuomet pir'-^os naujo satelito pranešimus.1 Užs. reik. nnnisteris Ali Aa-
m i a u . * j JAV viltys, sudėtos į Vangardą, I gar pareiškė, kad Irano ir Ame-

šiandien išsipildo. Irikos sutartis bus pasirašyta 
• • Į prieš iraniškus naujus metus, t. 

« Į y. prieš kovo 21 dieną. Teherano 
Vangardas I, paleistas 1958 m. | radijas paskelbė, kad Rusijai ne 

kovo 17 d., lekia 18,400 mylių pavyko atskirti Irano nuo jo 
per valandą. Augštis 406—2,246 karietiškų draugų. 
}myl. Sveria 3 ir ketvirtį svaro. | _ 
Ilgis 6.4 colio, skersmuo 6.4 col. 

Vicesekretorius Dillon Lietuvos 

nepriklausomybes mineiime 
i 

nę ir pasiduodant operacijai. 
Lietuvos minėjimas abiejuose 

kongreso rūmuose praėjo taip 

Žemes drebėjimas buvo 
vulkano kilmes 

; 

TOKIO, vas. 17. — Reuteris 
praneša, kad nedidelis žemės dre 
bėjimas Deshikagawa mieste 
North Hokaido saloje buvo lyg AnskneįMsme per 134 m. Lėks 
vuBEano laimes. Sala yra į šiau- V . " . T l i T ~T 
rę nuo Japonijos. 

" "*iv-a:cfc* _ 

\ [m. sausio 31 d., lekia 18,400 m. 
K n O w l a n d a s a p i e . !per vai. Siekia augštį nuo 224 

B e r l v u a r*£* 1'573 myl. Sveria 30.8 svaro. 
' * ' Ilgis 80 colių^ skersmuo 6 coliai. 

SAN FRANCISCO, vas. 17.— Aplekia žemę per 114.8 min. Iš-
Buvęs senatorius W. F. Know-1 silaikys nuo 1—5 metų erdvėse, 
land pareiškė, kad, jeigu reiktų, i Eksploreris IV, iššautas 1958 
JAV turi kovoti, kad Berlynas!m. liepos 26 d., lekia 14,000 — 
nebūtų atiduotas komunistams 

Mirė kun. Jodokas 
ero^«misftpie^00meta. 

OKUP. LtETPrjVA. — Kun. 
Eksploreris I, paleistas 1958 J Myk. Jodokas mirė okupuotoje 

Lietuvoje š. m. sausio 30 d. Jis buvo Šilalės klebonas, paskuti
niu metu gyvenęs Laukuvoje. 

Laivyno pratimai 
PANAMA, vas. 17. — Cflės, 

Kolumbijos, Ekvadoro ir Peru 

Kaip šiuo metu su-maistu? 

Maisto problema šiuo metu Lie 
tuvoje jau nebėra tokia aktuali, 
kaip anksčiau. Kur nors nuoša
liame miestelyje prekių būna ma
ža, bet turguose galima gauti 
bemaž visko ir tai dažnai piges
nėmis kainomis, negu valdiškose 
krautuvėse. (Be reikalo Ameri-

tebūna Pats Palangos miestelis I mų kapelionai. Iš Chicagos į pri
rašai. Tačiau Klaipėdos krašte gerokai išsiplėtė, daug naujų na- (ėmimą Lietuvos pasiuntinybėje 

Einama j naują Rytų - Vakarų 

konferenciją 
Vakarai sustiprino savo vieningumą 

Nauja Rytų — Vakarų užsienio reikalų ministerių konferen
cija turbūt bus balandžio mėnesio pabaigoje, o vėliau galbūt ir pa
čių viršūnių konferencija. 

Maskva savo ultimatumu (per 

18,000 mylių greičiu per valandą,; karo laivai prisijungė prie Jung-
j tinių Amerikos Valstybių lahry-

rusų nėra daug, daugiausia jie 
įsikūrę miesteliuose ir govcho-
zuose. 

Tokių, kurie numato emigruoti 
į Vokietiją, Klaipėdos krašte esą 
dar apie 2—3.000. 

Kuršių Neringa tebelaikoma 
draudžiama zona. Net grupinės 
ekskursijos turi turėti leidimą. 
Klaipėdos uostas nu6 plačiosios 
visuomenės tebėra izoliuotas. Jis 
aptvertas augšta lentų tvora. 

kos lietuviai savo siuntiniuose Į Viršuje ištemptos spygliuotos 
kartais įdeda dar sviesto, taukų, 
cukraus ir panašių produktų —j 
jų yra ir pačioje Lietuvoje. Tik 
drabužį įsigyti — tai buvo ir lie
ka problema!). Mažesniuose 
miesteliuose, tiesa, ir dabar dar 

vielos. Nuolat saugomas. 
Palangos kurorto pliažui yra 

išskirta tik apie 1% km ilgio ruo 
žas. Pajūryje vasarą leidžiama 
vaikščioti iki 23 vai. Po tos va
landos visas pajūrio smėlis yra 

i kartais tenka prie duonos išsto-j išakėjamas. Pajūrio.- pušyne 
vėti po valandą laiko, tačiau jau j abi puses nuo Palangos yra ste-
gauti galima Parduodami daik
tai nevyniojami į popierių, kaip 
buvo nepriklausomoje Lietuvoje, 
arba-kaip yra visur laisvajame 
pasaulyje. Šiaip jau su maistu 

bėjimo bokštai. Labai madoje 
gintariniai gaminiai. Net nelie
tuvės gintarinius karolius nešio
ja — kaip gyduolę nuo įvairių 
liETM Palangos vasarotojų tarpe 

mų ir gatvių. Pastarosios yra 
meksf altuotos. Naujai pastatyti 
namai mūriniai. Sezono metu Pa 

šešius mėnesius susitarti dėl Ber į sijos ir būsimos derybos tais 
lyno statuso pakeitimo) bent da- Į klausimais sukelia susidomėji-
linai bus pasiekusi savo. Vaka- j mą ir — susirūpiiimą. 
rai sutinka derėtis, tačiau ne tik i Kai dėl Berlyno, tai po JAV 
Berlyno, bet ir bendrai Vokieti- j valstybės sekretoriaus John Pos-
jos ir Eu ropos saugumo klausi- į ter Dulles kelionės į Europą pa-
mais. Sovietai, pakišdami disku- j aiškėjo jo jau prieš tai padary
si jome kartu taikos sutarties su! tas pareiškimas slaptame užsie-
Vokietija projektą, nebegali at-jmo reikalų komisijos posėdyje 
srsakyti tartis ir dėl visos Vokie- j Washingtone, kad Vakarai ver-

langoje viskas brangu. Iš Palan
gos į Kretingą kas valandą kur
suoja autobusas. 

Dėl okupanto sudaryto skurdo 
kaime, kas tik pajėgia bei gali— 
veržiasi į miestus, kuriuose pa
prastai yra kiek didesnės gali
mybės. Todėl kolchozuose ir sov-
chozuose didelė persvara moterų 
ir senių. 

žmonės grįžusius iš Pietų 
Amerikos į Lietuvą laiko visiš
kai ..kvailiais". Bet kartu ir pa
tenkinti, kad ..ir jie paragaus ta
rybinę laimę". Keletas grįžusių, 
kaip tekę girdėti, pabaigė savo 
gyvenimą saužudybe. 

Kai dėl nuotaikų, tai lietuviai 
nėra susitaikę su mintimi, kad 
rusai Lietuvoje liks amžinai. 
Daug nesibijo net karo ir yra įsi
tikinę 

specialiai buvo nuvykę Antanas 
ir Marijona Rudžiai. Juodu spon 
seriavo filmą, kuri buvo įsukta 
pasiuntinybėje laike priėmimo ir 
kuri rodoma televizijoj Washing-
tone ir apylinkėse. 

Washingtono spauda labai pla
čiai rašė apie Lietuvos nepriklau 
somybės šventę ir priėmimą pa-

tijos. O šitas klausimas vėl yra 
susietas su Europos ir pasaulio 
saugumo bei nusiginklavimo 
klausimais. Tokiu būdu karta-už ministeris Gromyko Maskvoje 
virusios Rytų — Vakarų dery- j komunistų partijos suvažiavimo 
bos 

čiau kariaus, negu duosis save iš 
Berlyno išstumiami. Iš kitos pu
sės, ir Chruščevas ir jo užs. reik. 

gali nuvesti į tokią klausi
mų plotmę, kuri gali pasidaryti 
itin svarbi ir Pabaltijo ir apskri
tai pavergtom valstybėm. Yra ir 

metu apibūdino. Berlyną kaip 
„parako statinę", kuri kiekvienu 
momentu galinti sprogti. Tad 

no manevrų Pacifike. 
šią savaitę atliekami 
vandeninius laivus. 

Pratimai 
prieš po-

Raudonieji likviduos 
kaikuriuos profesorius 
TAIPEI, Formoza, vas. 18. — 

Tatao žinių agentūra vakar pra
nešė, kad komunistai planuoja 
likviduoti kaikuriuos profeso
rius. 

matome, kad abi pusės kalba 
apie karo galimumus — nors sie
kiama derybų. 

Neutralių stebėtojų nuomone, 
Maskvos politika po sovietų ko
munistų suvažiavimo niekuo ne-
atslūgsianti. Suvažiavimas paro
dęs, kad Chruščevo diktatfiriško-
ji pozicija esanti vėl sustiprėjusi 
ir jis galįs vėl laikytis kietesnės 
užsienio politikos. Tačiau ir Va
karai, atrodo, savo vieningumą 
labiau sustiprino ir viešai pareiš
kė, kad Maskvai neteiks jokių 
nuolaidų, jei Rytai neatsilygins 
irgi nuolaidomis. 

siuntinybėje. Plačiai išgarsintas'dar *?**»*» smlymų i r J " į * ! 
sekr. Dulles pareiškimas, p a b r ė - i P ^ y m ų . Tarptautinėse disku-' 
žiant, kad pareiškimas Lietuvos ^ ^ * f a t ^J° »J .*»*«»» P*? 

skiestos zonos klausimas. Kai-reikalu buvęs paskutinis sekr. 
Dulles aktas išvykstant į ligoni-

P A S K U T I N I Ų 2 I N I Ų 
S A N T R A U K A 

KALKNDOBITJS 
Vasario 18 d. šv. Simeonas; 

Ketvirtis Metų; lietuviškas: 
Gandis. 

Saulė teka 6:45. leidžiasi 5:26. 
ORAS 

Sovietų Sąjungoje vis dar blogi lietuvių tautybės žmonių nedaug pasikeis. (E.) 

Oro biuras praneša: Chicago-
je ir jos apylinkėje šiandien — 

kad tokiu atveju viskas apie 28 laipsnius; rytoj — dali
nai apsiniaukę ir 

kuriuose Vakarų laikraščiuose j — Londone britai, graikai ir turkai tariasi Kipro salos nepri-
jau buvo išspausdintas žemėlapi-( klausomybės klausimais. Graikų ortodoksų arkivyskupas Moka
ma škicas, kuris rodo tariamą' rios gali sutrukdyti Kipro nepriklausomybes paskelbimą, nes jis 
britų premjero Macmillano pla- nenori britų bazių saloje. 
ną neutralizuoti vidurio ir'O0t% — Britanijos premjeras Macmiūan su savo patarėjais vyksta 
Europą. Pagal tą škicą, rytuose į Maskvą tartis su sovietų vadais tarptautiniais klausimais. 

— Turkijos ministeris pirmininkas Adnan Menderes vakar 
išliko gyvas, kai keleivinis lėktuvas, kuriame jis skrido į Londono 
konferenciją tartis dėl Kipro nepriklausomybes, nelaimingai nusi
leido. Nelaimė įvyko netoli Londono dėl miglų, žuvo lt keleivių. 
Menderes labai lengvai sužeistas. 

— Prezidentas Etsfinhoroeris vakar pareiškė, jog jis nori, kad 

toji zona eitų maždaug Rygos 
Kauno linija. Kaikurie anksčiau 
skelbti projektai numatė zoną 
pravesti kiek daugiau į vakarus, 
o kiti vėl dar daugiau į rytus. 
Lietuvos teritorija figūruoja it 
kokia demarkacijos linija. Su-j DuV^ pasiliktų valstybės sekretoriumi, kol jis jaus galįs attikti 
prantama, kad dabartinės disku-! pareigas ir to norės. via 

• 

IBMMlfa 



DIENRAŠTIS D R A U G A S , CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, 1959 vasario 1 8 ' 
•% m . I JI *«w 

umiErsEijP1 
zi& 

Redaguoja: SKTN. P. NEDZINSKAS IR FIL. K, JTECIUS 
Adresas: P. Nedzinskas, 2532 W. 46 Place, Chicago 32, m. 

T A U T I N I : MĄSTYMO D I E N A 
V A S A R I O 16 

Paukštytei — sesytei 

"Stiebsis saulėn ramunėles 
ir žvangučiai ant kalvos, 
Stiebsimės ir mes kaip gėles. 
Mes vaikučiai Lietuvos'*. 

(Vytė Nemunėl is) 

Sesei — skautei 

"Dievui, Tau — Tėvyne, ir 
žmonijai 

Skiriam visą meilę mūs 
širdžių. 

Mes teturime mokslą ir 
jaunystę , 

Esam skautai be savų 
miškų". 

Sesei — vyr. skautei 

"Ak, norėčiau raudoti iš 
džiau2rsmo 

5 vai. p. p., tęsiant skaučių 
mugėse pradėtą lietuviškųjų pa 
pročių ciklą, scenoje bus suvai
dintas vaizdelis "Kvieslys", ku
rį paruošė akt. Zigmas Peckus. 

Skautės vėl kviečia savo tė
velius bei visus clevelandiečius 
savo mūgėn. Ateikite ne tik pa 
sigrožėti jaunųjų darbais ir pa
valgyti, bet nepamirškite ir na
miškiams parnešti lauktuvių iš 
š i o s mugės . (aks) 

(Nukelta į 7 psl.) 

Atversdamas naują veiklos laikraštėlių Jft maždaug 15 kraš-
lapą, "Budžiu" pastebi, kad ben YVATERBURY OONN t ų ' K l t ų k r a S t ų s k a u t , i &ikraš-
drojo darbo laimė priklauso nuo ; teHuose ML minėta 20 kartų. 
kiekvieno dalies jame. — T ė v « M r e n r f * Pag e r b l "' Kaikurie laikraštėliai įsidėjo re 

i m a s į v y k o sausio 25 d. Buvo • daktoriaus parašy tas j i ems ra~ 
LSB JAV At lanto rajono i y ^ ų skautų,-čių sueiga, kurią I šinius apie lietuvius. Kartais 

skautų skyrius, sus i taręs s u p r a v e d ė skaučių vietininkė R. ML santrauka spausdinama dar 
Brolijos skautų skyriumi, šia-1 Tonkūnaitė. Pašnekesys apie | anglų kalba, kad ML gauną ki-
me leidinyje ir vėl padvelkia iįetuv*ų akautybf buvo v. s. A. | tataučiai žinotų jos turinį. Re» 
gaiviu vėjeliu ir naujomis arba Saulaičio. VėUau buvo tėvams j daktorius priklausąs ir kel iems 

bei rėmėjams pagerbti skaučių Į tokių laikraštėlių redaktorių 
paruošta jauki arbatėlė. Psktn. klubams; tuo prisidedama prie 
R. Pakalnis parodė spalvotą fil- į informacijų apie lietuvius. Prie 

Ant . Saulaičio ir m ą jj r y tautinės stovyklos. j to tarptautinio susirašinėjimo 
— Tėvų susirinkimas įvyko Į pasiųsta apie 50 egz. kitų inf or-

taip pat sausio 25 d. Iš apyskai macinių leidinių apie Lietuvą ir 

yna turėjusi 1110.34 ir išlaidi) *t»- Stipendiją pradįjo/Tnoterų i to, po t o — iškilminga sueiga | 
$141.13. Visą laiką laikraštėli klubas, pradžioje paskirdamas j Jaunimo centre. Šventėje da-
redaguoja A. Saulaitis, Jr„ ke- 5 0 dol. Dabar jau yra 100 dol. j lyvauti kviečiami visi s k a u t a i 
lių kitų berniukų padedamas. K a s nors i i VVaterburio ar jo skautininkai,-ės, skautų tėvel iai 
Parodėlėje plačiai išryškėjo ir apylinkių turėtų pasiryžti toms j ir kiti. Tunto vadovybė 
kitas rraalojrtts dalykas — per studijoms. Jau ir dabartinė sti-
tą leidinėlį vedama l ietuviška pendija yra gera parama. SV. 
informacija kitataučių skautų 
tarpe. ML apsikeičiant siuntinė j SUSIMASTYMO D I E N A 
jama ir kitų tautų skautų v ie - ; Aušros Vartų tunto skautės 
netams. Išs iųsta beveik 29Q\ raotiai susimąstymo dieną va-

f 8 ^ * ! * ? $ $ & * ™ n L ? f ! J ; }*?\ • a r k > 22 * Pamaldos naujoj tė 
v ų jėzuitų koplyčioj 10 vai. ry-

DR. J. i . S1MCMĮAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas:4255 W. 6Srd St. 
Ofiso (eL ROlanceJstĮį* 
Rtz. tei. GRovehifl 6-0*1 T 

Valandos: l-S p. ta: Ir* «^» p. m. 
Penkta*, tik J— %•••*, **• 

Trečiad. Ir ie i tad. pa*al sutarti. 
i • r" | l i n i -r 

originaliai perduodamomis min
timis skautiškai veiklai vienetuo 
se. Cia jau daug darbo pridėta 
vyr. skltn. 
skltn. Kaz. Norkel iūno, kurie, 
vienas kitam fcalkininkaudarai, 
veda Atlanto rajono skautų sky į 
rių. 

"Budžiu" Nr. 7 turinyje yra 
vedamasis — Darbo ga ires nu-
sidėstant — 1959 m.; Didieji 
Įvykiai — Kova ir Laisvė; Drau 

DR. J. ir K. AGLINSKAI 
^GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Ave. 
Priima ligoni* pagal Busitarima. 

Del val&ndoe skambinti t e l e f o n u 
iJEmlock "4-1562 «auo 2 iki 9 v. p.p. 
kasdien, išskyrus tračiad- Ir še&tad. 

Ofiso tel. GA 5-4S00. Rez. C.A 3-863C 
DR. GRAŽINA-IRENA 

KAGANIEC 
GYDYTOJA IR CHIRUBGfi 

vn>At's IJGOS 
10002 South Kedzie Ave. 

Kasdien 4-7. SeStad. 2-5. Trečiad. 
ir kitu laiku tik susitarus 

l ietuvius. Visa medžiaga — ki-

Visas skautes , jų tėvelius ir 
skautininkes Vasario 16 proga 
sveikina LSS Vadija 

t o s paaiškėjo, kad per dvejus 
s a v o veiklos metus tėvų ir te- tų tautų leidinėliai, laiškai ir 
raėjų komitetas turėjo apie 1,-' pan. — buvo parodėlėje gra -
600 dol. pajamų. Šiuo metu ka- Į žiai išdėstyt i pasižiūrėti ir pa
šoje yra daugiau kaip 500 dol. vartyti kas norėjo. 
Visi pinigai skiriami skaudų ir: _ p o v i l o Lukšio žuvimo su-' 
skaučių veiklai remti. Jau kelin I kaktis paminėta vasario 1 skau-
ti metai, kai Tonkūnai nemoka-j tų vyčių būrelio sue igoje; š i s 
mai duoda savo sodyboje patai- '•• narsus lietuvis, pirmasis žuvęs 
pas skautų,-čių būklui, kuriuo j už Lietuvos laisvę, yra t o bū-

tautosaką, tautodailę, geogra- j jaunimas patogiai naudojasi, j relio patronas. Jis žuvo 1919 
f i ją. Lietuvių Chartą ir rank- j Naujon tėvų ir rėmėjų komite-! m. vasario 8 d- Ati t inkamą pa

šnekėsi p"ravedė v. s. A. Saulai-

OR. ANKA BAUUNAS 
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLfiS UGOS 
Pritaiko akinius 

8322 South YVestern Avenue. 
Vai.: kasdien 19-—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas P R S-S229 
Re*, tetef. IVAlbrook 5-5076 

govėje — Geros dr-Ves požy
miai, pastabos apie skiltininkų 

Ir pajust, kad po kojom esi, i l a v i m m ą d r . v ė j e f d r . v ė s l a v i i l i . 
Lietuva, žemės žodi šven

čiausias, 
Lietuva, žemės laimė švies i !" 

(B. Brazdžionis) 

mas. 15 — 19 pašnekesiai apie 

darbius; SkJtyje — Skilt ies iri-1 t o valdybon išrinkti Č. Bogužas 
Rankdarbis: kaklaraiščio j M . p l i e n e , J. Bajorinienė, j ! 

Katilius ir V. Liutkus. 

S K A U T Ų S T O V Y K L A V I E T Ė 

— " M Ū S Ų Lapinės' 
draugovės leidžiamo laikraštė-

žiedas, skilties sue igos ; Ugdy 
mo apyaušryje — Skautų tė
vai; Tarp programinių minčių 
— Skautiški žaidimai; Patyrimo U O ) originali paroda įvyko su-

Chicagos skautų,-čių Rako I laipsnių programų paaiškmi- e igos m e t u salėje. Pavyzdžiais 
stovyklavietė Custer, Mich., su-j m a i = S a v a k n y š a — Skauto už- parodyta, kaip laikraštėlis m o 
darė taisykles, kuriomis bus va į r a ž l * viršeliai. Siamas, spausdinamas, ekspedi-
dovaujamasi naudojantis šia | Visa medžiaga parinkta kruop ! juojamas; net visos priemonės 
s tovykla . į ščiai ir pasitarnaus daugeliui i i šdės ty tos : rašomosios reikme-

Stovykla gali naudotis ir ki-! vadovų jų vienetų veikloje. Ad-! nes, braižymo įrankiai, rankraš 
t i skautų,-čių vienetai. Susita- resas: P. O. Box 507, Waterbu-
rimui kreiptis j Albertą Kerelį, ry 20, Conn. 
6350 So. Albany, Chicago 2 9 , ; _ Cksvelando l i e t klubo *&-
H l lėse kovo 1 d. bus tradicine Ka 

Stovyklavie tės administraciją \ ziuko mugė. Ją rengia visos 
dabar sudaro Albertas Kerelis, j Oeve lando skautės — akademi-
Aleksandra Šlėnienė, Bronius i kės, Neringos tuntas ir skaute 
Gnrėnas ir Viktoras Lapatins- niakės. Mūįe at idaroma 11 v. 

tis. 
— Sk. vyt is J . Velička laiki-

Šarūno i nai sutiko eiti skautų' vietininko 

k a s . 
Š | pavasarį bus organizuoja-

ryto. Stalai bus apkrauti me-
dauninkais, širdimis, baravy-

mi darbo būreliai s tovyklos į- < kais, saldainiais, sausainiais, lė 
rengimų sutvarkymui ir reika- lėmis, albumais, margučiais , ver 
l ingu pastatų sutvarkymui . i bomis ir įvairiais skaučių rank-

į darbiais. Tuo pačiu laiku apati-
Į nėję salėje svečiai galės pasivai

šinti l ietuviškais valgiais — 

P A S I R U O Š I M A S KAZIUKO 
M U G E I 

bulvinėmis dešromis, mėsos deš 
romis, kaldūnais, balandėliais 
ir kitais skanumynais. 

NAMŲ 

^iS--^W 

J a u kuris la ikas , kai dalis 
Chicagos s k a u t ų ir skaučių ruo
š ias i pirmajai Kaziuko mugei , 
įvyksiančiai kovo 1 d. Jaunimo 

J a u suprojektuoti puošnūs PATAISYMUI MEDMAGA 
vienetų paviljonai ir pagaminta j PRISTATOME VISOKIŲ BCMŲ 
nemažai suvenyrų. Akademinis 
S k a u t ų Sąjūdis pažadėjo įreng
ti didelį spaudos paviljoną. Kor 
poracija Gintaras turės pavil
j o n ą su daugybe g in taro puoš
m e n ų . Statomi j a u la imės ra
tai , sudaromos loterijos ir ruo
š iamas i k i t iems vaidinimams. 
Skaučių tuntai ruošia valgyk-

D e j a , dar yra ses ių ir brolių 
v ienetų, kurie nepradėjo ruošt is 

' K a r i u k o mugei iš anksto. Visi 
v ienetai prašomi paruošti pavil
jonu eksponatus i š anks to ir iš 
a n k s t o suorganizuoti mugės 
pardavėjų tarnybas pakai tomis 
v isa i dienai. Kiekvienas viene
t a s y r a at sak ingas už jo pavil
j o n o gražumą ir pasisekimą. In
formacijos reikalais dėl m u g ė s 
prašoma kreiptis į paviljonų sa
lės komendantą ps . R. Račiū
ną telef. W A 5-9789, o v i sa i s 
valgyklų reikalais — į komen
dante v. a Klioriene, 1407 S o . 
48 C t , Cicero. Komite tas 

— Budžio! informacinis lape
lis jaunesniems skautų vado-

— Nr. 7 pradėjo 1959 m. 

pareigas, iš jų pasitraukus pa-
sktn. R. Pakalniui. 

— Tėvų ir rėmėjų būrelis nu
tarė prisidėti su 50 doL prie st i 
pendijos šią vasarą lituanistiką 
Fordhamo universitete studijuo 

ciai, matricos, rotatorius ir t t . 
1956 — 1959 m. laikotarpyje 
išleistas 3 1 numeris, iš viso 197 
puslapiai "M. Lapinės" išleista 
apie 3,100 egz.; siųsta apie 70 
laiškų, g a u t a 35; gaunama ap
sikeičiant liet. laikraštėlių 4. 'Sa 
voje spaudoje ML minėtos apie 
40 kartų. Per tą laiką laikraš
tėliui leist i redakcija pajamų 

Dflin 
TCLCVISIOI 

DR. VL. BLAŽYS 
PLAUČIU IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
Kampas 47-tos ir Damen Ave. 
Vai. kasdien nuo 6—S vaL vak. 

fiežtad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad ir kitu laiku pagal sutartį 

Oflco u-lef. LAfayette 3-6048 
Rež. WAIbrook- S-3048 

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49tn Court Cicero 
Kasdien 10—12 ir 4—7 vai, Trečiad. 

ir šeštad. tik 1C—1} 

Tel« ofiso TO SrOMf 
RCS. tel. GA S-«04« 

DR. FL TALUT-f ELPŠA 
OTDTTOJAfi IR C&&t&tlGA8 

Spec. chirurginės.^Ofl ,Sv 
1602 V . įath Street, Cicero. IU. 
Yml.: kaadUn' ž>t p. »^'t»itadlen> 

1-4 p. p. Kitu laiku tr &&*&• ***-
tarus. 

Tel. — REUance 6-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 West 59th Street 

Vai.: Pirmad.. antrad., ketvlrtad tr 
penktad. nuo \—4 p. p., §;30-«:J0 
vaL vak. Trečiad. ir šeštad. 1 - 4 vai. 

Tel. ofiso ir buvo OLympic 2-4168 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W. 15th St., Cicero 
Kasdien 1—3 vaL ir 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet 

DR. C. K. BOBELIS 
lakatų ir čhpamo takų chirurgija 
TeL PRospect 6-1786 

2808 W. 61st St., Chicago, IU. 
Oakiey Medical Arts Bldg. 

arba 
484 Algom A\e., Elgin, niinois 

Tel. OV» ens 5-0533 
Valandos pagal susitarimą. 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2824 

BR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvjr.. penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-$, treč. tr šešu pagal sutarti, 
sekm. uždaryta. 

Sav. Inž. A. 
8821 g. Halsted SC. tel. CL i 8888 
Atdara kasdien 9-9. pirm. Ir ketv. 9-? 

NARIAI LIETUVIŲ T A U P Y M O ffi 
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS 

Kuriose Kiekvienos Santaupos Yni 
Apdraustos iki $10,000.00 — 

ir Paskolos Duodamos Namu Įsigijimai 
Lengvomis Sąlygomis 

INSURED 

CARR-MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS Ll'lVVLVAS, Pre^ 
VIctory t-1272 

3039 So. Halsted St. 
Apkainavimą ir prekių pristatyms 

teikiame nemokamai 
Raštine atidarą kasdien noo 8 vai 

rvto tki 8 vai vakaro. 
Šeštadieniais iki 3 vai. p. p. 

CHICAGO SAVINOS ft L0AN ASSN. 
624S Westeip Ave. Chicago 36, JH 

CONTINENTAL SAVIHGS ft L0AM ASSN. 
4559 S. Paulina St., Oikago 9,111., Tfab 7 į H j 

CRANE SAVINGS ft L0AN ASSN. 
2555 Wert 47th Street Chicoįfr 31. Bl 

DISTRICT SAVINGS ft L0AN ASSN. 
3430 South Halsted Street Oycago 8. ĮL 

ST. ANTHOMY SAVIMCS ft L0AN ASSN. 
1447 S. 49th Ct, Cicero 50, m. teL TO M131-3* 

UNIVERSAL SAVINGS ft LOAN ASSN. 
1800 South Halsted Street Chicago 8, UI. 

TeH oti*? HK 4.5758. Res. G R 6-3404 

DR. S. ir M. BUDRYS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
(Bendra praktika ir Alergija.) 

2709 West olst Street 
Valandos: piru., antr.. ketvrt., penk. 
2-4; 6-8 v. v.; žečt. 2-4 v. p. p. 
F B S-OS04, RA 8-1190, RCK. Batavia 

4287-M-l 
M . JONAS (I. B Y U 

U U k , Chii 
IASVTTIS 

Kertu Ilgos 
104 S. Michigan Ave^ kamb. 

Konsultacija tik susitarus 
615 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

spec rtdaas Ugoe 
6817 Sonth Western Avenue 
Tel. ofi.«o — KKpnbIi<- 7-4900 

tmtaų —- GtotretoUl S-H161 
Valandos: kasdien 2-7 v. p. p., šeš
tad. 1-* Tai. p. p., trečiadieniais u*-

D«] tikslaus priėmimo laiko (ap-
polntment) malonėkite susitarti te
lefoną ar asmeniškai, kad nereikėtu 
ilgai lankti. 

Ofiso telef. LAfayette 3-324*, jei 
neatsiliepiu, kaukite KEdzie 3-28*8 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

4146 S. Archer Ave. 
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—3 vai. 
vak., pirm., antr., ketvirt. 6—9 vaj. 

Trečiadieniais tik susitarus 

DR. IRENA KURAS 
Q Y 0 Y T 6 J A ' I E CHIRURGE 
Kt?DIKlXJ IR VAIKŲ L1GŲ 

SPECIAJLI£T£ 
7156 South Western Avenue 

MEDICAL BTJILDING) 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad, 
nuo 11 vai. 'iki i vaL p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad- nuo 
11 vaL ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 

vai. ryto iki 3 vai. p. p. 
Office tel. RF: 7-11*8 

Res. teL WALbroofc 5-87*8 

D R. VYT. TAttRAS 
GYDYTOJAS mCgmmSAS 

(Bendra praktika -ir mptfcrų. ligos) 
Ofisas įr rez. 5100 S. Wėsfern Ave. 
T A P f | » n « p a i r * r ^ f e C « Į M r 4 * f * 
Ofiso vaL: plrn>- 8-10 V-.JL,--AjOtpid-
Tre*. ir Penkt. 6-9 vai. va*:, Sežtad. 
2-4 vaL pepiet Ir sulig sjėsrtarimn. 

TeL ofiso B E 4-2123, rez. GI 8-8195 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
OeOtlTBGA*01^ 

2454 West 71st Street 
<71st ir So. Cajnpbell Ave.) . 

Vai.: pirm., antr., kettr1 ir penkt. 
nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 6. Treč. Ir 
ae^t. uždaryta. , . 

DR. A. VAUMAB0KAS 
GYDYTOJA* m emsimsAs 

^ec**Jyb5: AKT SERIJA ijj MOTERA 
2&4 West 89tb «treet 

Valandos: nuo 1-4 Ir 6-8 vaL vak. 
šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 

TeL ofise 
*7*-

Tel. ofiso HE 4-12*2 rez. P R S-4733 
D R. A. M A G I O N A S 

CHIRURGAS 
2454 W. 71 st. (71 Ir CampbeU Art.) 
Vai.: pirmad. ir ketvlrtad. 1-4 p. p., 
antrad. ir penktad. 5-8 y. v. 
neradus, skambinti mano padėjėjui 
Dr. V. RĖKLYS. teL RE 7-2806 
Ofiso UB 4-181H arba R E 7-970* 

' A ^ S e £ PR *-»*** • " -' 

DR. I. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street 

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

DR. T. DUNDULIS 
GVDYTOJAS m CHIRURGAS 

4157 Archer A* eone 
Ofiso vai noo 2-4 Ir nuo 6-8:10 vai. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
ML VIrgtala 7-9*8* 

t«L BEverly 8-8244 

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS 
GYDYTOJA IR CHLRURGe 

Office: 10748 South Michlgan Ave. 
Boto 1*53 W. 403 St., Beveriy Hills 
VaL: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
iSekyrus trečiad. šeštadieniais puo 1 
iki 4 vai. popiet. 

Tel. ofiso — PClIman 5-6788 
Buto — BEverly 8-8*48 

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

(Arti Arcjier Ave.) 
Valandos: nuo 10 iki 12; t—«: 7—9 

šeštad. 10—12. Trečiad. uid&ryta 
Lafayette 3-4949 

>'amn — CEdarcrest 8-778* 

PRospect 6-9400 
ReaM. PRot«peot «-*4*9 

DR. ONA VAŠKIVHslUS 
(V«ifcBvlc»SP> Jį 

Vai. kasdien 1-2-"p-p.- \rHluO'«l8 -vai. 
vai. šest. 1-4 p. p. Trečiadieniais 
ir kitu laiku tik susitarus, 

Tel. ofteo VMsUirj 2-1541 . . 
Tez. PRospect 6-42SO 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS JR CHTJėr3fRGAS 

803 West 31«t Street 
Kamp. Haleted ir 31-n^os- gatvių 

Priėmimo valandos kasdient 1-4 p.p. 
Ir nuo 6-8 v.v. šešt. V-4 v. popiet 

Uždaryta trečiadieniaią. 
Tel. ofiso PR 8-644«, res : ,B« 4-8150 

M . F. C. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąnette Road 
Vai. nuo 2 iki 4 p-p. ir ^ffkl 8>. ' V. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį. 

W, P,* _ 
CYPYTOJAS JR CI_ 

1821 So. Halsted Street 
TeL ofiso CA 6-0257. ra»>;PR ( 

Vai 
•'̂ r-' » • • • ' • » • u i .' %v^ į/fnpįm.' 
Tel. O f f . F B 2-4841. 9 Ą. M.-6 P. M. 
TeL B e s . AV 3-2627, 8t*0*.M. Iki 9 

DR. JUSTINA ŽIRGULIS 
įvairios nervu bei uiddulBįutt '— 

vaikq r 
PITTSFTELD BT7ILDING. Kamb. 621 
55 E. Washington St., Chfeago 2, IU. 

Prižmjmas tik pagal susitarimą 

TeL 

DR. & ZMUID2MIAS 
GYDYTOJAS IR CHLRIIRGAS 

8915 West 59th Street 
U anksto susitarus telefonu. 

Saukti gal ima bile kad* 

DE.GLSEKNKK 
U«Tiryi8J^IŲ^YOYTOJAi 

T*U Y A r * 

Ofteo R E 4-1414 arba R E 7-97*0 
Revrfd. R E 7-88CT 

DR. B. GAIŽIŪNAS 
j GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija ir moterų ligos 
2454 W**t 71*t Street 

' (71-os Ir Campbell Ave. kampas) 
j VaL: kasdien 1—S ir 6—8 vaL vak. 
t Šeštadieniais 1-4 p. p. Trečiadieniais 
Į ntaaryna. ' " 

j DR. A. GARUNAS 
I GYDYTOJAS tR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiku Ilgos 

GRANT W0RKS 
ALYVA ANGLYS 

• * * * 

patai IMU IŲM* 
Oerts—los roJHes anglys Ir 

s lyva. 

1546 So. 49 Ct, Cicero 

OLympic 2 9 3 1 1 
Adam BernacGsof 

p a t kasdien nuo *-8 vai. vakaro 
iuolaa. nuo I2;n-2:S0 vaL p. p. 
Treeisd. tr kitu lafku tik 

Tau*. OOao: W A a-j 17 
^ » I H 
Teko fisoPO 7-«J000. res. RE 7-9199 

M. LiENKINS 

Ofiso telefonas — BLshop 7-! 

OR. AL RAČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRTJRGAS 

4842 Archer Avenpe * 
(Kampas Kedzie ir Archer) 

VAU kasdien nuo 2 tki 9 vsL vak. 
Trečiad Ir sekma*, tik 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
Spec. ORTHOPEPINftS LIGOS 

274S Wes* 69th Street 
Prienais 8v. Kryžiaus l igosią* 

Teief. REpnMic 7-32** 
VAU: Pirmad.. sn«r„ ketv^ peaktsd. 
nuo 9 UU 11 ryte ir pu© 6-8 *al. v. 
Šeštad. nuo 2-4 Trečiadieniais Ir 
kUu laiku susitarus telefonu. 

Vai. kasdien noo 1-
Iki t vai. Trečiad. ir 

P P Ir « 
uidaryta 

TelefonsK GRoseMB *-lfi*5 

DR. ALDONA JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPCCIALISTfi 
— PRITAIKO AKiNIUS — 

S4W W. Msnpiette Rosd 
Valando*: 9—-12 Ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą, išskyrus trečtadienras 

H, ANT. RUDOKAS, Opt. 
Tikrins s U * ir pritaiko akinius, 

- keičia stiklu** ir rėmus 
44*8 S. CmUtaml* Ave. VA 7-7*81 
VsL: 19 ryto rki 8 vak. (trecisd. a t 
daryta, šeštad. 10 s . r. iki 2 p. p. 

Ofiso 
ReskL telet. WAIbrook 8-80** 

DR. FSTRIMMTIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(ksaip. 47th tr 8. HermHage) 

VsL: nuo 2 iki 4 vai. ir S Ik! 9 v. v. 
sk 

• 
ANATOLIJAUS 

R I A G N @ 2 8 
trijų veiksmų 

is oetuvių ĝ_ 
J. A Valstybe** 

**~ *+> m** 
ras tr pinigus siųskite: 

4545 W. 63xd 
cSįmm 29. m. 

.*•' 

• • 

• ^ T ' . - ; 

P. ilUIKtSr • . r. 

: 

^ 

Ciucago Saviag* *nd Loas naujoj įstaiga 

CHICAGO SAVINOS TURTAS Vfltt $80^10.000.00. Visa taupytojo pinigai yra pflnaJ apdraastf per Federattnes 
valdUos i s t«J eą. V isrj omet ItaotaBSas avgsta* di videndas. Pe rkantieais 
lengvoflu satygoms. Taupyto jams teikiama daug pakąra avima 

Kviečiame visos į vieną iš moderniškiausiai įrengtą, Jūsų patogumai, finansine įstaigą Chicagoje. 

CHICAGO SAVINGS AND 
6245 South Western Avenue 
ATDARA: Pirmadieni 12 iki 8, antradieni 9 iki 4, trečiadieni 
t M * Oettadleaj • iki 12:30 vai. 

ovehill 6-7575 
visą dieną. Ketvirtadieni ir penktadieni 

SeStad. nuo 2 iki 6 vai;, Itekyr. sek. • — 

D R A U H A S 
m U T » B » W « W DAJLT T 

tftf W«B «Srd St. C l i t ^ o SS. O k u * 

CATflk fcpporte) ir tt.. 
Vai. « - 4 ir 4 - 8 . f t .Wpl l» l . l . 9-11 
O B T a o P C D U O * TrX^įFqaO* hAB. 
Z8» W. 63rd SU Chkago 29, Dl. 

TH. FBospec4 S-8P84 

Second-claa* poatajg p g j at Chlcagt), IMneia ^ ^ "^ 

BUB8CBIPTIOM RATE" 
110.00 per yesr outaide o'f Ctticsf* 
tu.90 per ys sr ia Ck* 
»10.00 per yesr U CM 
For*>1»rn f l t .*4 psr r«afr 
Si o»*t* • asta. !«..« *M* 
is.t* ts.on 

_ _ _ ^ , -— i - n. 

e t the 
Publiabed daUy eacept Sticdav* and 
4ayn aftsr Chrlirtma. and Bsatsr by 
ta* ^ĮrSsssien CstboUe Prsm 0 * c y 
PRBNIMERATA ICetSSM 
Cbicssoj Ir Cicero} tlJ.»« 
KKur JAV tr Ksssde) 110.99 
Utsieoyje IIJ.SO 

J? 

R^aknjd utralpnniii. tjUao asvo nnoMars. MseusaudoCu stralpsatu as -
iuxo. luoe srselaa tik M snksts moatfroM. fUA*k4js «* ekalljlms tartai 

») fcatfM* ariatBsasiaat oasa* 
r**^ - ^ ^, ••V*" IU*, 



• 

BBfirfttAStlS DRATJG&S cmtnm rTrronta 

*NENULEISKfME RANKŲ! 
Daugelis Amerikos lietuvių kolonijų Lietuvos nepriklauso

mybės atkūrimo sukaktį minėjo praėjusį sekmadienį. Pirmieji 
pranešimai apie tų iškilmių minėjimą mus džiugina. Jie mums 
pasako, kad minėjimai buvo sėkmingi ir gausiai lankomi. Susi
rinkusi publika buvo entuziastinga, dosni ir pasiryžusi remti 
dirbamus Lietuvos išlaisvinimo darbus. Reikia manyti, kad ir 
tų kolonijų minėjimai, kurie bus surengti vasario 22 d. ar ki
tomis dienomis, tas lygiai tarp sėkmingi. 

Džiugu konstatuoti faktą, kad šiemet ir didieji dienraščiai 
buvo mums gana dosnus, skirdami kiek daugiau vietos Va
sario 16 minėjimui. Tenka laikyti, kad daug mums pasitarnavo 
"The'Oiicago Daily Tribūne", kuria vasario 15 d. laidoj (pirmoj 
daly, trečiame psL) žymioje vietoje ištisai atspausdino valsty
bės sekretoriaus John Foster DuUes stiprųjį pareiškimą apie 
Lietuvos nepriklalsomybės reikalus Vasario 16 proga. Tuo pa
reiškimu amerikietiškoji visuomene yra puikiai supažindinama 
su Sovietų Rusijos padarytu smurtu, užpuolant ir okupuojant 
Lietuvą ir kitas Pabaltijo valstybes, su mūsų tautos siekimais 
ir, svarbiausia, su JAV nusistatymu ir toliau nepripažinti už
grobimo bei remti jos siekimus atgauti savo teises į laisvą ir 
nepriklausomą gyvenimą. Amerikos Lietuvių Tarybos vado
vybė, išgavusi šį valstybės sekretoriaus pareiškimą, ir "The 
Cbicago Daily Tribūne", jį paskelbęs, labai daug nusipelnė mū
sų tautai - Reikia manyti, kad šis dienraštis nebus vienintelis, 

šį nepaprastai svarbų pareiškimą. 
Kitas Chicagos dienraštis — "The Chicago American" — 

vasario 15 d. laidoj davė trumpą, 
straipsniuką, pabrėždamas Lietuvos 
akrsafrnuą Kiti du Chicagos dienraščiai — "The Chicago Daily 
HėHra" ir "The Chicago Daily Sun-Thnes" — taip pat atspaudino 
gana išsamius reportažus apie mums svarbųjį įvykį. Jau pra
dedame gauti iškarpas ir iš kitų miestų dienraščių, kuriuose 
buvo žinių apde mūsų šventę. 

Rašant šiuos žodžius, gautas vasario 16 d. "The New York 
Tunes", kuris ne tik plačiai apraše to miesto lietuvių (Alto sky
riaus) surengtą minėjimą, supažindino skaitytojus su sekr. J. F. 
DuUes pareiškimo tekstu, bet davė h* editorialą, pavadintą "Pa
vergta, bet neužmiršta" (Enslaved but not forgotten). Gana 
plačiai rašo apie lietuvių tautą, dabartinę jos padėtį, duoda 
vilčių jai išsilaisvinti. Pagaliau vedamasis baigiamas labai reikš
mingais žodžiais: "Kelias į geresnį rytojų Pabaltijo valstybėms 
dar tebėra tamsus, bet jis nėra dingęs ir niekuomet nedings. 
Didžiųjų galiūnų laikai nėra amžini. Ateis laikai, kada trys din
gusios mažosios tautos vėl galės sugrįžti ir įsijungti į mūsų 

Baigiant rašyti šį straipsnį, telefonu iš VTashingtono mums 
pranaše, kad Vasario 16 minėjimas abiejuose Kongreso rūmuose 
praėjo labai įspūdingai. Senate apie Lietuvą kalbėjo 11 sena-

NAUJA GRfiSMĖ TUTINTIESIEMS 
GKDLMINAS GALVA 

1945 — 1964 m. laikotarpyje sišovė s tatyt i tiltą per bedugnę 
komunistinė ir ateist inė valsty- ir susieti krikščionybę su komu 
bė pakeitė karo m e t o politiką nizmu. Jei tai buvo spekuliaty-
globoti pravoslaviją. Tame lai- j vinis būdas s a r o kailiui gelbėti, 

ATETIES KARYS 

'•yjR. i .. 

vargu jį ir asmenis, pasukusius 
keista kryptimi eiti, galima lai
kyti garbingais. 

šviesuomenės pažabojimas 
Pokario laikotarpy nebeprikel 

ti senieji vaiduokliai — bedie
vių draugija, laikraščiai "Bez-
božnik" ir " Antireligioznik". 

kotarpyje atnaujintas tikėjimo 
ir tikinčiųjų puolimas, o pravo
slavų bažnyčia panaudota kom
partijos politikai paremti ypa
tingai užsienyje. 

1948 m. išleistame "Soviets-
kaja enciklopedija" tome apie 
apie Rusiją 1780 psl. nurodo
ma: "...kompartija nėra pa
keitusi savo nusistatymo atžvil
giu tikėjimo prietarų, kurie pla
čiai pasklidę tarp gyventojų". 
Tolimesniuose 1781 — 1784 psl. 
sakoma: "Bet kuri propaganda, 
liečianti dorovę ar švietimą, pri 
klauso ne bažnyčioms, tikinčių
jų sambūriams, kurie tesinaudo 
ja tik tikėjimo apeigų laisve". r „ .. 

»~*&«* Į Draugijos veiklą kompartija 
1948 m. birželio 2 8 d. "Prav- laikė nepakankama. D ė t o s vil-

da", papeikusi vadinamą moks- tys nepasiteisino, kad vien pro-
bet prasmingą vedamąjį i ̂  propagandą kovoje prieš t i - , paganda gahma tikėjimą už-
nepriklausomybės reikalų kejimą. priduria: "Sąžinės laią- gniaužti. švfetimo ministerija 

v e dar nereiškia, k a d mūsų p o - ' į s a k ė mokytojams ("Narodnoe 
litinės ir moksl ines organizaci-; obrozavanie", 1949, nr. 4 ) ateiz 

1947 m. sukurta "Visasąjunginė 
draugija politinėms ir moksli
nėms žfofom* skleisti". Jos už
davinys — sekmadieniais pa
skaitas organizuoti, f i lmus ro
dyti ir literatūrą leisti. Eilė 
prieštikybinių knygų išleista po 
100,000 

jos yra nešališkos tikėjimo at
žvilgiu". 

Nauji budai 
Laikraštis "Bolšerik" (1950, 

nr. 19 27 psl.) sako, kad sovie
tinės valstybes tikėjimo tiesio
ginis persekiojimas ne tik jo 
nesusilpnino, bet net sustipri
no. "Todėl partija kovai prieš 
tikėjimo prietarus pasirinko 
mokslinį ir materialistinės pa
saulėžiūros būdus kantriai aiš
kinti, tiesiog nepažeidžiant ti
kinčiųjų, kad tikėjimas buvo pa 
naudotas darbininkų klasei iš
naudoti, o tikintieji buvo įran
kiu, nukreiptu prieš socialistinę 
demokratiją, siekiant pavergti 

Los Angeles seržantas Bronnie Sawicki demonstruoja kaip turės 
atrodyti netolimos ateities karys. Jis dėvi radijo priimtuvą ir 
siųstuvą, neperšaunamą liemenę, dujokaukę ir automatą, kuris 
gali per minutę paleisti 700 šūvių. (UPI) 

mą vėl dėstyti mokyklose ir 
komjaunimui pagelbėti vesti ko
vą prieš tikėjimą. Vadinama 
mokslinė propaganda, mokyklos 
ir komjaunimas tampa naujais 
kovotojais prieš tikėjimą. Ra
dijas, spauda ir filmas tapo di
džiosiomis priemonėmis bedie
vybei skleisti. 

Santykiai su pravoslaviją 
Pravoslavų bažnyčia prisitai

ko prie naujų; reikalavimų. Ji 
nebegarbina kgĮpaunistinėa vate- pirmųjų New Yorko gydytojų 
tybės vadovų, tačiau ir nesišiau Į Dr. Kostas Jurgėla savo ang-
šia prieš Kremlių. Nežinia kie- hškoje "History of Lithuanian' 
no paskatinti pravoslavai vėl Nation" sumini visą eilę doku-

vik" (1951, nr. 21, psl. 61) nu
rodo, kad tikėjimas esąs kenks-

torių. Gražią ir prasmingą maldą sukalbėjo Marianapolio augš-
tesn. mokyklos direktorius kun. Jonas Petrauskas, MIC. Vice- I darbininkus ir sukelti karus**. 
prezidentui ir Senato pirmininkui R. Niaonui sergant, pirminiu- Laikraštis "Molodoj Bolše-
rtTfĮdĮm Dodd. Taip pat gražiai minėjimas praėjo ir Atstovų 
Rūmuose. Kalbėjo 69 atstovai. Gražią maldą sukalbėjo kun. Jo
nas Kidykas, SJ. Pirmininkavo kongresm. Daniel Flood. Suži-

; no ta , kad ir flfrriahm Vasario 16- priėmimas Lietuvos pasiun-
JjĮįjjįįfrffi tiftuftiTTgtnni* b"^.^*"** ir rūpestingai paruoštas. At-
aflankė keli šimtai žymių asmenų. Labai daug iš Valstybės De
partamento, taip pat daug lietuvių draugų senatorių ir kong-
,.^-r-^fl Beje, vienuolikos valstybių gubernatoriai paskelbė 
proklamacijas, prašydami, kad jų valstybių piliečiai Vasario 16 
minėti}, kaip Lietuvos Respublikos dieną. 

Matote, kai vieningai veikiame, grašių ir didelių darbų pa
darome. Todėl nenuleiskime rankų ir ateityje. Mūsų ryžtas, 
vieninga ir nenuilstanti veikla keveje dėl Lietuvos išlaisvinimo 

labai svarbų, didelį, o gal dar ir lemiantį vaidmenį. 

pradėjo pulti katalikus (Mask
vos patriarchato žinios, 1948, 
ypat nr. 24 psl.): "Vatikanas 
yra tarptautinių intrigų cent-

300 METŲ SUKAKTIS KURSIAUS 
ATPLAUKIMO AMERIKON 

Šiemet turime gerą progą pri Kaip iš dokumentų matyti, 
siminti, kad suėjo 300 metų nuo Kuršius vertėsi ir gydytojo 
lietuvio atvykimo dabartinin; praktika, nes tada visoje kolo-
New Yorkan dėstyti lotynų kai- j nijbje tebuvę tik keturi asme-
bą. Jis taip pat buvo ir vienu i nys, turėję medicinišką apmo

kymą, kurių tarpe buvęs ir 
"schoolmaster Curtius", kitoje 
vietoje vadinamas "Rector Cur
tius . . . practices medicine and 
theref ore asked to have ar her-
barium sent to hhtr". 

mentų, išryškinančių Kurčiaus 
ar Kuršiaus atvykimo aplinky
bes. Lietuvos vicekonsulas N. 
Yorke Anicetas Simutis skaitė Kuršius, dėstės du metus lo-

ras, fašizmo telkinys, kovojąs! neseniai paskaitą tuo klausimu.: t y n ,ų , karbą,« g 5 t m t o f Z^k°3 

prieš atskiras .tautas, o ypač "World Almanach" nurodo net mokslus, 1661 metais išvyko pa 

mm 
JIE NORI GRĮ2TL. 

Dieve, Dieve... 

"Dieve, kad mane taip kas 
kad aš taip drįstu jumis klapa- sušelptų. Mūsų šeima 5 žmo-
tyti. Sveikinu i š tolimo krašto, nių ir tiekai siuntinuko užtek-
Labai nepatogu, kad aš taip tų. Tas 9 paras (kelionė iš Si-

'Dovanok, Jonai, už drąsą, 

Jus apsunkinu, bet kad mano 
gj j1 a ž i t i toks yra n t a , 
k # i a* negaliu aprašyti. Per 
mažas šis popieris. Brangus 
kaimynėli, esam jau laisvi, ao-
rėtumėm grįsti į savo kraštą, 
kaip ; tie. paukšteliai skrenda 
džiaugdamies namo ir suka sa
vo liaielrus, taip ir mums no
rėtųs parskristi..." 

*avo vargus... 

biro atgal į Lietuvą, k. L. J.) 
možna ir menkai valgius grįž
ti...* 

šis 

Ką daryti? 
ir panašių laiškelių pa-

'-: , 1 / " 
"Vyras jau seniai sirgo, bei 

vis dar nieko, o dabar kaip 
paleido labai išsigalvojo, kad 
nėra kaip grįžti, šoko sumas 
l galvą ir iš proto visai išėjo. 
Jau 10 mėnesių kaip serga ir 
nieko negali padaryti, o taip 
norėjau parvažiuoti- namon (iŠ-
SUdro- Į Lietuvą). Parsivežiau 
iš Irkucko ligoninės, buvo kiek 
geriau, pradėjo vėl galvot, kad 
nėra kaip grįžti ir vėl blogiau..." 

Gal gidėtam rtąjtafeotiU 
"G*! gaištam sujieškoti Kl. 

P^ll^JDcrai padėtų, jei dar 
gyvar-tmire Cftagoj), gal JK, 
tai jis mano pusbrolis, jis yra 
seniai Kanadoje (?), o gal V. ji 
yra, ftfaos, Bizabete, o gal su-
jieškotumei kun. xy, gal jie pa
sigailėtų mano tokio likimo, pa
gelbėtų grįžti...-

— • - » • ~ — -

MUUgttjB H I O U H V V . . . 

"Viena šeima išvažiavo. Jiems 
atstatė, iš Amerikos. Jie 4 žmo 
nčs. tai sakė: pardaviau ant 
kostiumų 3 gabalus vilnonis 
geros medžiagos ir skaručių ir 

tenka , Balfą gana daug. Ar tai 
tas Jonas savo buvusiai kaimy
nei negali padėti, tas kunigas 
yra miręs, kitų nesurasi. 

O ir iš šio laiškelio (mažai 
pataisyto) gavėjas Ralfas ne
daug be aukų padarys, o jie 
(sibiriokai broliai) taip norėtų 
gyventi ir grįžti į Lietuvą, kad 
ir 9 paras nevalgę... K.LJ. 

*o trečią-.savo mokyklą, — 26 Broad St., L ™ ? ™ ' R u r 2 ""^""Tr 
krstiją* [dabartiniame New Yorke, tuo* S ^ S ^ ^ J ^ 1 

mingas, nežiūrint pravoslave g l a v u g ^ ^ ^ ^ ^ fc K u r § i u s ,sitobulinti Olandijos Leyden^uni 
patarnavimų Rusijai ir jea ką*- . ^'^gbĮj^^^' trečią- **™ ™„kvuia _ <>* R ^ / S S Įversitetan, kur p* univensteto 
kurių,.asmenų teigiamo, nusitei- -. į ^ * 
kimo taikai ifiaikytL Tačiau t t * * ^ 
kejimas liekas tikėjimu ir jis 
trukdąs atsikratyti kaikurių ne
lemtų praeities liekanų. Socia
listinėje valstybėje tikėjimas 
atlieka atžagareivišką patarna
vimą. 

Krikščioniškasis komunizmas 

"Vestnik Moskovskogo uni
versitetą" (1952, nr. 7, 23 — 
24 psl.) aiškiai pasisako prieš 
krikščionybės ir komunizmo su
derinimą. "Pastangos aiškinti, 
kad krikščionybe yra buvusi 
mokslinio socializmo pirmtakū-
ne ir darbininkijos gynėja, yra 
iš esmės klaidingo* ir atžagarei-
viškos". 

Nežiūrint Vatikano aiškaus 
komunizmo pasmerkimo, pirmo 
šios Rusijos okupacijos metu 
Lietuvoje kaikurie asmenys pa-

metiniame Nesv Amsterdame. 
Minėtuose šaltiniuose nurodo

ma, kad 1652 metais New Am
sterdamo olandų kolonijos di
rektorius Petrus Stuyvesant 
pradėjo rūpintis, kad būtų į-
steigta augštesnė sistematinė 
mokykla Iš susirašinėjimų ma
tyti, kad pirmosios tokios mo
kyklos vedėju buvo paskirtas 

šį didelį- i«59 m. atvykęs Aleksander Ca-
ilgesnėje rolus Cursius, "late professor 

in Lit^ihania". Jis oficialiai ir 
užskaitomas pirmuoju New Yor 
ko mokytoju, nes turėjo augš-
tesnj. išsimokslinimą, negu visi 
rki tol tik rašto galėjusieji pra
mokyti mokytojai. Oficialiai jis 
pakviestas kaip "Latin school
master". New Yorkas tuo lai-

Armenai pas popieiių 
Popiežius Jonas XXIII au

diencijoje paskutinėmis dieno-
,mi priėmė Romoje U* Italijoje 
gyvenančius armėnus su armė
nų patriarchu kardinolu Aga-
gianian priešakyje, šv. Tėvas, 
širdingai pasveikinęs 
armėnų tautos būrį, 
kalboje iškėlė garbingus ir 
skaudžius armėnų tautos isto
rijos momentus. Nepaisant gau 
sių ašarų ir kraujo, armėnų 
tautų visuomet tvirtai rankose 
ir širdyje nešė kančios ir per
galės ženklą kryžių, kuris ir 
šiandien yra jos ištvermės ir 
vilčių tvirtinančias pagrindas. m ų ir apje tūkstantį gyventojų 

'nobilis Lituanus' 
Kuršius įvairiuose leidiniuose 

yra minimas kaip "Amerikos 
augštesniosios mokyklos tėvas" 
(father of American high 
school), pirmasis fizikas ir pan. 

Ta proga galėtume pasikal
bėjimuose prisiminti ir kitų iš 
Lietuvos kilusių įnašą Ameri
kos gyveniman. West Point 
tvirtovės ant Hudsono upės, ku
rioje yra garsioji Amerikos ka
ro mokykla, statytojas gen. T. 
Kosciuška savo testamente ra
šo, kad jo gimtinė yra "Lithu-
nia in Poland". Šiaulietis Vic-
tor Brenner - Baranauskas yra 
autorius 1909 m. išleisto Lincol-

Visi džiaugiasi 
nutarimu 

Visų konfesijų krikščionys ro 
do didelį susidomėjimą Popie
žiaus Jono XXHI nutarimu ar
timiausioje ateityje sušaukti Vi 
suotinj Bažnyčios susirmkimą. 

Prancūzijos protestantų fe
deratyvinė Taryba ateinančią 
savaitę šaukias specialią sesiją, 
kurioje bus studijuojama Popie 
žiaus iniciatyva Atsakingi Ta
rybos pareigūnai pareiškė, kad 
Prancūzijos protestantai šią ini
ciatyvą seka su tikru susidomė
jimu. 

Pietų Afrikos anglikonų arki
vyskupas, pasisakydamas dėl 
Joao XXIII nutarimo, pareiškė, 
kad visos pastangos, siekiančios 
krikščioniškų Bažnyčių suvie
nijimo, yra vertos kuo didžiau
sio dėmesio. 

Jungtinių Amerikos Valsty
bių pietinės d? lies baptistų sn-
susivien. prezidentas pareiškė, 
kad šiais laikais, kada materia- . 
lizmas ir ateizmas griauna tau 
tų sugyvenimo pagrindus, Po
piežiaus susirūpinimas Bažny
čių suvienijimu yra savas vi
siems krikščionims. 

Šiaurės ir Pietų Amerikų 
graikų ortodoksų vyskupas iš 
savo pusės pasiūlė sušaukti vi
sų krikščioniškųjų Bažnyčių su 
sirinkim-ą, kuriame būtų ap
svarstytas popiežiaus kvietimas 
į vienybę su Roma. 

Pasaulinės bažnyčių tarybos 
prezidentas New Yorke numa
to Šv. Tėvo kvietimą pateikti 
svarstymui artimiausioje Tary
bos sesijoje, kuri prasidės va
sario mšn. 9 d. Ženevoje 

Anglikonų Bažnyčios atsto
vai Didžiojoj Britanijoj taip 
pat pabrėžia didelę būsimojo 
Visuotinio Bažnyčios susirinki
mo reikšmę! 

Dabartinis Vokietijos protes-
tvatą — liuteronų prezidentas, 
buvęs tarptautinės liuteronų 
konfederacijos pirmininkas, au 
dideliu palankumu sutiko popie
žiaus Jono XXm nutarimą ar
timiausiu laiku sušaukti visuo
tinį Bažnyčios susirinkimą. Tai 
nepaprastai svarbus įvykis — 
pareiškė vokiečių liuteronų baž-
-nyčios galva. — šiuo svarbiu 
nutarimu Romos Popiežius no
rėjo iškelti Katalikų Bažnyčios 
reikšmę, siekiant visų krikščio
nių susivienijimo. 

Naujosios Zelandijos angliko
nų arkivyskupas pareiškė, kad 
jo provincijos anglikonų ben
druomenės sveikina kiekvieną 
iniciatyvą, siekiančią didesnės 
krikščionių vienybės. 

no cento. . 
perduokime u* jaunesniajai kar-

Šie keli dalykai prisimintini j tai. Susidomėjusi tais dalykais, 
kur turėjo tik porą šimtų na- tarp kitų, kai sueiname su ame- '• ji gal iškas naujų istorinių fak-

rikiečiais ar kitataučiais. Juos tų. P. 1h. 

JO JUOZAS ŠVAISTAS — Dėl to ne bėda, — lengvai nusišypsojo Jonieš-
ka: — kol tekės — prisiaus! 

-•»- ' Kudirka nesirūpino šįkart dovanomis. Neseniai, 
pavasarį buvo padovanojęs puikią trakėnų veislės na
mie augintą kumelaitę. Dėdė prisirinko kitą į porą ir 

(dabar važinėja kaip ponas. Didelės turtingos Zapyškio 

Taikos sąjūdis 
Šiomis dienomis Strasburge 

buvo susirinkusi pasaulinio. 
"P»x amst i" — Kristaus Tai
kos — sąjūdžio Taryba, vado
vaujama Paryžiaus arkivysku
po kardinolo Feltin. Baigiama
jame pareiškime šio pasaulinio 
katalikų taikos sąjūdžio vado
vybė pabrėžia reikalą sustab
dyti branduolinių bombų ban
dymus ir palaipsniui eiti prie 
visiško nusiginklavimo. Tačiau 

tarptautinio Kris- į 

(Tęsinys) 

— I š tikrųjų, Vince l i? — graudenosi Jonieška: — 
taip staiga, t a i p nelauktai. . . L y g ne mieli tau būtu
mėm... N e t e k o dar nei ĮiaiiliHltiii,lir nei pasikalbėti... 

— Taigi, vos spėjai kojas sušilti. .Vis dar iyg sve
čias būtum, — priešinosi tėvas. 

Vincas tylėjo. Gynėjo vaidmenį, tartum advokatas, 
pasiėmė dėdė. 

-*- Nei už marių" jūrų, nei už kalnų aukštųjų... 
Norint bet kada galima susitikti. Antra vertus, baž
nyčia ir klebonija jam dabar daug naudingesnės. Ne
būkit savanaudžiai, atsižvelkit ir į jo ateities rci kalus. 

—. Dėl bažnyčios ir klebonijos aš sutinku, bet kad 
būtumėm savanaudžiai — priešinuos. Jokio darbo iš 
jo pusės nenortu ir dirbti neprašau. 

— Na, ta i labai gera i ! Dabar proga jam prasivė-
nti ir man tinkamiau atga l sugrįžti . 

— Gal?... Bet ne visai taip. Aš pats galvojau po 
šienapiūtės nuvažiuoti ir nusivežti. .rf 

— Galvojai ir galvok. Tu, Motiejau, visada esi 
taus Taikos sąjūdžio Taryba (n^no jaukiamas svečias. Tau niekad neužkirstas ke-
— atominių ginklų uždraudi- [lias. 
mes h* nusiginklavimas yra ga- Abi puses pagaliau išsiaiškino. Kudirkienė apdo-
limas tik pflnai garantuojant vanojo dėdę gražia raštuota linine staltiese. Klebenąs 

PREMUUOTAS ROMANAS • parapijos klebonui ir dargi dekanui taip ir pritiko. Jis 
.negalėjo pasirodyti menkesnis, negu jo apylinkės po
neliai. Ir karieta ir vežėjas — viskas pagal madą. 

Antanas — tas pats vežėjas ir bernas — sėdėjo 
karietos aukšta vi etė j tiesus, pasitempęs, tartum garbės 
sargybinis. Kudirkos samdiniams jis atrodė dabar ii- Į to jas. 
didūs, nepaprastas, visai kitoks negu išvakarėse. Bal
tos pirštinės, nendrinis liaunas botkotis, augšta, kieta 
skrybėlė • cilindras, platus, ilgas balakonas - livrėja. 
Belaukdamas važiuojančiųjų, jis garsiai žiovavo. Ret-

1 karčiais patrindavo besi merkiančius akių vokus. Šį ry 

eellenee išmokti. Tai padės tik praktika Lenkiškai 
daugiausia teks kalbėtis, kai išeisi į kunigus. Mūsų in
teligentai - ponija. Jei ir moka lietuviškai, nenorom 
kalba Klebonijose taip pat Gera proga bus Dambra-
vičiai. Susipažinsi su jais Tai artimiausi mano kai
mynai — Zapyškio, Kačerginės ir kitų apylinkių val
dytojai. 

— Ponas Stanis lovas Dambravičius dabar namie? 
— Taip. 
— Tu jį pažįsti? 

Labai gerai. Tai buvęs mano mokinys ir moky

si t kaip? — nusistebėjo dėdė. 

' ir veiksmingą kontrole. Urium v a r ž ė a i " 
Be reikalo, Jonieška. Kaakartą, kai tik apailan-

tą trūko miego, kaip ir visiems jo amžiaus bernams ir 
merginoms. Bet savyje jautėsi patenkintas: truputį 
nugerta, gerokai pašurmuliavo jaunimo būryje ir ke
lias dienas išsivadavo nuo berno darbo. 

Sėdėjo, laukė ir nuolat tramdė žvalias nerimstan
čias kumelaites. Vos tik pajudino vadeles, davęs ženklą 
pradėti, kumelaitės beveik zovada šoktelėjo iš vietos. 
Netrukus karietą pasigavo tirštos kelio dulkės. Kudir
kų šeima, susimetusi kieme, nieko daugiau nebematė. 
Tik girdėjo: kleketavo ratai. 

- Ilgokai visi tylėjo h* žiūrėjo ta kryptimi. Paskuti
nieji šventes garsai ir malonumas. Buvo daug rūpes
čio, neramaus laukimo, didelis džiaugsmas, dabar — „Przegląd Wszechpolski". Mano biblioteka taip pat 
neįprastai nyku, staiga pasidariusi tuštuma. Šventė Į turtinga: geriausi lenkų ir rusų klasikai. Domiuosi is-

— Penktoj k lasėj , kai buvau mokinių bendrabučio 
prižiūrėtojas, j i s m a n e tobulino lenkų kalboj ir smui
kuoti pramokė. Abudu garsiai perskaitėm Bernatavi
č iaus ..Pojata". Paskui j i s man parūpino ar iŠ namų 
atsivežė Kraševskį. Adomą Mickevičių, Sirokomle. Vis 
ką labai ats idėjęs perskaičiau. 

— Na , ir seminar i jo j nemažai gavai ? 
— Žinoma! l i e t u v i š k a i visai uždrausta kalbėtis. 

Tik lenkiškai arba lotyniškai . 
— Naudinga bus tau su Dambravičiais susidrau

gauti. Labai malonūs, inteligentiški ponai. Beveik vi
sa šeima gabūs muzikoj. Mėgsta knygas, turi puikią 
biblioteką. Ir aš gaunu iš jų pasiskaityti naujausių 
žurnalų: Mir Božij, Russkoje Bogatstvo, Niva, Biesiada 
Literacka, Kraj. Pats išrašinėjo ,Kury*>r Codzienny". 

tartum nepateisino savęs. Ji apiplėšė, išdraikė sielą, 
kaip ir visų namų ūkio tvarką. 

— Na, mospanie, dabar kalbėsim tik lenkiškai, — 
pirmieji buvo dėdės žodžiai, tolstant nuo Paežerių: — 

saugią 
g e r o s meoziagos u* aKaruaų «" - ^ . . . . . 
džiaugės ir sakė, kad užteks. ^tt"1 turetT* b u t l Pavesta .hune:- k a u t u ^ tustini savo kraičių skrynią Net nepatogu. [Tu šneki jau ne prastai, beveik patenkinamai, tik taS 
ant ketto ir maisto." timų Tautų Organizacijai. Pasilaikytum verčiau dukterim.^ sena tebėra kaimiška, grubi. Būtina šlifuoti, par ex-

torija, turiu- Narbutą, Korzona, Dlugošą, Kadlubką. 
Krasickį. Mėgsti skaityti' , . 

— Labai. Jaučiu, kad neteks nuobodžiauti*. 
— Aš tau sakiau! jį 

m R̂ B̂ W uHlMHt^^MV^ 
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VALIUKO KELIAS Į POLITIKĄ 
J. V1EKSNYS, Los Angeles, Oalif. 

Nežiūrint kokį kas darbą dirba- i Su šiais senatoriais Valiukas yra 
me, kokią profesiją turime, kokio- ! susitikęs eile kartų įvairiomis pro-
je socialinėje pakopoje esame išsi gomis. ištisomis valandomis ir su 
kovoje sau vietą, visi mėgstame vienu ir su kitu kalbėjęsis jvai 
politikuoti. Yra daug motyvų, kodėl | riais klausimais, susibičiuliavęs su 
lietuvis dažniau reiškia nuomonę jais ir su jų šeimos nariais. Su esa-
politiniais klausimais ir todėl ge- j mais ar buvusiais Kalifornijos res-
riau yra orientuotas politinėse pai- ', publikonų kongresmanais Jis yra 
niavose, negu amerikietis. Tačiau i taip pat eilę kartų susitikęs ir su 
charakteringa, kad į grynąją šio kai kuriais jų gan artimai susibi-
krašto politiką lietuviai nelabai pa- : čiuliavęs. k. t. Hiestand, Holt, 
sineše. Tiesa, vienas kitas prasimu- Smith, ilcDonough, Lipscomb. 
ša j augštesnes krašto administra- Jaekson, Wilaon. Ho.smer. Hillings 
cijos vietas, tačiau didžiųjų partijų ir kt. Du kartus matėsi su viceprez 
politinėje veikloje lietuviškasis įna- Nixonu 
šas veik lygus nuliui. Tur būt to
dėl ir mūsiškių bandymai prasi
veržti į JAV kongresą iki šiol vis 
buvo nesėkmingi. 

Cia reikia taip pat paminėti, kad ! 
šiai veiklai sudarant kultūrinį foną •• 
daug yra talkininkavę komp. B. i 
Budriūnas su Sv. Kazimiero para-

Malonia išimtim nuskambėjo pijos choru, aktorė Kilmonytė, dai-
spaudos pranešimas apie losange nininkė Zsikienė. red. B. Brazdžio-
liečio Leonardo Valiuko išrinkimą nis, stud Pulkauninikaitė, klebonas 
, pagrindinės Kalifornijos respub- kun. Kučingis su masiniais parapi-
likonų organizacijos - Republican jos parengimais ir kt. 
Assembly Los Angeles apskričio 
vicepirmininko postą. Žinant, kad 
Los Angeles "apskritis" turi virš 

SVEIKATA IR TURTAS 
JONAS MIŠKINIS 

Turbūt nesurasime pasauly žmo-1 nimui trūksta 

, ties vidoje. Jis pats susikuria liki- • įvairias progas. JuokdjBtįpi sakosi 
mą, kurs ji veda j laimėjimus ar « žiną vienuoliktą įsakomą' — ne-
par bloškia ant žemės. Tariamoji Į žiopso k: Bet gyvenimas šį šūkį pa-
nelaimė dažnai kyla kitokių gyveni- į skelbė anksčiau, nei juokdariai at-

. mo aplinkybių. O laimė ir palanki į sirado. įirfjy 
proga dažnai pasisiūlo tam, kuris į - -atstoja pinigas. Ir 

gaus, kuris gin.i\ tų, kad sveikata 1 toks žmogus mielai pakenčiamas I J « » 
nėra brangiausias žmogaus daly- kilniųjų draugijoje. TaTSuoUnTs' * ! to d l r b a i r t a m y r a P""™*"-
kas. Šveike m žmogui visi keliai at- gyvenimiškas reiškinys, kurio pa-1 Orleano Mergelė Joana d'Ark, 
viri ir gėrybės prieinamos. Štai teisinimui praktiškoji išmintis va! kuri išgelbėjo savo tėvynę Prancū 

kaip sako: ziją, buvo kilusi iš labai neturtin-
Aš i žmonių širdį įlieju vilties gos šeimos. Šiandien ant kuklių jos 

kaip mokslininkas Sternas sveika 
tą apibudina: 

Leonardas Valiukas 
kitą "jei": jei didžiosiose lietuvių 
kolonijose prieš 20 m. būtų atsira 
dę nors po vieną atkakaliai ir su 
maniai j politinį gyvenimą besiver-. i to žmogaus veido, saulės ir gra- g-alime 
ziant* iietuv,, tai nėra mažiausios fiuju s p a l v ų J f e a u t i k t ų t a ^ M k ę g _ b ' 
- - - - - = • kad augšciausioje sio t i s k u r d j ^ j ^ g a , ė t ų ^ ^ ^ 

Lietuviškoje dirvoje Pinigas — tnrtas 

Dirbdamas kontakte su kitais 
Los Angeles tautiniais respubliko-

niUonų gyventojų, galima susi- n .u ™™^s- Valiukas buvo vienas j a ^ ^ , 

daryti apytikrį vaizdą apie š ios! g j J S T l ^ ^ k 5 e ^ 3 ^ ^ . * ^ ' ^ ^ ~ ^ k « ^ « * ^ ^ ^ P * 
institucijos reikšmę Kalifornijos ^K„}- K u n o veiKloje dalyvauja, m u s ų t a u t i e t j . 
respublikonų partinėje politikoje. v , r s 2 0 t a u t m l u *«*>"*• J , s > r a b u -

ves to organo sekretoriumi, vice- • . . . . . pirmininku ir šiais metais vėl no- — — -»•—•—•« >unki pradžia • • . . . . K minuotas vicepirmininko parei-
Kaip kiekvieno darbo, taip ir goms. 

Valiuko politinės veiklos debiutas 
nebuvo lengvas. 1956 m. vasarą, 
ką tik baigęs politinių mokslų stu-1 Eidamas į ameriklltišką politiką, 
dijas Pietinės Kalifornijos uni , Valiukas tvirtai yra atsirėmęs į 
versitete. ėmėsi iniciatyvos sufor-1 lietuvišką dirvą Pedagoginis d r-
muoti Amerikos Lietuvių Respub- i bas mokyklose, žurnalistika ir veik-
likonų Kalifornijos vienetą. Teko la lietuviškose organizacijose duo-
jam įveikti tam tikros visuomenes da stiprią garantiją, kad jis nepra-
dalies rezervuotumą ir net prie- nyks už lietuviško horizonto ribų. 
šišką nusiteikimą. Toks nusiteiki- Deja. taip jau yra atsitikę su ne 
mas, blokuojąs kad ir sveikiausią vienu augščiau prasimušusiu nau-
inieiatyvą. visuomeninėje veikloje juoju ateiviu. 
paprastai ateina iš tų, kurie taria- _. 
si turį išminties monopolį. Laimei. . , G , m c s | r a , u g c s L i e t V . ^ e - . •' 4 m e " 
Valiukas turėjo ir nuoširdžių šios n k a a t v y k o k a r t u s u didžiąja trem 

"Palaiminta sveikata! Branges- i ir uždegu jų akyse žiburį, kuris tėvo namų stovi parašyti du žo-
nė tu už auksą ir turtus! Tu plėtoji I šiaip nedegtų. Aš atidarau duris į 
dvasią ir praveri vis:s jos pajėgas, j daugeli progų lavintis ir įeiti į vi-

i Kas tave turi, nedaug tegali trokš- i suomenės sluogsnius. Aš suteikiu 
ti, o nelaimingajam, kuriam tavęs progos žmonėms pailsėti, gerai 

j trūksta — truks ia visa ko!" praleisti atostogas, keliauti, nuei-
XT. , JL .,. ti, — reikalui esant pas gerą gy-

, Niekas už- aukomis neparduotų d y t o j a _ ^ j g a l m u j u o s n a u d o t i s 
klausos, proto, rankos ar kojos, gražiąja gamta", rašo Sw. Mar-
Kas gi yra brangenybės bepročiui, den'as. 
auksas neregiui ir bet kokia pra- M ^ „^og p r i e š ^kį turto pa- I ties, gavo išmintį ir turtus. Tačiau 
banga, kuris negali palikti vėžio- įsakymą, kurį gyvenimo faktai I darbas tturi būti planingas, apgal-
jamas kėdėj ar pastovėti nesirams- tvirtina, argumentų nėra. O jei i votas ir tikslus. Kas to nepaiso, 
tydamas lazdomis. Šis reikalas turtas įgalina žmogų skinti tokias \ maža naudos turės. 
sunkiau suprantamas tiems, ku- %kl^ ^ p m o k s l ą paSauUo pažini- j N l l o kn nnArfi . H a n t . , . . 
nems gamta nepavydėjo sveikatos. m a . draueus eerk nuotaika eera ; . ^ndetl ū k i a n t turto, te-
Taip jau yra. kad ką žmogus turi, „^istą ir ponai? tai jis yra galtoos ! E*?**0 k i e

i
k v ? e n o - S V e i k a s

r P"?*8 ' 
to nemoka vertinti. Bet visai kitaip l a i m e s šaSnis Be tų dalytų mes f f ^ ' ^ a v " y f f « . aplinkybes. 
galvoja tie, kurie nematė ar nema- i->^T„„ Z ^ y „ -J.^-LI.1I, - I Žinoma, nereikia blaškytis nuo vie 

Kardinolas apie sportą 
Jaunimo sporto 'šventėje 

Berlyno arkivyskupas kardi
nolas Julius Doefner kalbėjo 

džiai. "Vive labour!" — Tegyvuo- , apie s p o r t o va idmenį ž m o g a u s 
ja darbas. ; g y v e n j j ^ Kalbėtojas įspėjo, 

kad s p o r t a s nepas idarytų fizi
nės j ė g o s , k u n o garbinimu 

Tiesa, prie darbo reikalingas ir 
sumanumas. Nes darbas be išma
nymo neduoda reikiamų vaisių. 

— Padaryk mane žinantį, o aš 
tave padarysiu turtingą, — sako 
gyvenimo išmintis. 

Saliamonas meldė Jehovą išmin-

laimingo žmogaus įsivaizduoti ne- n 0 p r i e k i t o ^ ^ n e a p g a l v o . 
tai, dėl vieno kito nepasisekimo. 

U H A III \ S K A S 
4. O. TKLEVISION 0 0 . 

2S12 W. 47tb St.. FR S-19M 
TV. HADIJAI. HI-FI, VĖSINTUVAI 
(>MP.)avinirt--tm->-.>ma* Sek. atdaryto 

monių, kurios palengvintų jų skur- j teisybė. Kas tik yra sveikas, turi 
džią. dalią. Dėlto sveikieji apie ta i , gabumus, tas gali būti turtingas, 
dažniau turėtu Daealvoti. atiausti' « n » m , mn «„! ~,;i,s*„ „•„^.•; 

Po tokio tvirtinimo, nevienas ga- P a t y r u s i e j i . t v i r t i n k a d n e p a s i s e , 
b pagalvot, . - n e t u r i u pinigų, tur- k i m a i ^ i t i n u Q £ 
to, negaliu būti bumingas. Tas ne-1 a t s i t i k t i n i u a p l i n k y b i u i r k t ^ 

jei po rimtų mėginimų nesiseka, 
reiškia netinki šiai sričiai. dažniau turėtų pagalvoti, atjausti'žinoma, čia gal reikėtų atmesti 

tokius ir sušelpti, ypač gyvenančius ' klaidingą "likimo" pažiūrą, kurią 
ligonius Sibire ir Vokietijoje. dažnai mes kartojame. Pasauly 

mažiau yrą tų, kurie gimė karalių 
j rūmuose, kurie įsigijo turtus pa-

Lietuviškas priežodis sako, kad veldejimu ar atsitiktinai. Daugiau 
pinigai galvažudžiai, bet tiesioginis tokių, kurie patys jį įsigijo darbu 
atsikirtimas — ir be jų negerai. j ir sumanumu. Darbas, sumanumas 

•.,— —•—, - , . . , _ , _ , . . • . . , . , • _ • • . . | Labai daug tiesos yra liaudies ir laikas yra pinigai, kuriuos lei-
j \ i E T ' A I S U D I E V U ! P^ūroj*' kad pinigas — tnrtas, džiant apyvarton — sudaromas ka

daro žmogų mokytą, garbingą ir pitalas. 

Padaryk mane žinant] 
Žmogus yra pats savo likimo 

valdovas, ir jėga kurio gyvenimo 

Vadinasi, sumanumą turi lydėti 
apsukrumas, kurs moka panaudoti 

Kardinolas ragino sportininkus 
niekuomet neužmiršti, kad 
žmogus yra Dievo tvsšrinys su 
siela ir kūnu. Sieht^ir kūnas 
nėra viena kitai priešiškos jė
gos. Pilnoje harmonijoje siela 

"r 

ir kūnas turi atlikti jiems Kū
rėjo skirtą uždavinį. 

Katalikų fondo vajus 
šįmet Amerikos Katalikų 

Šalpos fondo vajus vyksta ko
vo 1—8 d. Rinkliava bus pa
daryta 16,000 bažnyčių. Iš to 
fondo sušelpiama tūkstančiai 
viso pasaulio katalikė. 

rf 

idėjos rėmėjų, iš kurių pirmoje 
vietoje minėtinas Lietuvių Dienų 
leidėjas Antanas Skirtus ,su kuriuo 
visame politiniame darbe Valiukas 
iki šiol artimai bendradarbiauja 
Iš kitų entuziastų tenka paminėti 
Kazimierą Lukšį, dr. Grigą Valan
čių, komp. Bronių Budriūną ir kt 
Jau tais pat metais naujai susiorga
nizavęs vienetas aktyviai įsijungė 
į rinkiminę kampaniją. 

1957 m. gale Valiukas, Skiriui 

tinių banga 1949 m. Tremtyje Vo
kietijoje mokytojavo lietuvių gim- mizmas... Autorius davė tikrai pa-
nazijoje Kemptene, Augsburge ku- traukiančių, gražių, iš knygų ir re-
rį laiką buvo vienas iš ŽIBURIŲ alaus gyvenimo pavyzdžių... Knyga 
redaktorių. Los Angeles kolonijo- yra vertinga ir labai pravers kuni-
je trejetą metų dirbo LIETUVIŲ gui, kalbėtojui ir kiekvienam, jieš-
DIENOSE. Priklauso Lietuvių kančiam kilnių minčių skaitytojui". 
Bendruomenei. Lietuvos vyčių or Veikalo autorius yra Juozas Pruns-
ganizacijai. Lietuvių Fronto Bičių- kis. Knyga turi 239 puaL, papuošta 
liams. ateitininkams. Keletą metų dail. A. Rūkštelės pieštu viršeliu, 
dirbo Alto ir Bendruomenės vai- kainuoja $2, gaunama Drauge. 
dybose, vadovavęs vyčių ir ateiti
ninkų vienetams. 1957 m. sėkmin-

Sitokiu pavadinimu tik ką iš- m y l i m ą . Suprantama, medžiagiškai 
spausdinta nauja knyga, kur yra pajėgus pasitiki savimi, jam pri-
tunningi pasiskaitymai kiekvienam 
metų sekmadieniui ir šventadieniui 
Sį veikalą apibūdindamas dr. Ign. 
Urbonas rašo: "Knyga skaitoma 
labai lengvai, nenuobodi. Visoje 
knygoje atsispindi skaidrus opti-

nningi pasiskaitymai; kiekvienam ginama mokyklos, mokytų ir gar
bingų draugyste, kurioj jis gauna 
progos prasilavinti, o ko išsilavi-

^ 

PERKRAUSTYMAI - MOVING 
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artnnų ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai-

ANTANAS VIL IMAS 
8415 SO LITUAMCA A VE., CHICAGO, DLL. 

Telefonas FBootier 6-1882 
klausimams išspręsti glūdi jo pa- \ į _• 

NAMAS PARDUOTAS! 
talkinant, suorganizavo Kaliforni- gai suorganizavo ir pravedė visuo-
jos respublikonų pagrindinės orga- tina Lietuvos vyčių suvažiavimą 
nizacijos Republican Assambly lie- Los Angeles mieste. Šiais metais i 
tuvių padalini. Abiem vienetam Va
liukas vadovavo iki šių metų pra
džios. Pasitraukęs iš vadovybės, 
šiuo metu planuoja rimčiau padir
bėti naujose respublikonų partijos 
patikėtose pareigose ir toliau gilin
ti politinių mokslų studijas univer
sitete. 

Kontaktai 

vėl išrinktas Lietuvos Vyčių Los 
Angeles kuopos pirmininku. 

i 

Nors šiuo metu Valiukas yra 
labiau susikoncentravęs partinėje 
veikloje (neišvengiama būtinybė!), 
tačiau lietuviškieji reikalai lieka 

'vyriausiuoju jo rūpesčiu. Šių žodžių 
[autoriui jis pareiškė: 

Organizuodamas lietuvius politi
nei veiklai. Valiukas sumaniai ir 
sėkmingai mezgė kontaktus su par
tijos šulais ir politinėmis figūro
mis. Ir šita jo politinės veiklos 
taktika kaip tik davė pačius di
džiuosius laimėjimus ir lietuviškam 
reikalui — laimėta daug draugų. 

Dažnai ir spaudoje tenka paste
bėti ir ausim nugirsti teigimą, jog 
"politikieriai mus pastebi tik rin
kiminiais metais, kai jiems reika
lingi mūsų balsai. Šiaip jie mūsų 
nemato ir mes jiems nesame reika
lingi.- Tam tikra prasme tai yra 
tiesa, ir bus tiesa tol, kol neįsteng
sime išsimušti iš politinio diletan
tizmo kiauto. Politinis realizmas 
rodo, jei esame pakankamai apsuk
rūs ir dinamiški, rinkiminių metų 
situaciją galime puikiai išnaudoti 
saviems siekiams. Malonėmis nie
kas veltui nesišvaisto, ypač politi
kai. Jas reikia laimėti. Valiukas 
buvo politinis realistas. Priešrinki
miniais ir rinkiminiais metais tikrai 
sumaniai mezgė kontaktus, lanky
damas partijos būstines, konferen
cijas, politinius susirinkimus, pats 
lankydamas reikalingus asmenis ar 
kviesdamas juos į lietuvių susirin
kimus, šventes, ruošiamus pager
bimus. Jau 1966 m. sen. Knowlan-
das ir sen. Kuchel'is atsilankė į 
lietuvių susirinkimus, nors iki tol 
nė vienas Kalifornijos lietuviams 
nebuvo kalbėjęs. Valiukas dėdavo 
visas pastangas, kad tie susirin
kimai butų įspūdingi Ir jam se
kėsi. Pav. po pirmojo tuometinio 
sen. Knowlando atsilankymo lietu
vių susirinkime Sv. Kazimiero pa
rapijos salėje 1996 m. ten daly
vavęs respublikonu partijos centro 
komiteto narys Shattuck pareiškė: 

Esu dalyvavęs tūkstančiuose 
politinių susirinkimų, bet taip pui
kiai suplanuoto ir pravesto, kaip 
šis, nesu matęs. 

Sen. Kuchel po jam suruošto pa
gerbimo 1958 m. Valiukui pareiš
kė: 

— Tokio puikaus pagerbimo jau 
keli metai nesu turėjęs... Kokių rei 
kalų beturėsi, rašyk man. visad 
padėsią. Parašyk dažniau apie save 
ir lietuvius. 2mona ir aš lauksime !, 
žinių H Kalifornijos... Jei tik kada ' 
suksi pro Vašingtoną, būtinai už- i 
suk pas mus pasisvečiuoti. Papte- : j 
tauaime, pasikalbėsime, pa važinė- f 
sim po Vašingtoną. «! 

— Jei visoje Amerikoje lietuviai 
respublikonai ir demokratai turė
tų tokius ryšius su savo partijos 
viršūnėmis, kokius turi Kaliforni
jos lietuviai respublikonai su savo 
partijos šulais ir politinėmis figū
romis, tai įmes lietuviai tikrai ga
lėtume "pajudinti žemę" kiekvienu 
svarbesniu reikalu. 

Cia pat būtų galima pridėti ir 

RINOS & V A N D E N S 
NUTEKAMIEJI VAMZDŽIAI 

(Gutters & Downspouts) 
STOGAI U I DŪMTRAUKIAI 
l Ž ŽEMIAUSIAS K A I N A S 
Dedame n a u j a s plieno (coppe-

alloy st'-»-l, rinas. kurių nereikia, da
žyti Taisome rinas ant senų namu. I 
lAsmaliname iš vidaus ir nudažome. \ 
Senas rinas padarome kaip naujas. Į 

Plokščiu* ir pakilus stogus — Tai- j 
8om«\ remontuojame arba naujai 
dengiame. Dūmtraukius bet "smoks-
ataeks" Išvalome ir atremontuojame 
arba naujus įtaisome. Atliekame vi- j 
sus namo dažymo darbus IS lauko. 
Atliekame ••tuckpointing", — mūro 
rementa. Kaame pilnai apsidraudė. 
Darbas garantuojamas. Atdara dieną 
ir naktį . 

I„\wTKiaJe l-«047 arta 
ROckuell 2-H77S 

rįr 

%>. 

PKJTEŠ REMONTUODAMI SAVO NAMĄ AR BUTĄ 
APSILANTKYKITR \ 

D. JURJONO BENDROVC 
3251 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL 

Tel. CAlumet 5-1064 
("Ma rasite didSiausj pasirinkimą: dažų. st«noms klijotl popierių, 

ir įrankiu. 
Automatinių vandeniui Šildyti boilerių, virtuvei naujausių mo-

deįjų sinkų, sienoms kabinetų, vonių ir prausyklų. 
Be to krautuvėje veikia dovaninlų prektų skyrius, kur rasite 

gražaus kristalo, porc«tano. indų bei įvairiausių namų ruošai 
reikmenų. 

/r 

Mes 
mokame 

Augšta 
Dividende! 

MIDLAND 
Snvirg- , d'-d L 
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m «o MCTU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA B 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

• INOIOVI 

40S8 ARCHER A VENTE. TeL LA S-CTlt 
AUGUST SALDUKAS. 

^ 

• • 8 Naujausių Prekių už $250 ,0 
skubiai turi būti likviduota. Nuolaidos 50^-75% ant visų prekių. 

Lietuviij Prekybos Namu pastatas parduotas — visos prekes naujausiu štiliu likviduojamos, 
NAMAS TURI BOTI PALIUOSUOTAS NAUJIEMS ŠEIMININKAMS 

-.jJontf 

j> 

$2,338.00 
Plius taksai 

1 9 5 9 BUICK LE SABRE 
2-fo DURŲ SEDANAS 

Su visais standartiniais įrengimais. Pasirenkate 
jums tinkamą spalva 

"Tik M i l d a geriausiai aptarnaus*' 
> # 

Lietuviška Prekyba - M I L D A B U I C K * !•*• 
907 W. 35th S?., Chicago 9, III. U 3-2022 

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI 
$59 vertes minkštos kėdes, nylon ar vilnos 

apmušimu % -| 9.50 
$200 vertes 2 dalių sofos ir foteliai, naujų 

stilių. Likviduojama už $99-00 
$300 vertes 3 dalių nylon sofos, geriausių 

Amerikos fabrikų $-| 4 9 . 0 0 
$400 vertes 3 dalių nylon sofos $ 2 4 9 - 0 0 

VALGOMŲJŲ IR VIRTUVES BALDAI 
Paskiros kėdes, likusios nuo setų $3-00 
3 dalių virtuves Formica viršum setas . . . . $29-00 
5 dalių Formica setai įvairių spalvų $39-00 
5 dalių Formica setai, vertes $69, likvi

duojami po $49 .00 
7 dalių virtuves Formica viršumi stalai 

su 6 kėdėmis tik $59-00 
5 dalių valgomieji, riešuto ar ąžuolo medžio $99-00 
7dalių valgomieji, naujų stilių, tik $1 2 9 ° 0 
8 dalių valgomieji, Brazilijos medžio, tik $ 1 8 9 - 0 0 
9 dalių vertes $400 valgomieji, likviduo

jami ui ^ ^ . . . . . . . $ 2 3 9 - 0 0 
Virtuves kabinetai $ 1 2 * 0 

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI 
Naktiniai staliukai, likę nuo setų $12-00 
Brangių miegamųjų, pilno dydžio įvairios 

lovos po $14-50 
Vyriškos komodos, likusios nuo setų . . . . $39*00 
Dreseriai su šlifuoto stiklo veidrodžiais, 

riešuto sparvos, likviduojami po $69 - ° ° 
$300 miegamieji, walnut ir ąžuolo medžio, 

likviduojami už , . . . . . . . . $ 1 2 9 ^ 
$350 vertes 3 dalių miegamasis, riešuto 

medžio, po $ 1 4 9 - 0 0 
$400 vertes 3 daliu. 1959 m. stiliaus 

miegamieji, po $ 1 8 9 - 0 0 
$500 vertes 3 dalių miegamieji geriausia 

Amerikos fabrikų, likviduojami po .. $ 2 2 9 - 0 0 

Šimtai 
progos 

SVEČIŲ KAMBARIO KAVOS STALIUKAI IR LEMPOS 
$10 vertes lempos, įvairių spalvų, 

likviduojamos po $ 2 - 9 5 
$20 vertes lempos likviduojamos po $6-50 
$30 vertes lempos, dabar tik $9-50 
$40 vertes lempos išparduodamos po . . . . $ 1 4 - 5 0 
$20 vertes lempų dabar turimieji staliukai po $9*95 
$20 vertes kavos staliukai, ąžuolo, riešuto 

ir raudono medžio, po $9-95 
Puikiausi paveikslai, gražiausi vaizdai tik . . $9-50 

KIUMAI 
Maži kilimėliai — kilimu pavyzdžiai 9 9 c 
Kilimų pavyzdžiai 27"x54" po $4*85 
Kilimų pavyzdžiai 4.16x6 pėdų po $9-95 
Vilnoniai kilimai, įvairių spalvų, 

likviduojami po $ 4 9 - 0 0 
MATRACAI ;nr 

$29 vertes spyruokliniai matracai, . :A 
likviduojami po $ 1 ^ $ 0 

$39 vertes spyruokliniai matracai, ****» 
likviduojami po $1 9-95 

$49 vertes spyruokliniai matracai, 
likviduojami po $ 3 4 - 5 0 

Hollyvrood lovos su plastic headboard po . . $ 3 9 - 0 0 
$90 vertes Hollywood lovos su puikiais \ ; .. 

matracais po $ 4 9 - 0 0 
VIRTUVES PEČIAI, ŠALDYTUVAI, 
TELEVIZIJOS, SKALBIMO MAŠINOS 

Virimui porcelano gazo pečiai, likviduo
jami po , . • Tįf&.00 

Šaldytuvai General Electric, Hot Point, •<>.,?<--
likviduojami po $ 1 5 9 - 0 0 

Televizijos aparatai naujausių stilių 
21" po y,.. $ 1 6 9 - 0 0 

Skalbiamos mašinos 1959 m. modelio po $ 7 9 - 0 0 

• 4 U -
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įvairiausių prekių <uri būti išparduota nežiūrint kainos. Paskubėkite - tokios geros 
niekad nebus! Krautuve užima pikius tris lotus ir du augštus. 

Lietuvių Prekybos Namai - Furnitūra 
3224 SO. HALSTED STREET Tel. VIctory 2-4226 

Krautin r. atidaryta: pirmadieniah, ketvirtadieniais Ir penkta d i«i'ai* nuo 9:00 vai. ryto Bei 9:00 valandos 
dienomis nuo 9:00 valandos ryto iki 6:00 vai. vakaro. Sekmadieni nuo 12:00 valandos dienos iki 5:00 



Trečiadienis, 1959 vasario 18 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
A l l S O n i a , C o m n . 7 N a"Ja A L R K F skyr. valdyba 

Minėjo Vasario 16 ALRKF Los Angeles skyriaus 
naujon valdybon išrinkti pirm. 

Ansonijos yyč*ai suruošė Va-j y . Kazlauskas, vicepirmininkai 
s a m 16 minėjimą vasario 8 d. D . Karaliūtė ir Ig. Medžiukas, 
Minėjimas buvo surengtas su ^ R Medziukaite ir kasin. 
vaišėmis, kurių pradžioje buvo D . Polikaitienė. Metinis susirin-
suKaiDeta malda. Po maldos k i m a s b u v o vasario 8 d. šv. Ka-
auaaromąjį žodį tarė ilgametis 
Alto Ansonijos skyriaus pirm. 
Bujanauskas. Kadangi minėji
mą surengė vietos vyčiai, tai 
Bujanauskas ir padėkojo vy
žiams, o ypatingai jų pirm. Jo
nui Sabuliui už visą parengimą. ge"les" County RepįbJican Alf-
Buvo sugiedoti Lietuvos ir JAV American National Council) sa-
Jumnai. Po jų sekė Ansonijos v o m etiniame susirinkime pir-
burmistro kalba. Po burmistro i raininku i ž r i n k o i t a l ą B l a s e Bm 
kalbos Bujanauskas iškvietė, pa: p a n e > gį vienu iš vkepirminin-
stebedamas, kad jau ne svečiuo k u _ L valiuką. Lietuviams 
se Ansomjoj esant j prel. Myk. fioje organizacijoje atstovauja 
Krupavičių kalbėti. Supažindin- A S k : 
damas su prelatu, Bujauanskas j iįukas 
sakė, kad tie amerikiečiai lietu
viai, kurie yra buvę Lietuvoje, D ' i_«. a * 
be kitų įspūdžių matė ten išda- ^ r o C K t O n , M a S S . 
lintas žemes žmonėms. Tas že
mes kaip tik išdalino žymusis 
patriotas, čia esąs valstybinin
kas preL M. Krupavičius. 

MODERNUS AITOMOBIUS 

zimiero parapijos salėje. 
L. Valiukas išrinktas 
LACRANC valdybon 

Dvidešimties tautybių respu
blikonų organizacija (Los An-

Skirius, K. Lukšis ir L. Va-

Sąjungiečių vakarienė 

— Ateitininkų JubUėjinio Į Norima, jeigu tik finasisi-
' kongreso programai ir kitoms j niai sunkumai bus nugalėti, pa 

problemoms aptarti At-kų Fe-j siųsti mažą lietuvių skautų 
i der. Valdybos posėdis įvyks į delegaciją j laisvojo pasaulio 
; vasario 27 d. Brooklyne. j jaunimo masišką susibūrimą, 

kur yra proga Tolimųjų Rytų — Lietuviu Skautų Brolijos 
Užsienio skyrius praneša, jog 
yra gautas pakvietimas lietu
viams skautams dalyvauti Pa-
sulinėje Skautų Jam bore je, ku
ri šiais metai3 liepos mėn. 17 
—26 d. d. įvyks Filipinuose. 

visuomenei bei jos jaunimui 
perstatyti Lietuvių Tautos ne
laimes apie ką pastarieji yra 
labai mažai informuoti. 

SkeIbkitfs "Drauge" 

General Motors suprojektavo naują automobilį, šitas eksperimentinis automobilis turi du motorus. 
ir daugelį naujų modernų įrengimų ir išviršinių linijų. (UPI) 

Rožė Cirvokienė išstatė paro- S u d b u r y , O i l t . 

Sausio 25 d. Moterų Sąjun
gos 15 kuopa Prel. Urbanavi
čiaus salėje suruošė savo tra-

don tris be galo gražiai išaus
tas lovatieses, tik gautas iš Lie
tuvos, kurių vieną padovanojo 
devyniasdešimtmetei prelato ma 
mytei A. Strakauskienei. 

Artėjant Vasario 16 buvo pri
siminta kova už Lietuvos išlais
vinimą. Kuopos pirmininkė pa 
skaitė du Barboros Švedaitės 
eilėraščius. Sugiedotas Lietuvos 

Salėje net viety pritrūko 

siteto studentė Natalija Saikaus 
kaitė už architektūrinio projek
to darbą laimėjo piniginę pre-

Šiemet nepriklausomybės i miJ^ Ontario architektų kon-
šventės minėjimas, įvykęs va- i ven«ijoj, o studentas Vytautas 

silankiusiems. K. Keblinskienė 

Prelatas, pradėdamas kalbą, j dicinę vakarienę. Ruošimo ko- j huimas-
kreipėsi j merą ir kleboną: Mie misija, kurios pirm. buvo Sta-į Sąjungietės dėkoja visiems 
las mere, lietuvių valdove, ir j šaitienė, padedant B. Meižienei, į prisidėjusiems prie šio pobūvio 
brangus'kiėbone, lietuviškų "du | O. Ciužienei, St. Buinauskaitei i pasisekimo, o ypač visiems at-
šių" vadove f Lietuva yra sena ir P. Peldžienei, pagamino sko-
Jau romėnai su ja prekiavo ir rungus užkandžius. Vyriausia j 
lankė jos žemes. Lietuvių kai- stalų prižiūrėtoja buvo»P. Gry-1 C h i c a g o j e 
"" '""" ir garbinga. Ji yra! bauskienė. J. Staukienė pati ke-l 

objektas. Lietuviai ti kepė lietuviškus žagarėlius ir 
lietuviais. Varną da-| išleido juosjoterijon. L. Tamo-

ba yray 
moksli R. 
visur 
žyk, kaJ^ nori, ji vistiek bus! šaitienė ir j . Savickiene sveiki-
varna. Vadinkitės amerikie- no įeinančius salėn. A. šedui-
čiais, turkais ar kitokiais, bet kienė vadovavo smulkiajai lo-
vistiek esate lietuviai. Reikia> terijai. Elenos Plonienės gra-
skirti tėvynę nuo tėviškės. A- < žūs tortai davė pelno 21 dol. 
merika^yra tėviškė, o tėvynė — i Valgius padavinėjo G. Stašai-

Daley sveikino Roselando 
lietuvius demokratus 

IX VVardo Lietuvių Demokra-

sano 7 d. ukrainiečių salėj, pra-
ėjo tikrai gražiai. Minėjimą ati-! 

darė bendruomenės skyriaus pir 
mininkas J. Lukšys. Sugiedojus 
Lietuvos himną paskaitą skai
tė dr. J. O. Pudymaitis. I. Gu-
zickaitė pasakė progai pritai-
kytą eilėraštį. V. Miliutė išpildė į 
pora baleto numerių, bet ypa-1 
čiai visiems patiko ir susilaukė' 
daug katučių kanklių muzikos1 

mokytojo P. Semežio ir jo dvie
jų mokinių R. Jakubonytės ir 
V. Jasiūnaitės paskambintos lie 
tuviškos dainos. Džiugu girdė
ti, kad mūsų kanklininkų eilės 
greitu laiku žada dar padidėti. 

Petrulis — buvo apdovanotas 
Toronto Architectural Guild 
medaliu. 

Dienraštis pabrėžia, j o j Miss 
Šalkauskis buvusi pirmoji mote 
ris gaunanti OAA premiją. 
Džiaugiamės ir sveikiname lie
tuvius laimėtojus. 

Ta proga laikraštis įsidėjo 
Šalkauskaitės didelę nuotrau
ką. Pr. A L I 

tų Klubo metinis susirinkimas P o m e n i n § s dalies buvo šokiai 
ir bendra vakarienė buvo sau- k u r i e m s ?">30 S e r a s orkestras 
sio 24 d. Dalyvavo apie 150 as 

IŠARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Rytinėse valstybėse gy
venančių santariečių konferen
cija įvyks -vasario 21 d., šešta
dienį, New Yorke. Posėdžiai 

Publikos prisirinko tiek daug, . . . , . . - , 0 , , \ . sL. , , f ' i prasideda lyjiai 1 vai. Suva-kad net vietų truko, o bufeto r . , ,r xr 
ziavimas bus atidarytas V. Ka-

dr 

menų, jų tarpe svečių ir poli
tiku " | šaltinėliai išsekė; jau 10 vai. _ 

tik Ltabpp. Sakoma, kad Ame- tytė, M. Barauskaitė, A. Stan- p e r ė w . v f l / W j l v i T n j l Labai malonu, kad šį kartą gau v o l i ° Paskaita. Tolimesnę po-
nka yrat antroji tėvynė. Tai ne- i kūtė ir L, Baškauskaitė. Stalus | , ateiviui I , , o I ^ k ^ , s i a i dalyvavo ir senosios kartos Poetės programą sudaro deba-
t iesa,^ Viena yra motina, ir į sustatinėjo stud. Al. Meižys, Ju j b u v į . ^ ^ ^ | J r Į Į J ^*™_ \ lietuviai. Vakaras praėjo tikrai tai ir organizacinio pobūdžio 

gražioj linksmoj nuotaikoj. pasitarimai, kuriuose dalyvau-

1909 1959 
STANDARD FEDERAL 
Chicagos stipriausioji įstaiga 

• Kodėl netaupyti stipriausioje ir saugiausioje taupymo 
įstaigoje, kurioje jau per pusę šimto metų lietuviai 
sėkmingai taupo? 

• Kodėl neskolinti iš Standard Federal, kurioje Jūs daug 
sutaupysite ? 

• Duodam paskolas 5^—5%% pagal įmokėjimą. 

Chartered and super \ i s ed by the U. S. Government 

- J U S T I N MACKIEWICH, President 
J U S T I N MACKIEVVICH JR., Execut ive Vice-president 

TURTAS $65,000,000.00 
ATSARGOS FONDAS 56,000,000.00 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 

immm 
A N D L O A N A S S O C I A T I O N 

O F C H I C A G O ~* 

4 1 9 2 ARCHER AVE. CHICAGO 32 
PHONE: V l r g i n i o 7 - 1 1 4 1 

^ ; 

V A L A N D O S : Kasdien, į skai tant šešt. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. p~p. 
Ketv ir tad . nuo 9 vai. ry to iki 8 vai. vak. Treč. visai neatidaroma. 

pamotjĮ n ą a motina, nors ji ga- j liūs Mižys ir Jane Adamkevi-
li būti l^-tiž motiną geresnė, bet I čiūtė. M. Lanlcutienė išleido sa-
motiną reikia gerbti. 

Ką galime mes čia prie stalo 
sėdėdami padaryti? Aš raginu 
per pamokslus pasimelsti. Bet 
to neužtenka. Reikia dėti dar 
ir dolerį. Mes čia, atrodo, esa
me saugūs. Mūsų netampo po 
Sibirą. »et mes turime padėti 
juos išlaisvinti. Vyčiais didžiuo 
juosi -— jie yra jaunimas ir yra 
Lietuvos .vyčiai. Nesiduokime 

vo darbo lėlę. M. Čiužienė au
kojo daug fantų loterijai. O. 
Šauliene, A. Sužiedėlienė ir J. 
Savickienė talkininkavo virtu
vėje. 

Pobuvin atsDankė 15 kuopos 
garbės pirm. Agota Strakaus-
kienė, kuopos garbes narės Ur
šulė Abračinskienė ir Petronėlė 
Žilienė. 

Kalbas pasakė kuopos dva-

buvo įvestas tradicinis balius — 
bendra vakarienė, kartu su me
tiniu susirinkimu. Prie gražiai 
paruoštų stalų, Noreikienei va
dovaujant, su gardžiais užkan-

Prie pareigimo, be valdybos Ja : J- B i l ė n a s ' D" A*d*n«itt. 
narių, daug prisidėjo J. Vabuo- A B u t 3 s > L- Sabaliūnas, R. Le 
las, J. Šleinius, V. Kapočius, veckyte ir P. Mašalaitis. Kon-

džiais ir įvairiais gėrimais, vai- i St. Krivickas, J.jKulnienė ir J. \ fereneija bus baigiama litera-
dybos pirm. pradėjo susirinki- Bataitis. Pamaldos už Lietuvą j tūros vakaru šeštadienį. Į lite-

vahly-jbus sekmadienį. 

f t 

suamerOBėtinami. Būkime Ame! s i o s v^LČ3iS Prel- p - w - Strakaus-
rikai ištikimi, bet gelbėkime ir k a s - k u n - Albertas Abračins-
Lietuvąi! 

Po vakarienės buvo šokiai ir 
veikė bufetas. Atskaičius išlai
das, liko |Jbra šimtų Vliko rei
kalams, -3turiuos perduos Altui. 

kas ir kun. Jonas Daunys. 

Savo humoristine kalba visus 
gerai nuteikė mūsų parapijos 
vargonininkė Stefanija Tribu-
liauskaitė - Ventre. Jai akom-
ponuojant, Šv. Patriko gimna-

mą JT pristatė 1959 m 
bą. Po to vakarienei vadovauti 
buvo pakviestas Lietuvių Demo 
kratų Lygos pirm. J. Juozaitis. 
Prie vakarienės stalo buvo ma
toma ir keletas valdžios parei
gūnų: valstybės sen. R. Moher, 
valstybės kongresm. Niek Svo-
lina, DC VVardo "komitemonas" 
Leslie V. Beck, DC VVardo kan
didatas Dominic Lupo, Lietuvių 
Demokratų Lygos sekr. Dona 
Kaminskienė su savo vyru ir 
kt. 

Vakarienės metu buvo pasą 

— Vilija Stefanija Remeikyte 
pakrikštyta parapijos bažnyčio
je. -Sodburiškis 

Brocktom, Mass. 
Papildymas 

Drauge tilpusioj korespon 

ratūros vakarą kviečiama ir 
visuomenė. Konferencija ir va
karas vyks Howard Johnson 
patalpose, 95 — 25 Queens 
Blvd., Rego Park, N. Y. 

— Ateities šių metų sausio 
mėn. numeris, dėl techniškų 
spaustuvės kliūčių sausio mė-

dencijoj apie Brocktono Balfą n e s v J e negalėjo būti atspaus-
buvo praleistas šis sakinys: ^ J i s atspaustas šią savaitę 
"Gautą iš pobūvių gryną pelną i r **> sekmadienio bus išsronti-
valdyba persiuntė Centrui su n e t a s ^aitytojams. 
pageidavimu, T?ad būtų pasiųs-

Speciali kaina. Ui S gab. sectional, drauge m S staleliais 
(2 step tabies ir cocktail) 2 stalo lempos, kilimėlis ir paveikslas 
tik $249.95. Išsimokėjimui 2 metams. 

Erdviose ir moderniai atremontuotose patalpose rasite di
džiausi pasirinkimą moderniškų baldą, T. V. Radio aparatų ir 
kitų namam reikmenų. 

13 13 

ROOSEVELT FURNITURECo. 
F. A. Raudonis ir N. Bertulis, savininkai 

2310 W. Roosevelt Rd., TcL SEeley 3-4711 
Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30. 

Salė buvo pilna žmonių. Vie- i ̂ j^ m o kinės Gražina Stašaity- ^ ^ 0™%^ kalbų, klubui lin-! ta lietuviams Vokietijoj: $150 
nas darbuotojų — švelnys —! t ė j r Marytė Barauskaitė pa- k ė J i m i i "" toliau gyvuoti. Buvo į džiovininkų sanatorijose; $100 
pasakė svečiui, kad, kai į paren-! dainavo, duetą. Sąjungietes sver Perskaitytas miesto mero R. Da j ligoniams bei seneliams; $50 
girną leidžiama nemokamai, tai j Mno ^ uolusis parapijos zak 
atsilanko apie 50 asmenų, o kai j r a j o n a s Svirskis, 
ėmė po pusantro dolerio, tai sa
lė buvo pilnintelė. Kor. 

menę. 
kino. 

Los Angeles, Calif. 
Ant. Skirius ir Kazys Lukšis 

vadovaus Kalifornijos lietuvių 
respublikonų vienetams 

Kalifornijos lietuvių respub
likonų abiejų vienetų metinia
me susirinkime, kuris įvyko š. 
m. vasario 8 d. Šv. Kazimiero 
parapijos'' salėje, Los Angeles 
County Republican Assembly 
lietuvių vieneto pirmininkai iš
rinktas Antanas Skirias, gi Am 
erican - Lithuanian Republicans 
of Cafcfbrnia vieneto pirmininku 
išrinktas Kazys Lukais. Buvęs 
abiejų vienetų pirm. L. Valiu
kas nekandidatavo. Antano Ski 
riaus pagelbininkais išrinkti vi-
cepinn,;ifcr'<?. Valančius, sekr. 
adv. R. Rimdzus, sekr. padėjė
jas inU'Jį Jode*, kasin. dr. R. 
Mason jr Jtasin. pad. muz. Br. 
Budriūife. Kazio Lukšio talki
ninkais, išrinkti G. Rudelis, A. 
Deringiehė, dr. P. Pamataitis, 
inž. B. CiurlioniB, J. Tniikaus-
kas ir J. Kojelis, kurie pareigo
mis pasiskirstys vėliau. Garbės 
t e i s m a n ^ V. Kazlauskas, J. An 
drius ir B. Starkienė. Kontrolės 
k o m i s i j * — F. Kudirka, A. Ą-
žuolaitienė ir K. Liaudanskas. 
L. Valiukas įeina į abi valdy
bas, kaip amerikiečių organiza
cijose prumta,' titulu 'Iromedia-
te Past President". 

ley sveikinimas. Klube yra pa~ 
vy3dinga tvarka ir geras susi
klausymas. Apie klubo pirminin 

Buvo prisirinkę daugiau 150 k ą y ^ gusiapįetę darbštūs val-
svečių. Visų susirinkusių vardu dybos nariai — vkepirm. Pi-
buvo paprašytas pakalbėti links varnas , kasin; K. Rubinas, fi-
masis šnekorius zanavykas Jur Ti&nsų ^ A Laurutėnaš ir 
gis Puidokas. Jis įgaliojo žodj ^^ Dalyvis 
tarti savo dukteris Marytę Ja- Į ; 
zukevičienę ir Florence Miški 

Pastaroji visus pasvei-

Prieš perkant namus, susipažinki
te su naudingais patariir-.ia kuriu 
rasite knygelėje — 

K Ą R E I K I A 2 I R 0 T I 
N A M U S P E R K A N T 

Spaudai paruošė P. Solaa 

Vargo* mokyklai ir $100 trem-1 
tiniams lietuviams Sibire". i 

Koresp. j 

Toronto, Ont 
Šalkauskaitf' ir Petrulis 

laimėtojai 

Toronto dienraštis' "The Glo
bė and Mail" vasario 9 d. lai
doj pranešė, jog Toronto univer 

AUKOS Už KALENDORIŲ 
Ui "Draugo"* kalendorių statas** 
šie asmenys: 

St. Garliauskas $1.00 
Jonas Merkys . 1.00 
Adolfina Rimidaitė . . . .1.00 
Jonas Valaitis 1.00 
4čiū geradariams. 

'Draugo" administracija 

PARAMA "DRAUGUI" 
"Draugo" spaados reikalams at-
shmte šie asmenys: 

A. Grusys $1.00 
Ačiū spaados bičiunaina. 

"Draaeo' adminb*tYardj» 

PASKOLOS PIRKIMUI NAMŲ — 
nuo I mėty Iki 20 metę, lengvais mėnesiniais af-
mokėjimais, Nuošimčiai nuo 4%% Iki 6 * -

Taupytojams mokame aogštas divideada*. 
Indeliai apdrausti iki $10,000.00 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS'N 
4071 Archer Ave., į vakarus nuo California fiye. 

CHARLES ZEKUS. Sekretorius 

OFISO VALANDOS: 
PirmaJiemais. aatrad.. penktad. ir ieitad. 9 •. r. iki 4:80 p. p-
rre^iadiemais uždaryta visą dieną. Ketvirtadieniais 9 vai ry
to iki « vai. vak 

SECURE Y0UR FUTURE 
Inves t In Qna lity Property 

Dr. Jur. VI. 9lnu.ftls Draugo AUI-
tūrintame prttede raM: 

LeldtnSUo turini sudaro informa
cija, apte ką reikia, iralvotf ir kokius 
klausimus svarstyti rengiantis namui 
pirkti: namo tinkamumas Ir vi et*:. 
uždarbio tr skolos jcią.*1nimo dydžio 
santykis, .paskolų rOSys. pirkimo su
tartis, nuomvytes dokumento drau
dimas ir kit- Oats keliuose pusla
piuose duodama kalk«-.ių nekilnoja
mo turto teisSs termino vertimas Ir 
paaiškinimas. 

Leldlnfilte paruostas tengva ir su 
prantama kalba: Juo gali pasinaudo
ti kiekvienas, kas moka skaityti. 

KnyrelSo kaina 40* «eatq. 

Pinigas su atsakymais «usti: 
"DRAUGAS". 4548 W. t8 8«rset, 

Cyeafle m, TB. 

TOrsi, įsifykits ir iastfte ssso rss 
kanu paskaityti gausiai ir syrieUi 
Blnstr. VANDOS TRANKIESfS 
pasaką knygą — 

Sturdlly constrstted. attractiv«* and mod«rn doplesc and 4 unit 
apartment buildm^a with 1. 1H and 2 bedroom combinations; many 
with beamed rpilinąa. Louvercd doors: oeramic tiled. glass enetosed 
baths. Effid<»Tio> kitefeers: ampl" rlojypt and storage: quallty fbttures 
thruout. Alumin:isn combination nash. storms and sereens, Low 
maintenance. T.-nants pay. all uttliti*^. Renter appeal at J100 to. 
$125 per mopth -ach apartment. NOK seilins; art $18.009 to $47.SS0. 
Exce1I«nt retuin on invflstment. 

PHONE EDISON 1-5100 
Office facated a i 154Ž0 Dbde HijrJHPay (Westeni Avsaao) 

3 = 

I . A L E X B R I N A S 
GFNREAL OONTRACTOB * CARPENTE* 

E L A F A CT15 WE8T 43RD STREET, PHONE CAFATETTB S-0751 
Visą rū*g darbai: medžio, muro cemento, plssterio. elektros. 
Plnafotafro ir kiti Garsiai, batą ir biznio patalpą pertaisymai. 

"""**• ĄAfhmm - n»hr*nc*o« kafans? 

PEČIAMS ALIEJŲ 
IR ANGLIS 

PRISTAT0M TUOJAU PAT 
| VISAS MIESTO DALIS 

tortaaą figą Įntjikaą 

S T A S Y S F A B I J O N A S 
2146 Sontb Hoyne Avecne Tetel Vlrgtala 7-7097 

6%d*. 
j\m*\ 

* ) * ! 

<?-
KARALAITES GIHTARIS 

I L G E S Y S 
B« to. hoi ksygo) slspsaotlinu >du 
pasak* — BALTOJI UELLJA Vii 
•ei* it Uimtraciiai meM Sos. Msras , 
dsa 40 pmL Kains tlJo. Piuffss b j 
assskysua tinsti: 

ORA U GAS 
•Mf. W «<-d OtTMt. 'JktCOtr- m. OJ J 

TV - RADIJAI - PLOKŠTELES - HI-FTs 

FRANK'S 
TELEVISION & RADIO, INC. **Sį™£™ 
8SV.: P R KKRAIA, P . ENDZELiK 4. BEJVDORAITIS 

3240 S. HALSTEO STREET TEL CA 5-7252 

; ; ' • • PADIDINA 
MMMi i 

i»:« M:II:III:I; • I M I 

DIVIDENDĄ 

C R A N E S A V I N G S ^ ^ 
2S85 WEST 47th STREET LAfsrette S-108S 

B. R. Ptetklesriez, pres.: E. R. Pietfctesrics, sekr. ir advokatą* 
ooooooooooooooooooo 

Koksme aasjttas dtv$deadns. Kfsr*ism> draius* PanfaoASsae^ ir perluksn^ 
rssstyMs bosms. Taapytojamt patarnavlmaj apmokamai. 

PiwdSktte> taupyti atidarydami *saaka«t« Msndiea. Apdramta iki $!S.AOO. 
Darbo valandos;: plrmadienias ir K^tv1rtadi«ntals nuo 9 iki t vai. VSIULTO: 
antrad. Ir penkk » Iki 6: tr^oiad. uldaryta. o ««*t. nuo 9 Iki vfc) iMi^nlo. 

• •' I I - I I I i . • • I 

* «•• . aLr ••'!•>• i« •"'.^^3Ri*ri*****CJlT^<>,,7.* • ųs»sa*-— -* ' . „ * >. 
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BALTIMORES 2INIOS 
j valios ir išmintingo iietuviškų-
| jų reikalų supratimo, yra L B 

apylinkės visuotinis susirinki
mas, šaukiamas kovo 15 d. taip 
lietuvių svetainės patalpose. Su
sirinkime, be praėjusių metų 

i darbų apžvalgos, apyskaitų ir 
einamųjų reikalų, bus renkama 
nauja vaidyba, nustatomos gai
rės ateičiai. Ligoniams ir vai-

. _ . . . . - ... kams, aišku, dalyvavimas nėra 
k t £ LB apylinkei ryžtantis pa-, rival ^ ^ „ ^ ^ 

suaugusieji — butų tai vyrai, 
moterys ar jaunimas — turi 
jausti pareigą susirinkiman at
vykti. Ir ne tik atvykti ir at-

. . . , „ , sinešti minčių ir ryžto darbe 
Stempuaenes pasirodymas Bal- ; t a l k i n i n k a u t i ^ T^kiihli e . 
tjmoreje. programoje dalyvau- ^ ^ ^ ^ renkamam ^ 
jant aktoriui Juozui Palubms-; . , . „ 
r : _ . . ... , : valdybon. 
km. Damos ir žodžio vakaru, * ,• i - • __ j 

Apylinkėje yra truputis dau
giau šimto solidarumo mokestį 
sumokėjusių narių, šį pinigą iš
rinkus daugiausia patiems val
dybos nariams lankantis po na-

.. mus. Kiek solidarumo mokestį 
pasisekimu dainuojančia lietu-1 a t i d u o s ^ ^ 
rh} ir amerikiečių tarpe, ir at-[ s u s i r i n k i m a n , * ^ p a s i . 
žymėti mūsų pačiai zmomo ak-, k u r i e g u m < v 
torius J. Palubinsko esant rei-, s i s s ^ r i l £ £ n a f i t a ^ e Kalva visur talkininkaujančio, ». .. . *• . . . . , _ . . pačiu geriausiu is visų buvusių-25 metų jubilejų nuo pirmojo t e b ū n i e „ ^ 
pasu^dymo scenoje. , ^ ^ < J i d e s n i ^ ^ ^ ^ 

Sis koncertas neabejotmai: ;T4 
bus vienu iš nedaugelio netoli- i 

PIRMA KARTA 

Lietuviškos šeimos negausu-
žemas paskirų narių pini-
stovis, lyginant su kitomis 

vietovėmis, na, žinoma, ir pa
kankamas kiekis miegustumo 
neleidžia dažnai šiame mieste 
susilaukti geresnio lygio koncer 
to, parengimo ar net puikesnio 
pasilinksminimo. Tačiau netru-

kelti finansinius sunkumus (aiš 
ku, iš savo kasos padengiant 
neabejotinus nuostolius), mato
mas didesnis įvykis. Tai pirmas 
mūsų iškilios solistės Aldonos 

vakaru, 
įvyksiančiu kovo 7 d. didžiojoj 
lietuvių svetainės salėje, LB a-
pyiikkes valdyba siekia dviejų 
tikslų: supažindinti visuomenę 
su soliste Stempužiene, dideliu 

Sergantį sekr. Dulles pavaduoja 
f pasekretorius Christian Herter. 
Cia jį matome valstybės departa
mente. Herter vartoja lazdas, ka
dangi jį kankina artritis. (UPI) 

reje. 
moję praeityje ir ateityje dides- BAMOV&NTJ VAKARAS 
nių įvykių Baltimorės lietuvių 

Ramovėnų pasilinksminimas, 
buvęs sausio 31 d., daug žmo
nių nesutraukė. Gal ir dėl to , 
kad jame neįžiūrėta aiškesnio 
tikslo, ir ištisa eilė smulkesnių 
parengimų (įskaitant privačius 
pasilinskminimus švenčių laiko- : proc Moterys sudarė 55 proc., 

simokėjus kuklų pinigą, skirtą j tarpyje) sekė vienas kitą prieš I vyrai 45 proc. Katalikai pra-
vakarienės išlaidoms pamokėti j šį paskutinįjį. Aktorius A Ged- lenkė protestantus lankymo 

tarpe. Po koncerto, esant ga
vėnios metui, pasilinksminimo 
nebus. Tačiau tie, kurie norės, 
galės kartu su programos da
lyviais pavalgyti vakarienę, ži
noma, prieš tai užsiregistravus 
pas LB apylinkės narius ir už-

DULLES PAVADUOTOJAS 
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PAjiEsKojiMM | CLASSIFIED 8c HELP WANTED ADS 
J IEŠKOMI: 1. Pikčiūnaitė Ago- ' 

t* Pauliok, 2. Pikčiūnaitė Ona-Pi 
koratieoė, S. 2Uiu> Ignacas — Pik-
čiunaitės Petronėlės vyras, 4. Pau-
laitis Jonas ir 5. Paulaityte Kotry
na. Visi Cikagieėiai. Prašome at
siliepti šiuo adresu: Mr. Peter 
Baubly, 128 Chapel Street, Hot 
Springs. Arkaneas. 

KEAJ. ESTATE 
MABOVETTE PARKO CENTRE 

V 

Jieškomi JUOZAS BAKANAS, 
s. Juozo ir KAZIMIERAS BAKA
NAS. Jieško sesuo Antaniaa Kuk-
liauskienė, d. Juozo ir brokai My
kolas ir Pranas Bakanai. Prašome 
rašyti šiuo adresu: Aldona Kuk-
liauskaitė, K. Mickevičiaus g-ve 
Nr. 11, Jurbarko rajonas, Lithua-
nia. 

Platinki Drû ' 

Pamaldų lankymas 
Pamaldų lankymas sekma

dieniais pasiekė rekordą JAV 
1958 m. Pagal Gallup instituto 
duomenis, vid. vakaruose pa
maldas Rinkančiųjų skokjįus 
buvo 54 9r, rytuose 52%, pie
tuose 51 proc., tol. rytuose 35 

Nesinori tikėti, kad šį retą kon- j vila iš Philadelphijos, gelbstint 
certą kas praleistų negirdomis, Į A. Salčiūnui, buvo įdomus ir 
iskeisdamas į tingų televizijos I nuotaikingas. Jį scenoje būtų 
sekimą ir likdamas namuose. | galima be nuobodulio sekti la-

LB AYPLINKES VISUOTINIS 
SUSIRINKIMAS 

Antras svarbus įvykis, nesu-

bai ilgą laiką. 
Įdomu pastebėti, kad ramove-

nuose, kaip ir visur kitur, yra 
įsimetusi liga — sceną tvarko, 

ristas su- jokiomis išlaidomis, oj loterijos biletus pardavinėja, su I 
reskalaujas tik trupučio geros j kasi vienas pirmminlBia. Dau- ; 

>% +» f guma narių, jei teikiasi atvyk-
UETTJVOS GENERALINIO I l i - y1"* garbinai svečiai, besilai-

KONSULATO NEW TORKE | k a k e i s t o *"*«**&> — nejudėk! 

regdarumu 74 proc. prie 44 
nroc. (Britanijoj tik 14 proc. 

GHAEMERE HOTEi 
Catering to Weddins • Parties 

Banąuets • Conventions etc 
CALL VAn Baran 6-7640 

SUTEIKITE SAVO 
DRAUGAMS 

MALONUMĄ! 
Mūsų- jstaigos augimui prisidėjo 
taupytojų — kuriems patiko mū
sų patarnavimas — rekomenda
cijos aavo draugams. Jei Jus 
esate mūsų klijentas. pasakykite 
savo draugams apie mūsų gerą. 
patarnavimą, vertingą pelną bei 
apdrausta saugumą. kur} čia 
gaunate su taupomąja sąskaita. 
Jei dar nesate mūsų klijentas, 
prašome — atvykite ir Įsitikinki
te! Visuomet priimsime draugiš
kai. 

Indeliai yra apdrausti per Fe-
deral Savings & Loan Insurance 
Corp. iki $10.0o0 kiekvienam as
meniui. 

UNlVERSAL SAVINeS 
and Loan Associaiion 

1800 S. Halsted St. 
Tel. BAymsrket 1-2028 

I>u uuuai xt du k>UU, labai dva
rus pi įžiūrėti namai, ramtoje gat
vėje, arti mūsų įstaigos. J24.9O0. 

GrmOoie gatvėje 6 kajub. namas. 
radiotoriai. rūsys, garaiaa. $14,7 6 U. 

Pigiai tik $11.900 u i 4 kamb. me-
dinj. rūsys, madern. vonia, radiato
riais, gazu šildymas. 

Gelsvą} Plyti} mūrine rezidencija. 
prieš M metų statyta, puošniai 
įrengta patogia i gyventi, daug- ver
tingų priedų, pažiūrėkite kol nevė
lu, užtenka K.000 jmoketL 

Lukuos eenj»f o kamb. mūras. 
Apsaugota*, itkettss rūsys, g a n ra-
diant Šildymas, puikūs įrengimai, 
(mokėti apie 97.000. 

šiltas S butu mūrinis, gražūs 6 
kamb. botai, rūsys, alyva šildymas, 
garažas. $30,500. 

Pelningas 4 bota ašaras, alyva 
šildymas, alumlnum langai. daug 
vertingų priedu, visi gražūs butai. 
Kaina $65,000. 

Biznis mokyklos reikmenys ir pel-
i ninga. krautuve ant kampo naujam 
{ name. $$.500. 

ApartmenOnis 2 augstų mūras. 
' Apie $16.000 nuomos, aiyva šildy

mas, aluminum langai. Įmokėti 
, $35,000. 

• kamb. bungak>w, už $16.500 ga
lime parduoti Jums cia pat Mar 
quette parke. 

— Paikus 7 kamb. bongalow t di
deli kambariai, modern. vonia ir 
virtuvė, garažas. $18.800. 

t botų mūrinis. 2 po 5 Ir gara
žas, alyva šildymas, alum. H^g^i. 
j rytus nuo parko. $21,500. 

Tvirtas maras, 2 po 6 kamb., rfl 
į sys, garažas. Brigton parke. $22.100. 

Pusantro aukšto, 3 butų mūrinis 
apie $300 min. nuomos, 60 pMų 

, lotas, garažas, alyva šildymas, arti 
' Roseland'o. $25,000. 

AB NAMUS PEBKT1, P.1BDUOTI IK MAINYTI, 
TSK P E B MUS JUM8 PASISEKS 8CTACPYTL 
Kodėl nepatikrinti pas mus prieš investuojant ir kitur duo

dant parašą ui didžiule somą pinigų'" 

TALMAN REALTY 
3625 Weat 71st Street, CMeago 29, 

PhoDe for your home: RE. 7-94J0. EVALDAS KURŠIUS, vedėja* J 
BEAL ESTATE 

PAIEŠKOMI ASMENYS: TRUMPAI PAVnNfiTINA 
Atkočaitis Stasys, Benedikto sū

nus, ghn. Lybiškiuose. Skaudvilės 
vals. 

Baronaitis Antanas. Martyno sū 
nus. 

Berenis Juozas, gimęs 1914 m.. 
gyvenęs Vokietijoje. 

Bukelis Juozas, kilęs ii Joniš
kio vals.. Vilkiaušio vienkm. 

ČyĮas Julius, iš Joniškio m. 
Dementis Juozas ir Stasys. Ni- , j ^ ^ e 

kodeino sūnūs, gimę Joniškio m. 
Joknys Kazimieras, kilęs iŠ 

Kvėdarnos miestelio, Tauragės aps-
Tureįo seserį Marytę ir brolius 
Stanislovą ir Mykolą. 

— Jonui Kairiui, LB a.pylin-
ke» pirmininkui ir vienam iš 
judriausių baltimoriečių, vasa
rio 1 d. padaryta apendicito o-
peracija. 

— Šv. Kazimiero akademiją 
rengia vietos ateitininkai kovo 
8 d. šv. Alfonso parapijos sa-

V. S. 

Komunizmas blestąs 
Rusijoje 

. i . - . - . Austrijos vicekancleris dr. 
Jurgeliūnas Stasys, Stasio sunūs, —. n . , 1 L - , 

jūr^aivu kapitonas. ! B r u n o Petterman. kalbėdamas 
Karkauskas Motiejus, kilęs iš Chicagos universiteto studen-

Rampirtan., Merkinės vals., žmona • tams, pažymėjo, jog Sovietų 

°%kaltė-Karkauskienė. Jono duk-1 SV™9<* * * « • * * « W » *«*• 
te, kfl. iš Sprindiškio km.. Klebiš-1 tmis jausmas kaip' pačioje Ru-
knj vi., Marijampolės aps.. duktė sijoje, taip ir užimtose tautose. 
Antanina ir sūnus Ipolitas. j Komunizmo įtaka palaipsniui 

Kuosa Petras, gyvenąs Čikagoje. ! , . 
Unkevifius Boleslovas. Fabijono | «estanU, teužundama 

sūnus, gyvenęs Kaune, lemaičių 
gt, gimęs 1925 m 

Duokite savo 1958 metu mokesčiu (income fax) 
LAKŠTUS UŽPILDYTI 

CHESTER KILKIS 
4127 So. Richmond Street YIrginia 7-3030 

prie ARCHER AVENUE 
Pildo biznio, nuosavybių ir asmenų lakštus 

Chicagos lietuviams pildo lakštus jau per 25 metus 

K. VALDIS BEAL ESTATE 
2855 W. 69th St. 

RE 7-7200 arba RE 7-8534 
Medinis, 4 ir & kamb. Didelis skie

pas, naujas garažas, autom, dujomis 
sild. $18.000. 

Marinis bungsow, 7 kam. Centr. 
dujomis, radijatoriais Sild. Oaražas. 
tuoj galima užimti. $17,950. 

Turime daug namu ir jieftlcančių 
plrkdjų. 

Parūpiname paskolas, visu rūšių 
draudimus ir apskaičiuojame paja
mų mokesčius. 

Šeštadieni dirbsim*, visą dieną. 

SIMAITIS REALTY, 
General Insorance, Kotary Public 

INCOME TAX 
2737.W.43fdSt„CL4 2398 

— • — i - - — . - • • • • • • • ! — — — — * i » 

KAIMT>"E, jei norite pirkti ar 
parduoti savo narna, arba turi iS-
nuomuoti butą ar jleškai. gero nuo
mininko, prašau kreiptis j Sis {stai
ga ir gausi greitą ir sąžiningą pa
tarnavimą. Turime platų sąrašą na
mų bei pirkSjų įvairiuose miesto 
dalyse. Taip pat statome naujus na • 

Lksms, vedante btsiio knygas bei. pil-

M. d I M K U S 
RKAI. ESTATK — INSURANCE 
4259 So. Maplewood A ve. 

CI.. 4-7450. Res. TA 7-2046 

1 KAJfBARIV BVVtiALOW 
Roselande. Didelis, gražus kamb 

rūsy). Gazo šil<r>mas. 2 karų gara
žas. $19.300. A. Katilius. 

AS ATRODAU PUDO.A1 
Esu Jaunas' — tik S metų, 2 butų ) 

mOr. namas. Mane sild* alyva. Jei
gu no n mane turėti — ilgai nelauk, 
nes už $34.509 savininkas grali ma
ne tuojau parduoti. B. Liskus. 

t PO 4 KAMB- — $13,900 
Brighton P k. Šildymas kaistu 

vandeniu — stokeriu. Pastogėje dar 
2 neužbaigti kambariai. Garažas. K. 
Rėklaitis. 

NETO U ft3-čk» IR KEDZT£ 
1H augsto gražus rezidencinis 6 • 

kamb. mūras su 3 miegamais. Mo-
. j dernizuota virtuvg. Aut šildymas. 1 li/> auto garažas. $17,X)0. A. Si

rutis. 
MODERNlSK,\S MŪRO XAMAS 

8 mėty. Marąuette Plu.. 2x4 ir 3 
kamb. butai. Alum. langai Alyvos 
— karsto vandens' Šildymas. Platus 
lotas. 2 
Apžiūrėkite! P. Pranckevičius. 

PENSININKAS •— ISSZKRUA 
Parduoda S metą 4% kamb. mūr. 

modemišką bungalow ant plataus 
sklypo. šildymas alyva. Dvigubas 
garažas. Prie gero susisiekimo tr 
krautuvių naujam rajone. B. Oer-
«us. 

REAL ESTATMNSURAHCE 
NORKUS ft ASSOCIATES 

2405 W. 51st Street 
WAIbrook 5-5OS0 
Vak. PR S-3579 

INCOME TAX SEK\ 1CE 

tartą — Kreipkitės J aktyvią 
ir rezultatus duodančią įstaigą. 

Pasiteiravę mi są namų sąraše Įsi
tikinsite gerais pirkiniais. .< -

BELL-VARPAS 
mm 

59i6 so. wmsasm AVE. 
TeL — PEospect 8-22S8 

CICERO. Gražus 6 kamb. na-

- ^ ^ «wa«ss. D a u g p r į € K h t Kaina $17^001 imo-
Wti $4,500. S V O B O D A , 6013 
Cermak Rd. Blshop 2-2162. 

SAVININKAS PARDUODA 
| didelį 7 kambarių mūrinį narna — 

Marųuette Parko apylinkėje. Užda
ras porčius. Gazu apsild. Kerami

k a s pryteHų. vonia. Pilnas rjlsvs, pa-
tio. 2 automeliam earažas. Apžiū
rėti susitarus — 

. Tel. GRovebilI 6-8764 

mūrinis namas. 2 butai pe 5 kam
barius. 2 automob, garažas. PDna 
kaina tik $2X690.00. {mokėti — 
$5,000.00. 

Tarime ir kitą namą pardavimai, 
[ taip pat Ir prekybinių namų. 

Jei norite parduoti savo namą. mes 
jums mielai patarnausime- tarime 
klijentų, norinčių pirkti. Prašome 
kreiptis ) mošų rastine — 

SHUKIS REALTY 
6433 S. Pulaski $t. 
TeL Lūdlovr 5-5500 

PILDOME INCOME TAKSAS 

P. LEONAS 
REAL ESTATE 

2735 West 71 sf Street 
Td.; WAIbrook 8-0015 L B e i k a i i n g a vyresnio amSau* mo* 

BRIGHTON PABKk 2-jų . . ^ ^ Įteria r ^ ų ruošos darbui ir priiiū-
- . . . pįti vyresnio amžiaus sirguhojan-

fią moterj. Gyventi vietojcE. Re
meika, 3129 W. 39 St. Telefonas 

HELP WANTED — MOTERYS 
» • » • • • » ! • • ! • • • •' • - - • • • » » » • » « ! 

[Vl^irua 7-5415. 

D Ė M E S I O ! 

—— 

BCILDDfG * REMODELJVG 

i/arifžoitįo Henrikas ir Leonar
das. Jono sūnus. 

Martines Marcella. gyvenusi 
Lake Vilią, Ui., giminaitė Baravy
kams. 

Midvigg* Otto, kilęs iš Šiaulių 
apskr. 

ItsfMjpl Leonora, buv. mokyto
ja Ir jos vyras Adolfas Mitalas. 

Obelevičias Edmundas, kil. ii 
Caikynėa. Švenčionių apskr.. eko
nomistas. 

Pielis Antanas, Petro sunūs, gy
veno 25*3 West 21 St. Chicago 2*. 
DJ. 

•uaaltEEarfcauskiene Ona. Jo
no duktė. kil. is Sprindiškių km., 
KtebUkią vk. Marijampolės apsk . 
vyras Karkauskas Motiejus, kil. ii 
Rampų km.. Merkinės vi., vaikai 
Aatanas ir Ipolitas. 

Zavadskienė Ona, Antano duktė. 
ftw*lti» Juozas. Juozo sūnus, ii 

Varnaičių km.. Batakių vai., Tau
ragės apskr. Turėjo seseris Agotą 
ir Rozaliją. 

ŽikviČiūte Valerija, gimusi Kvė
darnos miestely. Tauragės aakr. 
ištekėjusios pavardė 
Torojo. seserį Kaziuliene 

ūkines 
doktrinos vietą, mažiau beįs
tengdama kontroliuoti kitas 
sritiff. 

S 0 P H 1 E B A R Č U S 
HJUHĮO VJOMBMl 

AM. U90 KllocyclMi FU lS l -7 BfC 
Kasdien: nuo p^rrnadlenlo iki penk 
tadienio 1 0 - 11 vai. ryte. s**tadtetij ir 
mammmtM *~f Oct fr»o vat cyssv 

V ir s i ąsssos ĮS~ nsnll ai T vaL «%k 
BaMteS: TISt 8o. MsąHtiiūSil Kr*-.. 
Hiirtim m. |M. Trtef H B 4-S4U 

M O V I N G 
A. BENIULIS atlieka {vairius 

perkraustymtm Wi pervežimus i i 
tolimų ir artimų atstumų. 

TeL B M Į ^ > - 7 a 7 S 

Jiaikomicji aite apie juos 
tieji'maloniai praiomi atalliepti: 

ODrfMJLATE GENERAL 
1 OP UZHUANIA 

mm įfotk 24, N. Y. 

spaudžia Draugo 
spaustuve 

Draugas turi didtJansj pasirinki-
mą popierk) ir lietuviškų ar ang-
niku raidfhf tokiems Wk9mtmfitmš 
gyvenimo įvykiams. Greitai pa-

KrelpkHes f DRAUGĄ 
4845 W. itrsl « . , CSicago 9, HL 

I N V E N T O R I N I S 
IŠPARDAVIMAS 

STEIK TEXTILE BENDROVĖ YRA 
Birmeji, kari parūpino lūsoals h- Šilko medžiaga slaajUmat 
artimiesiems f Lietuvą ir tolimąjį Sibirą - ai žemas kaišas! 
Gauta nauja siunta vilnonių anglKku medžiaga. Didžiausia* 

pasirinkimas siaatinaai i užsieni, talpai ir savam varto Jonui 
Geriausios ANGLIŠKOS ir "Vorstead" MEDŽIAGOS 

KOSTirMAMS, PALTAMS, karai kainos MPtiilsl 
yra »9.«0, dabar ai jardą tik $ 4 . 5 0 

Šb ctJių \Haones medžiagos ir "flanneT vyriškiems it 
moteriiklems kosthnuams tiktai ' 1 . 8 9 

48 colių užuolaidoms bei uždangom* aiedsiagos verte* U 
S2.98, tiktai *1.19 

Pirkę asediksgo* daagiaa vi 926.06, gaus Bemokamai medžiagos 
vienai suknelei. Ypatasai didelis pasirinkimą* vilnoniv 

ir šilkinių medžtagf suknelėms. 
Pas STEI>r*A jau rasite dtdeB sąsfcaatism bpilams aniisfcM 
Ir nuotakoms "lace", satiną, taff etą, "brocades", ffksslsst tr 
1.1 Taip pat liekanas medžiagų naianialaan s i pigiai kaiasii 

STEIN TEXT!LE CO 
J 3 0 6 SOUTH i.'M!CN 4VENUE 

1 blokas i rytus ana Halsted St VĄ Moko j tįstas aso 
Boosevelt Ed. Atdara g diena* savaitėje iki 5:58 vaL vak. 

L2DARYTA PIRMADIENIAIS. 
TeL MOaroe 6^8152. FREE PARKD.G. kitoje aasije gatves. 

IN'auji namai, garažai, )• . pataisy-1 
įmo. pertvark. (remodeling) daxbas.| 

VACYS PETRAUSKAS 
BUnUDING COSTBACIOK 

IStSO So. Maplcvood A>., Chicairo.J 
Tel. HE 4-7482 arba CL 4-74 

AMTAMASLOKASfRSOMUS 
2717-19 VVest 7lst Straaf 

Bt ILDLVG OOIVTEACTOB 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreiptis: 

Telef. HEroJock 4-58S1 

AB PABDCOTI 
nekilnojamą turtą arba išnuomoti 
butus, del greito ir sąžmingo pa
tarnavimo, kreipkitės J 

VAINA REALTY 
6540 S. Western Ave. BE 7-9515 

i i t u i . . u i . i 

SAVININKAS PARDUODA 5 kamb. 
med. namą. netoli šv. Kazimiero ka
pinių. Gazu apšUdU 2- autom. mūr. 
garažas. Žieminiai langai ir sieteliai. 
$14.000. Skambinti. — VVAlbrook 
5-41S1. Arentai prašomi nesikreipti. 

VIKTORAS SIMAITIS 
GfcAEBAL OONTBACTOR 

Stato rezidencinius ir komerctmw 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen 
duoja planu*: išrūpina statyboa 
itreditus. Skamb. 

PBaasaat 4-3747 
2711 West 71st Street 

STANKUS 
C0NSTRUCT0N C0. 

. • 

Atlieka planavimo ir statybos 
slsraas gydytojų ofisų, gyvena
mųjų ir prekybos pastatų. Jū
sų pasirinkimui turime viri SOS 
jvairių standartinių projektų 
Ofiso ir namų telefonas: 

r n i Į i n t s-9013 
7403 SO. UKSTKR.V AVE. 

Chtoųro J*. HL 

I 

I8NT0MOJAMA - FOB BERT 
mm»mmwmmmmmm^mmtmmm^mmmUmmmmm m mm mmm*m*m*m 

y AMT; SAVININKAI : 
TARPININKAUJAME 

BUTŲ IftN'UOMAVIMUl 
PATARNAVIMAS yjuVTL'l 

TURIME LAUKIANCrŲJŲ SAftASA 
BELL - VABPAS BeaJ Estete 

5S18 So. We 

2-jų BUTŲ MŪRINIS - 5 ir 6 
kamb., porėtai tari tinkuotas sie
nas ir apšildomi. 6322 S. Mozart. 
įmokėti $9.000. Kreiptis j savinin
ką vakarais po 7 vai., šeštad. ir 
sekmsd. po 1 popiet. 

•HSvVEtRY STORr/ 
Arti 63rd Ir Westara Ave 

Dėl mirtie* šeimoje, našlė par
duoda nebrangiai, su didele nuo
laida — "40c. on the dollar". Rei
kia skubiai parduoti Arba mainys 
i kitą nuosavybę. 

POrtsmouth 7-0455. Agentas 

KAZYS (rESMAUSKAS 
12116 S*. 9Srd Ave. 
PALOS PARE, ILLs. 
Telef. Glbson 8-49S8 

* Generalinis kontraktorius 
naujų namų statybai, įvai-
stenut rempntama ir . namų. per^ 41 
tvarkymams * Turime didelį 
patyrimą namų statyboje. • 
P a t y s atliekame cemento ir 
medžio darbus. • Apskaičiavi
mai nemokamai. 

NUO U2SIS£N£JUSrU BEI 
SKAUDANČIV ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ IR SKAUDANČIŲ 2AIZDŲ 
ir negali ramiai sedgti arba naktimis 
miegoti del jų užsisenSjusio* žaizdos 
niežėjimo tr skaudėjimo senų. atvi
ra tr Skaudžių žaizdų -•- uždekite 
LEGULO OINTHENT. Jos gydymo 
ypatybėe palengvins Jūsų' skausmų 
ir galėsite vėl ramiai miegoti nak
timis. Vartokit jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi prašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA-
8IS. Taipgi prašalina persSJimų ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT. su
stabdo džiovinimą odos ir perpryghnų 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
džTOŠtanclos. suskilusios odos, dedlr-
vintų odos išbėrimų Ir tt . , taipgi tin-
karna vartoti vaikučiams, kada pa
sirodo skaudus iSbSrtmas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduole nuo ii-

j virtinių odos Ugų. 
Logulo Ointment yra 
parduodama: po 75 
oete*. S l ^ a i r f ^ t O 
(pasta. $$.86). P»r-

(- kitę vaistinėse Cni-
cagoj Tr apylinkėse: 
Milwaukee. Wi8.. Ga-
ry. Ind., Detroit. Mi-
chtgan arba rašykit 
a e aauųskke Moasy 
o»**»n — 

LEGULO, 

PARDUODAMA TAVERNA su 
6 kamb. BUTU. Archer, arti Cice
ro Ave. Dėl senatvė* sav. eina į 
pensiją. Nepaprastas bargenas. 
Parduoda arba mainys. 

POttsmoutb 7'446o. Agentas. 

5618 W. Eddy St, Chicago 84, DJ. 

GAZOLINO STOTIS SU NUO
SAVYBE. Kampas 120 a 120 pėdų. 
Parduoda arba mainys. . 

POrtsmouth 7-0455. Agentas 

Votarlf nuotraukfrt ir 
s u š i l a i • U i u , '-* - - - . — 

mūzų speciaiyae 

PRECI> PHOTO STUDIO 
- - • 

O I L INVESTMENT 
OPPORTUNITY 

Expeiiesstjd and Sseessfal Petro! 

(ufesos porateO')̂ '. * '<> 
EDVARDAS ULIS, ssv. 

4058 ARCHER A VENTE 
TeL Vlnrhtia 7-2481 ' 

J '*» 

With P r o v n Reoord Will Pnrnfctk Prootisteg Leai*-« N«ar Prodncing 
Acreage for Rmall Over-Rid« kad Ersoastts. WU1 ASo Supervise 
Drilling and I>ease t>ev<4opmfnt If Rsųulred. 

ĮSjassassT ParSes l a k a i WrS>, S/trr ne CaS 

P. O. Bos 9SZ 

FOR DCTAILS AJflT MRTRTMR.H 

S I D S T O V A L L 
Orakam, Toxa* 

Liseola 04611 " Į ^ u U O0808 

Š I L D Y M A S 
A. Stanrjaaaass instoUuoja Ti

su geriausių Amerikos firmų garu 
k* alyva kūrenamus pečiua (fur-
nacea), visų dydžių oro vėsintuvus j 
(Air ooadittoners) a* atlieka visus 
skardos darbus 
1546 S. O t h Covrf, eictrf 
TeL OLymsie 04976 aso 8 vai. 

ryto Iki 5 vaL vakaro 
T r W * n a * nuo '• vai. vakaro 

0?,jrnrp*r M 7 W 

Parduodamas visai mažai varto
ta* rojalis (Vas, Baby Grand 
Piano), 2 lovos su 4 matracais 
gerame stovyje. Dėl informacijų ir 
apžiūrėjimo skambinti Telef. 

6A 5-6044 

MEILE IR LAIMĖ 
Otto iriu pavadinimu nauja dr. 

Juoao Prunskio knyga išėjo fai 
(spaudos Toje svarstoma vyro h* 

Platinkite "Draî . ',Ž2r£r^?£%Ti 
|uass< — BOSO savy nes, garastao-
rjaaHas laime gyvaninas Knyga su 

dllO daujrv-bo ?w/7A±\ų. <<ka;'.orr.a icng-
vRi. kaip romanas. T:iri 24* pu*L 
OauTiaTr.a DP^AKGE Kaina . 82. 

Perskaitę 
fitp ii kitiemg posiskaityti 

file:///Haones
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ĮVYKIAI, KURIEMS TŪKSTANČIAI 
^VALANDŲ PAAUKOTA 

(Iš "Carmen" operos repeticijos sales) 
Po kelių aavaičfų Margos veda jaunuosius j operą, bet di-

augštesn. mokyklos salėje, Chi-.delis pasiryžimas ir dar didės-
cagoje, pakils "Carmen" operos nis darbas. 

•'Carmen" operos spektakliuo 
se matysime dar ir visą eilę ki-

uidanga. Tai bus trečioji ope
ra, kuri ateis mūsų scenos ram 
po* PaflJOįtjTijų trijų metų lai. |tų_ aplietų, -kurių., sekmadienio 

repeticijose neteko pagauti, bet j kotarpjqe»_Uį visa tai turime 
būti dkĮ^dėJdngi operos rcĮj-^su kuriajs-t^ padalyti ateki-
gejui — 
chortli, operos moterų chorui ir 
visam operos koiektyyui. Ope
ros režisoriaus K. Oželio žo
džiais tariant, tie įvyjuai, ku
riems paaukota tūkstančiai dar 
bo valandų, neišdyla iš žmonių 
atminties ir kultūros istorijos 
lapų. vJei penoji lietuvių karta 
savo darbu ir prakaitu sugebė
jo pastatyti mokyklas, bažny
čias, ligonines, taj naujieji atei-

os lietuvių vyrų]rus pasikalbėjimus. 
Kai sol. V. Liorentas pasą-i 

ko jo apie pakilią nuotaiką ope
ros kolektyve, pasižiūrėjau į re-; 

peticijų lentelę: Aldona Bar- j 
kauskaitė, Virge Kupcikevičie-
nė, Vyt. Radžius, Liudas Zur-
lis ir kiti dar nepraleido nė vie- ] 
nos "Carmen" operos repeticî -1 

jos, o likusieji vos vieną ar dvi. 
repetecijas aplenkė. Tai toks; 
darbštus ir drausmingas tas ko- j 

Marcinkevičius ir montreališkis ba pats apdovanotasis. Kadangi \ 
A. Skopas taip pat seka VL Ba- Į apdovanotųjų sąrašas yra daug di- j 
ceivičiaus pėdomis ir administ-, įesnis- negu pagamintų GŽ. pra-

: reciia eali iais tik' oasidžiauetL Š o m a s u u****1"*18 Pesivėluoti ir. recija gan jais tiK pasiaziaugu. , t u o j pat u ž s i 8 a k y t i ženklai ap-
Mielos sesės ir broliai, pase- j dovanotuosius iš Okio skyriaus pa

kitę šiais gražiais pavyzdžiais. j sieks per vieną savaitę. Mokama 
Pajudinkite "Sk. Aido" vajaus j US valiuta. Pageidaujama pašto 
vis pamirštamus ir- nuolat ati- j čekiais, bet tai nėra būtina. Gali-

Didžiosios Britanijos princesė Aleksandra kalbasi su Meksikos 
prezidentu Adolfo Lopez Mateos (kairėje) ir Britanijos ambasa
dorium Meksikai Andrew Napier Noble Mexico (3ty 

viai stėngiaąi-lietuviškųjų pa- įektyvas, kuris stato mums ope I kolektyvą po ilgos ir sunkios re ei ją j kalbamą laisvojo pasaulio 
stangų egzistenciją atžymėti r ^ gimtąja rietuvių kalba. j peticijos. Mačiau, kaip j vieną jaunimo masišką susibūrimą, 
kultūriniai įvykiais. 0 vienas j tebe-i*""1^ ** ^ " ^ š e inu» **&* ^ 3 ~ sudaryta- proga Toli
us tokių labai ^ m ^ . k ^ H s ^ 1 ^ ^ v ^ U S ^ r o

t e ^ Į vadovai, solistai ir choristai, " 
turinių - muzikmių jvykių ir l ^ ^ J ^ ^ t ^ Z k a * «* d a * * ^ *>*> * ^ 
yra Uetavnj opera, apie kurią : t , e f J m | ~ ~ l t ' a n ° Antanavičiau* f valandai kitai užmirs-
žino ne tik laisvasis pasaulis, K * ™ ^ * S m o J į ™ * \ S ^ U s ^ S t t T ^ ^ ^ 
bpt ir okirouota. Lietuva pasakyti žodžiai: "Kažkokia;, T ff^.-*WWT!** '"r^r.Jiy*' 
bet ir okupuota Lietuva. p * ^ d ^ ^ ^ k u r j u ? ^ Reikalauja didzm-

M» į patauja, kad mes j repeticijas i į v a i r u o s i m a s operų spektak 
į ateiname ne vien dėl malonu
mo padainuoti, bet tiesiog širdį 

j ir talentą įlieti". 
Ar išlaikytų operos dirigento 

muz. A. Kučiūno. režisoriaus K. 

Užpraėjusi sekmadienj 
spaudos |monės buvome pa
kviesti j "Carmen" operos re
peticiją, kuri vyko Lietuvių au
ditorijos didžiojoje salėje. Re
peticijos metu matėme operos 
vadovų ir viso kolektyvo kelių-! 
mėnesių darbo vaisių — ten pra! Eželio, chormeisterių Alf. Gečo 

įr A. Lino nervai, jei kolekty
vas, į repeteijas susirinkęs, tik 
šiaip sau laiką stumtų, Tik 
drausmė, paktii nuotaika ir be
sąlyginis darbas gimdo sunkius 
operog spektaklius. 

Biletai gaudomi 
Kai po repeticijos dirigentas 

skambėjo būsimosios "Carmen 
operos pirmasis ir antrasis 
veiksmai, dalyvaujant solistams 
ir chorams. Atidžiai išklausę 
repeticiją, galime būti liudinin
kais, kad "Garmen" operos ly--
gis nebus žemesnis už jau m ^ 
tytas "Rigoletto" ir "Fausto" 
operas ir gal net pralenks anas. 
Nuostabiai puikus abiejų chorų 
dalyvavimas, vispusiškas solis 

liams. 
Taigi tą pasaulinį kompozito

riaus kuriai — ''CJarmen" ope
rą, — kuris susilaukė pasauli
nio garso jau kompozitoriui mi
rus, pamatysime balandžio 11, 
12 ir 25 dienomis Chicagoje. 

Vladas Ramojus 

SKAUTAI 
PAKVIETĖ "JAMBOREV 
Lietuvos Skautų Brolijos už

sienio skyrius praneša, jo j yra 
gautas lietuviams skautams pa-

i r "Carmen"" operos pastatymo I Metimas dalyvauti Pasaulinėje 
T . ' č i r . , . * . . . << T„~ . t^ . .A . :~>> i ~ . ~ x ; „ ; „ vadovas muz. Al. Kučiūnas nu 

tų pasiruošimas ir dirigento bei i hP° n u o ^^^ J° v e i d e m a t ė * 
režisoriau* puiki nuovoka gra - | m e P*s*^inimo šypseną. Pa-
žiai suveda spalvingą operą į | prašytas; pažade jo ir pasikalbė

jimą spaudai, kurį paskelbsime 
vėliau. \ 

Po repeticijos Tyrai ~ir Tnote^ 
rys apgulė operos administraci
nio organo kasininką Vyt. Gu
tauską, kuris tvarko operos bi-
ietus. Visi pirko biletus būsi
miesiems operos spektakliams, 

vieną męning visumą. • 
Titularinę Carmen role visuo

se trijuose spektakliuose turės 
sol. Aldona Stempužienė iš Cle-
velando. Palikusi šeimą Cleve-
landė, ji ištisas savaites pralei
džia Chicagoje, bereptuodama 
su operetr kolektyvu. Kai pir
mą kartą Aldona atvyko į Chi-
cagą repeticijoms, dirigentas ir 
visas operos kolektyvas buvo 
nustebinti jos geru pasiruoši
mu savo rolei. 

Kai sekmadienį paklausiau 
sol. A. Stempužienę, ar jos ne
baugina tokia sunki rolė visuo
se trijuose operos spektakliuo
se, ji ryžtingai atsakė: 

— Drąsi esu, tikrai drąsi! 
Darbas ir ryžtas 

dalia sol. A. Stempužienės. pa 
grindinę rolę turi ir sol. Baras-
Baranauskas, kuris atliks Don 
Jose vaidmenį, žinia, sol. Ba
ras ,- Baranauskas dabar yra 
pačiame talento pajėgume ir, 
laimėjus "Ghicago Tribūne" kon 

ftritosio dainininko ti-
jam ^ra atviros durys į 

ne vieną amerikiečių muzikos 

Skautų "Jamborėje", kuri šiais 
metais liepos 17 — 26 d. įvyks 
Filipinuose. 

Norima, jeigu tik finansiniai 
sunkumai bus nugalėti, pasiųs
ti mažą lietuvių skautų delega-} 

w 

mųjų Rytų visuomenei bei jos 
jaunimui pavaizduoti lietuvių 
tautos nelaimes, apie ką pasta
rieji yra labai mažai informuo
ti. 
.JOS VISADA PLIKIAI DIRBA 

"Sk. Aido" vajus juda labai 
lėtu žingsniu. Paliko tik treje* 
tas savaičių ikj vajaus pabai
gos, o daugelis vienetų vis dar 

Aido"' 

dėliojamus reikalus. 

Garbes ženklui reikalu 
LSS Ūkio skyrius praneša visų 

apdovanotųjų Garbes ženklais ii-, 
niai, kad visi GŽ, išskyrus Gyvybės 
Gelbėjimo ordiną, jau pagaminti ir 
juos galima Okio skyriuje gauti 
prisiunčiant sekančias žinias: 

1. Kas G2 užsako ir kam užsa
ko? 

2. Kokį GZ užsako? (Jei apdo
vanotasis yra rėmėjas, būtinai tai 

. pažymėtį.). 
3. Kada tuo G2 išsiųsti U* kokiu 

adresu? 
Atsakant į augščiau išvardintos 

anketos klausimus, prašoma juos 
pilnai visus atsakyti. Okio skyrius 
yra įpareigotas, kad ženklai būtų 

; tvarkingai įteikiami apdovanotie
siems, todėl, pilnai užpildydami an- > 
ketą, sutaupysite laiko ir sau, ir 
Okio Skyriui. 

Pinigai siunčiami iš anksto su 
užsakymu. Neatsiuntus pinigų, į 

! tokius užsakymus Okio skyrius ne-
; kreips visai dėmesio, nes gaminda
mas, paskutiniąją seriją G2, Ūkio] 

! skyrius yra padaręs nepaprastai dį-
j dėlių išlaidų, ir skolon siųsti yra 
nepajėgus.-

Garbės Ženklams nustatytos se-
; kančios kainos: 

Geležinio Vilko ordinas sų juosta 
— 12dol., Padėkos: Rėmėjų — 10 

i dol., Skauntininkų — 8 dol., Leli-
I jos: — 6 doj., Už nuopelnus: Rė
mėjų — 7 dol., Skautininkų ir 

ma siųsti ir grynais. 
i i1 i i 

G2, rozetės ir tautinės juostelės 
užsakomos: P. Pakalniškis, 1331 
16-th St.. Santa Monica, Calif. USA. 

Apdovanotųjų sąraše yra vijįs 
eilė asmenų, apdovanotų tremties 
metu. Jei kas ii jų būtų G2 ap
gavęs, prašoma ta pačia tvarka, 
užsisakyti. Jų sąrašą Ckio skyrius 
turi ir j 3-čią paragrafą atsakyti 
nereikia. ^ ' T T 

tyli. "Sk- Aido" administrato
riui tikrai reikėti} nusiminti, j e i | ^ t u _' 5 ^ Tėvynės" S&naus 
nebūtų labai gerų talkininkų. įr Dukros — 4 dol., Vėliavos — 
Štai jau kelinti metai tikrai pui- 3 dol. Pažangumo.: (Skautų ir 
kiai dirba Omahos vyr. skaučių Skaučių) — 2,75 dol 
būrelis. Jos jau ir šiemetiniam 
vajui atsiuntė 50 prenumeratų. 
Jos neužmiršo ir mūsų sesių ir 
brolių, esančių yoįkietijoje, at-
siųsdamos jiems net 9 apmokė
tas prenumeratas^-Visada ener
gingai dirba ir n^kad nenusi
mena ir deveįandjškis ps. VI. 

Visiems augščiau išvardintiems 
G2 į paminėtą kainą įeina ir G2 
juostelė su pakabinimu, persiunti
mo ir apdraudos išlaidos. 

Taip pat Ūkio skyriuje galima : 
gauti visų GŽ rozetes sekančiomis ' 
kainomis: I 

GVO — 1 dol., vjsų kitų — 60 
et. Užsakant daugiau, negu 5, — 55 
et. štukai Lietuviškos tautinės 

Bacevičius. Jis jau atsiuntė 30 juostelės gaunamos po 35 centus, 
prenumeratų, jų tarpe 4 garbės " ^ k a Q t ^"S""*- **& 10- - P° 
prenumeratas. Cbięa3iškis Aud \ Garbės Ženklus gali užsakyti ap-
rjus Aglinskas, rVorcesterio R. 

pirko tiesiog dešimtimis. Visų 
trijų spektaklių schemos jau I 
smarkiai išbraukytos; žinia bi
letai gaudomi. Kai paklausiau 
Vyt. Gutauską, ar jis neprama-
tąs, kad bilėtų gali pritrukti, 
Vytautas atsakė: "Iš karto bai
dėmės ir trečiojo spektaklio, bet 
dabar atrodo, kad teks ir ket
virtą duoti". 

Taį maloni žinia operos ko» 
lektyvui, operos lankytojams ir 
bendrai lietuvių operos atei
čiai. 

Maždaug jau buvo šešta va
landa, kai operos administrato
rius ir vyrų choro valdybos pir 
mininkas Vyt. Radžius visiems 
padarė staigmeną, po repetici
jos išvargusi operos kolektyvą 
ir spaudos atstovus pakviesda
mas Užgavėnių; blynams j "apa
tinę salę. Ten tiesėsi ilgi sta-

š v e n t o ^ ^ f e t jis atmintiname. iai> apkrauti A. Barkauskaitės, 
"Cbk&gC'l&toiae" mtemew de| I v a n a U 8 k i e n i ( | k j Dapkienės 
šimtams tūkstančių amerikiečių 
aiškiai pasakė, kad "mano na
mai — Lietuva". Ir jis visą 
savo talftnto jėgą štai'jau ant
rą kartą atiduoda savajai lie
tuvių operai, nes, anot sol. St. 
Baro, lietuvių opera atlieka di
delę reprezentacijos misiją; tą 
patį pabrėžė ir saJ.,A- Stempu-
žienė. TV 

Sol. M. Kripkauskienę mes,. 
chreagiečiai. gerai atsimename 
iš "Rigoietto" operos, kur Ji 
gražiai debiutavo Gildos relėje. 
Clevėlandiečiams "Fauste" ji 
sukūrė nepamirštamą Margari
tą. "Cąppejj" operoje U. Krip-
kauskienei tenka antraeilės ro
lės. Bef^fos žodžiais tariant, 
labai sunki .yra "Carmen" ope
ra, todėl ir, antraeiles roles tu
rint, reikia daug padirbėti, • 
darbas įdomus. 

Salia vyresniųjų, matome ir 
pačius jaunuosius — V. Lioren-
tą. J. Savrimavičių ir J. Brazį. 
Jaunųjų operinio darbo mintį j 
geriausiai nubrėžė buvęs čiur-
lionl^tls Jjilias Savrimav č,u.«. 

vien noras dâ r.u 0 L. i^|-

skaniai paruoštais valgiais, o 
L. Vakselis, su skrybėle ranko
je perbėgęs per choristus, nešė 
šaunų skystimą, kuris gaivine 

Hi'iBJI ~. &1EZ71' 

JUOZAPAS SERGEDA 
Gyveno 2519 W. 45 St. 

Mirt vasar. 15 d., 1959, »:20 
v: r., sulaukęs puses amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Kilo 18 Dau-
griUSkio parapijos. 

.Ameritooje isgjveno 50 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Anna Kunčaite. sunūs 
Juozapas: sesuo Melvyna Bal
čiūnas. Svogeris Kajetonas ir 
jų Seimą; 2 pusbroliai: Alex 
Tu n kis ir L«o Paukštis: krik
što rtuktž EvtHyn Ozelis: sese
rų vaikai: Ix>uis, John. JoBepii, 
Anthony. Adam Czaikowskl ir 
H«»teii Ktilhan<-k. Michael Bal-
č-iūnas ir Peter Kabaliūnas iŠ 
Wiscon«ino ir ju šeimos ir 
jų Seimas ir daugr kitų gimi
nių Ir pažįstamų. 

KAnas pašarvotas John K. 
HudHkio koplyčioje, 4 U « So. 
California A ve. 

Laidotuvfi» įvyks peakiad., 
vasario 2X) d. iš kopi. f-.Zd v. 
'•-vto bus atlydėta, j Nekalto 
Prasidėjimo Paneles Svč. par. 
bažnyčią, kurioje įvyks g*4u-
linsos pamaldos už velionies 
siela. Po pamaldų bus nulydė
tas J šv. Kazimiero kapines: 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
c-iirune«. draugus >r pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

y 
• Notiūdę: 2moo» ir savos. 

Laidot. direkt. John F. Ku-
deikiB. Ttl. LA 3-0440. 

mmmmmmmmm 
dovanotojo tiesioginis vadovas ar» 
' i , , „r,.i i • • , , U i JHĮiJiM* 

I 
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Miebm Zlt^VIUI BAKAIČIUI su šeima, 
jo broliui mirus, reiškiame nuoširdžią užuo

jautą. .į.T 

Karolis ir Algis žaliunai 

Kun. F. Gureckui ir Onutei Bakaitienei su 
šeima, JŲ mylimam tėveliui mirus, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. 

Karolis ir Algis žalimai 
>.'jt 

XtJ l 
MARIJONA RAUCaS 

P i P t K i 
Visiems pareiškusiems užuojautą dol mano mylimos 
žmonos ir motinos 

A. t A. 
MARIJOS ŽALIŪNIEN42S mirties, 

nuoširdžiai dėkojame. 
Karolis k Algis taliiaai - , ' 

• . 

M.r* 
Oim€ 

(JANČIAUSKAITE) 
Gyveno )3?4 s. rtoynife Ave. * 

va*. l« d., 1969. 2:J0 vai. p. p., sulaukusi puste a m i , 
sietuvoje. Ktlo H Vii niaus apskr., Trakų parapijos. 

Meil»k1ų kaimo. Amerikoje isgyveOa 46 m. 
PasHiko dideliame nuliūdimo 5 sūnūs: Anthony. marti Boafe. 

Bruno, marti OetK-vleve. Kaymond. Loonard, ir Rtchard. dukts 
Dotorca. 4 anūkai, teta Emma Kragidis su Aeima. kiti gimines, 
draugai ir pažįstami. 

Priklaus*" Chioagos Uetuvtų Draugijai. 
Kilnas pašarvotas I^a«kawicz koplyčioje. 2314 W. 2Srd Plaoe. 
Laidotuves jvyfct* ketr.. vaa. I I d., « kaptycfo* 8:80 v. *^. 

bus atlydėta i Aušros Vartų parapijos baXtiyčla. kurtoje įvyks 
gedulingos pamaldos u* velionis siela,. Po pamaldų bus nulydėta 
j kapines. 

Nuoširdžiai Kviečiame visus: gimines, draugus Ir paifutamu* 
dalyvauti slose laidotuvėse. 

Nulifide: Sūn&s duktė, mkrfto* ir anūkai. 
Laidotuvių direktorius Steponas Lackawicz. TeL VI 

EDVARDAS S AUKOTIS GELIHIHKAS 
Paruofta gele« ii gavo SiltadariiŲ re>tu»čBM, 
krikityBOtM ir kiiomg iikSmSms. Parūpina gSkm 
ne tik tolduruvfaug, bet Ir gttoa «odinti tf pttoSti 
kapa jū»ų Lrtiaiųjvį. f . ' . . 
3*42 W, f i f tfi %U PR 9-1355 ir 9-1356 

Gavome žinių iftijetuvog, kad negaileatinga mirtis atskyrė 
ii mūaų tarpo gerbiamą ir mylimą pusbroli Teisių kapitulos 
prelatą, o taip pat ir buvusį Telšių ir Plungės gimnazijos 
direktorių 
jį* M *• 

• i . 

% * • 
fvi;; 

*•«?•>* 

i 

IOJN. PRS-. ANTANĄ SIMATTJ 
Netekome s»vo mylimo pusbrolio 1959 m., sausio mėn. 

15 d. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybe. 
Už jo sielą m užprašėme iv. Miiias su egzekvijomis 

vasario mėn. 21 d., 7 vai. ryto. šeštadienį, šv. Antano para
pijos bažnyčioje Detroite. Maloniai kviečiame visus gimines, 
draugus, buvusius jo mokinius ir pažįstamus iiose pamaldose 
dalyvauti ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. Prelato Antano 
sfeią. 

Nuliūc Antanas, iranna Brrfuė 
i*, nu. ir Marija ~ 

GUŽAUSKy BEVERLY HILLS GELIUYfclA 
Geriausios galėa dėt vestuvių, banketu, lauiptuvic 

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STKKET / • 

Telef. PB 8-0833 PB 8-0834 

PIRKITE DABAR TI ESI 0G M 0 
MR, »ELS0M, 

SAVININKO 

S A I N T C A S I M I R 
M O N U M E N T C O . 
3914 West llltbStręor 

T * — CEdarerisi 3-6335 
Vienas Uokas nuo kapinio. 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste. . 

Petkus 
TĖVAS IR ŠONUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6812 S. VYESTERN AVL, Tel. GRovefiIH 6-2846-6 
1419 S. 50th Ave., Ciceto, T0wnhall 3-2108-09 

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE 

Laidotuvių Direktoriai 

tj;F.ĘUDĖIKIS 
] DIREKT ORIU S 
MODEBNIOS KOPLYCidB 

ftlaioaas U 3-0440 ir U 3-9852 
AMBULANCE PAYABNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 

SEKANTIEJI YBA N AKIAI CHICAGOS UETUVIŲ 
LAIDOniViV DIBEKTOBfC 

patarna-
vto** diena Ir nak-
ttEMkai. i . u k t 

PETRAS BIELIŪNAS 
AVB 

AMTA6AS R PHILLIPS 
0m LĮTPANįOA AVE. M 

PETRAS P. GURSKIS 
TArd. 7 ^ a i 

1«L 

POVUS L RIDIKAS 
ttH S. ąALffPEP STBEĮBr IM. YArds 7-U11 

l&NUKttt F. 60M0|KAS 
i M t l 6. MKUTOAN 1VK. Tel. 

iORGIS F. RU0MIM 
S31» S. UTCANICA AVE tUL VA«* VllJkVlMi 

IMS a 
V ASAITIS — BUTK US 

AVB. C9CWMO, ILL, TeL OLys»is KUM 

ZIGMUND (2U8TK) ZUDYCKI 
164« W. 4€TH STREET Tel. YA#d» 7-ir«1 

m* m. 
STEPOMAS C U0KAWIC2 

Tel. SEpanrk 7-1 S U 
T * V i r t u , 7 - i i T 1 

14J4 S. 
HOME 

CMS I r Tfrrnhull S-MS7 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, I L U N O B Trečiadienis, 1959 vasario 18 

CHICAGOS 23NIOS 
Dėmesio verta drama 

VAJLh'NTlV) DIENA 

i mus 
$120,000,000 O'Hare 

aerodromui Chicagoje, Blackstone teat-
Chicagos Miesto taryba vien | re, dar paskutines 4 savaites 

oalsiai patvirtino planą — iš- i eis drama "A Raisin in the 
. leisti $120,000,000 paskolos bo- Sun", dalyvaujant aktoriui Sid-

: nų, kuriais būtų finansuojamas '• ney Poitier, neseniai gavusiam 
X Kiekvieną dieną pasfeai- o Ha re aerodromo sumoderni- specialų įvertinimą. Vaidila 

tydamas nors keletą minučių nimas Bonus pardavinės 274 vien negrų aktoriai, ir savo 
atleisi kasdienybės įtemptus investavimų filmos. Bus moka- vaidmenį gerai atlieka, ypač 
nervus ir padidinsi savo issila- m a 4 ; ^ p a lūkanų. Paskola ui- minetasai Poitier. 
vmimą. Papigintomis kainomis l r a u k i a m a k eturioms dešimtims Drama — iš pietinės Chica-
taiygų gali ingyti š, menes, m e t ų ^ n u n r d t o m a i š m o k ė t i g o g n e g r ų ^ ^ ^ 
paskelbtame Draike.knygų * J per 28 m e t i * Jau daugiau kaip Tradicijų gerbėja našlė gauna 
pardavime. Išparduodamų kny ^ p r o c ^ y r a užsakytų. • po vyro mirties $10,000 apdrau 
gų katalogas paskutin, kartą; ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
buvo išspausdintas sio antra- . .. ^ , , . . . • f^u^uo .. . , , . , - . r. tartį, pagal kurią susidarys investuoti i verslą (saliūna) diemo, vakarykštėje, Draugo ., , , . * io*uuu4j, 
, . , - ... ,-• • •• , -T, reikiamos sumos paskolai iš- mottaa gi ryžtasi seimai nu-laidoie. Atydziai ų perskaityk , - » • „ . ^ . . , s ' SCUUJU nu . . r..._^_ mokėti. Pats miestas bonų ne- ; pirkti namus, be to — dalį pa-
ir rasi keletą knygų, kurios tau i 
patiks ir kurias galėsi įsigyti 
papiginta kaina. 

pardavinės. Juos už $117,312,- j skirti dukters išleidimui į gy-
000 nupirko Chicagos ir New ; dytojas. 

i Yorko bankų grupė, kuri su Negrų šeimoj nemažas skur-
X Naujoji vyčių sendraugių j savo padaliniais tuos bonus das. Iškyla problema negimu-

valdyba 1959 m. Dvasios vadu plačiau paskleis 

nuuna k * * pasu.ku P"' į , ! 2 .000.000 Lincoli. Parko 
pakraščiui 

Vaistai prieš kataraktą 
Illinois universiteto Klinikos 

departamento mokslininkas dr. 
A. C. lvy praneša apie sėkmin-

66,225 mate kamelijas 
ir azalijas 

vaite Garfield ir Lincoln parko 
gus bandymus pavartoti jo iš- Į šiltadaržiuose atsilankė 66,225 

Massachusetts policijos 
patarimas girtuokliams 

Per pirmą gėlių parodos sa- [ "jeigu negali atsisakyti nuo 
gėrimo, kodėl neatidaryti nuo
savą karčiamą ir savo name? 

rastus .vaistus prieš kataraktą. | Ž ^ ^ S P a r o d a tesis iki kovo Būsite vienintelis klientas ir 
Koikas daromi oandymai su su i R&n. 1 d 
nimis. Pastebėtas pagerėjimas 
85 proc. 

Ign. Albavičių, pirm Ign. Sa
kalas, vicepirm. V. Jodelis ir j 
E. Samienė, sekr. Ona Aleliu-i Nuspręsta atstatyti namus, 
nienė, finansų sekr. P. Zaka-1 kurie supa Lincoln, parką Tam 
raitė, ižd, N Kariavičius, iždo i reikalui planuojama išleisti 
globėjai T. Norbutienė ir S. I $12,000,000. Visų pirma norima 
Jonutienė, maršalka A. Bace-!iš Chicagos Miesto valdybos 
vičius. Sekančiuose susirinki-' gauti $268,000 planarvimo rei-
muose bus išrinkti pirmininkai j kalams. 
Lietuvos, Socialinių reikalų, :• 
Ligonių lankymo ir kt. x LB Chicagos apygardos 

I valdyba 1958 metais parėmė 
X Lietuvių S-tų s-go», Studi- j k i t a s lietuviškas organizacijas 

jų dienos rengiamos Chicagoje ; 4 0 0 d o l s u m a 
vasario 28 d. Programoje yra j 
numatoma dail, P. Augio pas- ] X Brighton Parko lietuvių 
kaita apie modernųjį meną, dr. I P « P U o 8 bažnyčioje, gavėnios 
V. Vyganto paskaita 'Jauno ; m e t u « kiekvieną penktadien}, 7 
lietuvio inteligento tipas išeivi- v a l 3° m i n - vakarais, einama 
joje" ir simposiumas apie kul- j k r v ziaus keliai, 
tūrinių santykių palaikymą su į x Ona Blaveščiūnienė, gyv. 
dabartine okupuota Lietuva. Į 2515 So. Drake Ave , įsirašė 
Vakare yra numatomas muzi- į nariu į vyčių sendraugių kuo
kos ir literatūros vakaras. Vi- Į pą N3ują narę rekomendavo 
sa programa ' įvyks Jaunimo Į M. Paukštienė ir T. Norbutie-
centre. šias studijų dienas ren-

sios gyvybes žudymo. Studen
tė medikė — maištingų pažiū
rų. Jos pasimatymai su vaiki
nais sudaro keletą komiškų si
tuacijų. Šeimos galva — našlės 
sūnus — girtauja, atleidžia
mas iš darbo. Motina pagaliau 
ryžtasi laimėti jį parodant pa
sitikėjimą. Jam paduoda Įdėti 
į banką sesers mokslui skirtus 
pinigus, o dar likusį trečdalį po Į 
namo pirkimo — duoda jam 
verslui atidaryti ir perimti va
dovavimą visoje jų šeimoje. 
Sūnus įteikia pinigus bendri
ninkui, kuris apgauna ir su vi
sais pinigais pabėga. Čia — 
meistriška Poitier scena — jo 

Du jaunuoliai mėgėjai aktoriai 
vaidina Valentino dienos pastatyme 
Majestic teatre New Yorke. (UPI) 

Laisvę mylinti tauta 
Dienraštis Gbicago Daily 

News išspausdino mūsų ben
dradarbio Edv. Sulaičio laišką, 
kuriame jisai, Vasario 16 d. 
proga, primena, kad Lietuvoje, 
nepaisant ilgos vergijos nak
ties Jaisvės mintis nėra miru
si. Jis reiškia viltį, kad so
vietinis despotizmas ilgai ne
bevargina tautos, kuri myli 
Dievą ir laisvę. 

Greitasis sprausminis 
. lėktuvas 

Skautu veikloje 
Chicagoje skautų veikloje žy 

mus stiprėjimas religinio mo
mento Paskutiniu metu dau
gelis miesto skautų buvo apdo
vanoti medaliais už pasižymė
jimą religinėje veikloje. 

Tapytojų ir skulptorių 
paroda 

Brolybės savaitės proga Chi
cagoje, Marshali Field krautu
vėje, išstatomi paveikslai 38 
tapytojų ir kūriniai 10 skulp
torių. Dailininkai yra jvairių 
rasių. 

Gauguin paveikslų paroda 
Chicagos Meno institute vyk 

sta Paul Gauguin paveikslų 
paroda. Iš viso yra išstatyta 75 
paveikslai, 35 piešiniai ir ak
varelės, 81 litografija ir me-

1 džio raižiniai bei 10 skulptūrų. 
Paveikslai suskoiinti iš muzėjų, 
privačių kolekcijų. Atvaizduo
ja Gauguin kūrybos laikotarpy 
Britanijoje Martinike, Aries ir 
Tahiti. Yra ir religinių kūrinių, 
kaip Nukryžiuotasis, Kristaus 
agonija, Dievo diena, Marija. 

XT . . , . ._ ~,. Areštuoti del telefono 
Nuo kovo men. 1 d. is Chi- Englewoode, pietinėje Chica-

cagos pradės kursuoti Ameri- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ vUnaa 

can Airlines tikrieji sprausmi- v y n s ^ trya v^kogam & t a i > 

niai lėktuvai, pasižymį dideliu, kad ^ o ^ š a u k o j o m c _ 
greičiu. Lėktuvas su 106 kėlei-Į ^ ^ nepadoriai kalbėdami, 
viais iš Chicagos pasieks New 
Yorką per 1 vaL 35 min., iš 
Chicagos į San Francisco skris 
per 4 va i 10 min. 

Vos nesusidauže ore 
Iš Chicagos j Miami skren

dąs Eastern Air linijos lėktu
vas Electra vos nesusidauže su 
sprausminiu bombonešiu, su 
kuriuo prasilenkė tik per 400 
pėdų virš Tennessee valstybės. 

Gauguin yra prancūzų po- j Trys keleiviai, čikagiečiai, leng 
impresionistinio laikotarpio ta-

gia Chicagos skyrius, šį pava
sari yra taip pat numatoma su 
ruošti studijų dienas Clevelan-
de, New Yorke ir Urbanoje. 

X Jonas Vaičiūnas, LB Chi: 

ne. 
x Eglė žalčių karaliene, Mi

ko Petrausko puikioji opera, 
taip artima lietuvio širdžiai, 
yra gerų muzikų palyginta tu
riniu prie Wagnerio "Loeng-

cagos apygardos valdybos na-j rin", o muzikoje prie garsaus 
rys spaudai ir informacijai, su- Moszurskio kūrinių Alice Ste-
darė LB Chicagos apygardos phens dainininkės pasirinko 
spaudos ir informacijos komi- trečią aktą šios gražios operos 
sijos branduolį, kurin įeina A. 
Antanaitis, Ak Baronas, St. 
Daunys, Z. Juškevičienė, V 
Kasniūnas ir L. Mockevičius. 

x Agr. Antanas šantaras, 
prieš kurį laiką persikėlęs iš 
Argentinos, apsigyveno Brigh
ton Parko apylinkėje. Ilgai (ne
laukdamas įsijungė lietuviškon 
veiklon. Lietuvos nepriklauso
mybės minėjime š. m. (vasario 
22 d. pasakys kalbą. 

susįrraužimas netekus pinigų 
ir apvilus pasitikėjimą. Motina j P^J**- gyvenęs 1848 — 1903 
visus skatina parodyti jam ar
timo meilę, kurios labiausiai 
yra reikalingas suklupęs žmo
gus. 

Baltieji nenori įsileisti juo
dųjų šeimos į naujai nupirktus 
namus baltųjų rajone. Siūlo 

Į stambesne sumą, atpirkdami 
namus. Sūnus jau buvo besusi-
gundęs pasipelnyti, tačiau mo
tina paveikia jį, primindama 
eiti garbingu tėvo keliu. Visa 
šeima baltiesiems pažada lai
kytis uvarkingai ir keliasi. 

Drama įdomi dėl savo iške-

X Marquette Parko Namų 
Savininkų dr-joe susirinkimas 
įvyksta vasario 26 d. 8 v. v. 
parapijos salėje. Bus sprendžia 
mi labai svarbūs reikalai. Val
dybos vicepirmininkas parodys 
trumpą filmą iš lietuvių gyve
nimo Chicagoj. Kviečiami visi. 

Uamų problemų, dėl gero pa- Į Sekmadieniais nuo 12 »val. iki 
statymo. Ji padeda mums įsi
jausti į negrų šeimos psicholo
giją. Teatro lankytojų yra ir 
juodųjų, ir baltųjų; persvara 
gal pirmųjų, ir įdomu stebėti 
jų reagavimą į kaikurias sce
nas. 

m. Nesuprastas Prancūzijoje, 
jisai į gyvenimo pabaigą per
sikėlė į Tahiti, kur ir mirė. Jis 
buvo pamėgęs primityvius, ne-( 
sugadintus žmones, kurie uži
ma žymią vietą ir jo tapybos 
temose. Jo kūrybos emocingu
mas, simbolinis" spalvų pajėgu
mas daro jo piešinius išskirti
nos vertės. 3o kūryba buvo 
daugiau įvertinta, po jo mirties 
ir turėjo didelės įtakos 

Įėjimas į jo parodą — 50 c. 
Atdara kasdien nuo 9 vaL ry
to iki 5 v. v., antradieniais ir 
ketvirtadieniais-'^— iki 8 v. v. 

5 v. v 
Vasario 20 d. ir kovo 27 d. 

6:30 v. v. Meno instituto Ful-
lerton salėse paskaitos apie 
Gauguiną. Pačioje galerijoje jo 
kūrybos aiškinimai būna sek
madieniais 2 vaL 45 min., ket-

vai sužeisti, iš savo kėdžių į ta
ką iškritę dėl staigaus posū
kio. 

2,000 komunistų JAV 
karo pramonėj 

Clarence Manion Chicagoje 
sekmadienį per radiją puolė de 
mokratų vadus kongrese, kad 
nepasirūpina iš karinės pramo 
nes pašalinti ten įlindusių 2,-
000 komunistų, kurie, JAV ka
riuomenės vadovybės manymu, 
ateityje gali būti sabotažo vyk 
dytojai Atstovų rūmų komite
tas, kovojąs prieš antiameri-
kietišką veiklą, ,jau 1957 m. 
spalio 9 d. Pentagono buvo įs
pėtas apie tą pavojų, tačiau 
tuo reikalu nieko konkretaus 
nebuvo padaryta, o dabartiniai 

Dramos autorė - Lorraine Į virtadieniais 5 vai. 45 min. v., 
Hansberry. 

Nuo pirmadienio — 
areštuos 

Šachmatininkų dėmesiui 
Sporto klubo Neries šach

matų sekcijos .ruošiamas žaibo 
turnyjrayj įvyks sekmadienį, 
vasario 22 d., Jaunimo centre, 
5620 S. Claremont Ave. Pra
džia 11 vai. ryto, bet norintie
ji dalyvauti prašomi . atvykti 
kiek anksčiau, kad registracija 
vyktų sklandžiau (geriausia 
apie 10:30). Žaidėjai prašomi 
atsinešti šachmatus fr — kas 
turi — laikrodžius. Be lietuvių 
į šį turnyrą kviečiami latviai, 
ukrainiečiai ir amerikiečiai, 
tad turnyras bus tikrai tarp
tautinis. Starto mokestis $2, 
moksleiviams (mokiniams ir srtu 
dentams) — $1. Surinktų 75 
proc. skiriami prizams, likusie
ji — rengimo išlaidoms. 

nereikės pirkti leidimo — pa
tento. 

Duok žmonai $55 nusipirkti 
dėžei degtinės. Ten bus 240 
mažų stikliukų. Pirk nuo žmo
nos po 60 centų už stikliuką. 

Po 12 dienų, kada dėžė bus 
tuščia, jūsų žmona turės šutau 
piusi 89 dol. padėti į banką ir 
85 dol. nupirkimui kitos dėžės 
degtinės Jeigu gyvensi dar 10 
metų ir tęsi degtinės pirkimą 
iš žmonos, jūsų našlė turės 
$27,125. 

To pakaks užauginti vaikus, 
išmokėti skolas, apsivesti tvar
kingą vyrą ir užmiršti kada 
nors pažintą girtuokli, koks 
pats buvai". 

Bloga Amerikoje • 
Sovietų mokslininkai dejuo

ja, parvažiavę: 
— O pamatytumėt, kaip yra 

bloga toje Amerikoje. Tarp sa
vęs kovoja politinės partijos ir 
viena kitos pilnai nenugali. Jie 
neturi kur dėti ūkio gaminių; 
siūlo dovanų, ir niekas neima. 
Niekur kitur tiek žmonių nežū
va nuo auto mašinų keliuose, 
kaip JAV Darbininkai nežino 
kur pinigus padėti; vyksta ato 
stogų, kad nuo jų išsilaisvintų, 
o visi serga augštu kraujo 
spaudimu, padidėjus nuo tau
kų svoriui. 

CARMEM OPEROS 
KVIETIMAI 

Chicagos policijos komisio-
nierius O'Conner paskelbė, kad 

M. Banky i nuo pirmadienio policija pra-
koncerte "Keturių meilės ope- Į dės sulaikyti tuos automobilis-
rose". Cia Eglės broliai dalgiu j tus, kurie neturi naujų auto-
žada galą padaryti žalčiui. Tė- mobilių numerių. Dabar jau tik 
vai bando apgaudinėjimu savo rai automobilistai suskato nau 
dukrą išgelbėti, įduodami žąsį, jus numerius įsigyti. Pirmadie-
avį ir net dukrą. Viliui nepasi- j n į Chicagoje net 40,000 žmo-

| sekus. Eglė atsisveikina su j m u išėmė numerius, o praeitą 
x Vysk. V. Brizgio kelionė | "darželiais, tėveliais, broleliais 

po Australiją vyksta sėkmin- seselėmis ir tėviškės mano 
gai, sukeldama didelį suskio- brangiais nameliais", ir Gulbė-
mėjimą ne tik lietuviuose, bet Dievaitis ją išveda pas žaltį 
ir australuose, kurių spaudoje ''Atsisveikinimas'' yra tikras 
taip pat tilpo platūs aprašy- periąs mūsų tautinėj muzikoj 
mai apie žymųjį svečią ir jo j i r gaila, kad taip retai tema- į fa penktadienį, vasario 20 d., 
k « l i o n e - I tyti mnsų programose. j 8 v . v. Moterų krabo patalpose! 

i Dainininkų sąstatas, kuris | 4 1 0 s . Michigan, ruošia minė-
I dainuos Eglėj: Eglė — Marytė 

Banky, tėvas — Faustas Stro-
lia, motina — Jonė Bobinienė; 

penktadieniais 12 vai. 15 min. 
Gaugino įtaka į vėlesnį meną 
aptariama paskaitose su pa
veikslų demonstravimu antra
dieniais 5 vai. 45 mm. v. Be to 
— rodomi filmai paveikslų ir 
gyvenimo tų vietų, kur Gao-
gninas tapė, sekmadieniais 1 v., 
trečiadieniais 3 vaL ir šešta
dieniais i vai. p. p. Viskas — 1 0 , 8 1 0 pol ic in inkų 
nemokamai. 

— Ant Valonis, Labdario drau
gijos pimi., praneša, kad sąjungos 

nuostatai ir teismo sprendimai centro valdybos susirinkimas įvyks 
neleidžia tų įtartinų asmenų iš 
jų užimamų vietų pašalinti. 

Širdies ataka automobily 
Evahstone, privažiavęs auto 

mobiliu prie šaligatvio, mirė 
Augščiausio teismo teisėjas 
Frank M. Padden, turįs 79 m 
amžiaus. Atrodo, kad mirė dėl 
širdies atakos. Priepuolis ji 
ištiko važiujant su žmona. Ne
laimei ištikus, žmona tuojau 
nuvažiavo į šv. Pranciškaus li
goninę, kur gydytojas konsta
tavo teisėjo mirti. 

Bizet "Carmen" 4 v. operos 
spektakliai jvvksta balandžio 11 d. 
8 vaL vak., balandžio 12 d. 3:30 

V. Karpuška, pirm. jval. po pietų, balandžio 25 d. 8 vai. 
A. Zujus, sekr. I vak. Marijos mokyklos salėje. 

./ Kvietimus galima gauti: 
— Pagal laiką — pirmiau "Marginiuose", 2511 W. 69 SL, 

gyvenimas, paskui mirtis. Pa- Ra^eUo* prekyboje, 3322, South 
gal amžinybę — pirmiau ,mir-JHalgted St., YA 7-0677, 
tis, paskiau gyvenimas Savriroavtfiaua krautuvėje, 4358-

—T* nori 'So- F a i r i f e l d Ave-> L A 3-6342. 
uoanod. Kvietimų kainos: premjerai — 

5.50, 5.00, 4.00 ir 3.00 dol., kitiems 
dviem spektakliams — 5.50, 4.50, 
3.50 ir 2.50 dol. Vietos numeruo
tos. 

Kvietimus galima užsisakyti paš
tu, pasiunčiant atitinkamai sumai 
piniginį čekį ir pažymint pageidau
jamo spektaklio datą, šiuo adresu: 
Chicago Lithoanian Malė Chorus 
"Vytis", c/o Mr. V. Gutauskas, 
7034 So. Fairfiekl Ave., Chicago 
29. m. 

KAS KĄ IR KUR 

vasario 18 d., trečiadienį, 7:30 v. 
v. sv. Kryžiaus parapijos salėje. 

—» lietuvių Studentu Santara 
vasario 20 d. 7:30 v. v. Jaunimo 
centre ruošia ciklą: Nepriklauso
mybes atgavimas — didysis mo
mentas ir jo pasekmės. Dalyvauja 
prof. Myk. Biržiška, prof. S. "Kai
rys, dr. P. Daužyardis, dr. V. Sruo
gienė, Al. Mackus. 

oooooooooooooooooooooooooo 

x Vincas Bružas, Ontario 
Kanada, Rita Hammer, S. Die
go, Calif., A. V. Dundzila. Los 

šeštadienį buvo rekordinė die
na — išimta net 59,658 poros 
numerių. 

Pagerbs poetą Krasinskj 
Chicagos Lenkų Menų klu-

jimą poeto Zigmundo Krasin-1 *> prie gatvių taisymo dabar 
skio, nuo kūno mirties šiemet, dirba 225 vyrai Gatvh, lopy 

23 būriai taiso gatrej 
šaltis, gausiai pilama drus

ka ir smėlis gerokai pakenkė 
Chicagos gatvėms. Šiuo metu 
yra paleisti 23 darbi ninku bū
riai jas taisyti Numatoma, 
kad biudžete gatvių reikalams 
paskirtos sumos —, $4^00,000 
— teužteks tik ikį rugpjūčio 
mėnesio. Reikės dar pusantro 
miliono papildomų sumų. Iš vi-

Chicaga nuo kovo mėn" 1 d. 
turės 10310 policininkų, kai j 

Ar Marija apsireiški Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budstfkos 

knygutėje, 

SJHDK*JMt«»mjlfWKSJI»«JU»«lll!»i<10ūi 

AUKŠTYN ŠIRDIS 
KUN. i. PRtJNSKJO parengta* 

pavyzdžių ir gražiųjų minčių 
r l i k i m 

Cia galima susipažinti su daugy
be asmenų ir pasigerėti jų charak
terio bruožais, pasirodančiais Jvai-

MAftlJOS APSIREIŠKIMAI * » gvvenims aplinkybėse. Kny-
_-• I IMAIE 'CT gražiai atspausdino Immaculata 
SILUfVJK i Press, Putman, Oonnecticut 260 

Kaina 40 centu 
Ją gante gauti 

"D B A U G E" 

nusl. Kaina $2.00. 
Užsakymus siųskite: — 

"Drangas", 4545 Vest SSrd 8treet, 
Chicago 29. H. 

dabartines policijos eiles J8i-^4M5 W. 83 St , Chicago 28. Iftj Platintojams duodan^anolaidas 
jungs dar 200 naujų, dabar bai j «oooo<>o<>oooooooo<>o<>oooooo( 
giancių policijos mokyklą. i • ' -• i — = 

OFEROS BILETAI 
•PARDUOTOJI NUOTAKA'* 

perkami 

r i *, 
^ L £ ^ \ ^ ^ ? * * ? • ; A u t a * - J « — Krutulienė, Į £ ? r £ L ? M Poeto motina „ ^ „ j ^ a p i e ^ „ ^ ^ 
s k a s , C ^ e r , M a s s Birutė S, G r a ž u t ž _ p e t r o n a . _! ^ ^ ^ ^ ~ k o n i J 

TU ^ ^ S T ^ V y t i 8 k a i t e ' V a f f i y » - Viktoras Ba-' ^ ^ ^ 1 U d * W t * 
^' ?rt^ I > \Ž' **'tuta- Rū8tuli8 - P ~ > « ous,! Daugiau automobUių sinaudodami Draugo skelbiamų ^, l HU rn^^u- r>x ~» "»w«u*ų • " • Gulbe - Dievaitis - Ričardas P e r l f t 5 8 m e t u 8 įB i n o t a v - -

atybėj buvo įregistruota 3,127,-
niefco. ^ 0 automobiliai — net 5 1 3 5 
Hi-Fi, automobiliai* daugiau, negu 

1057 metais. Su sunkvežimiais, 

knygų išpardavimu nusipirko I ^ ^ „ j g 
už didesnes sumas knygų. 

X Įmokėti nereikia 
y Algirdas Budrecka*. r.e- Televiziją, patefoną, 

kilnojamo turto pardavėjas, j kambario vėsintuvą galite pirk-
siomis dienomis gr|2o atgal į Į ti, neįmokėję nė cento. Išsimo- Į autobusais ir kitomis masino-
Chicagą ir pradėjo eiti savo 
pareigas. Pora savaičių su žmo 
na atostogavo Californijoj. 

kėjimai lig 2 metų. Gradins-
kas, 2512 W. 47th Str., F R 6-
1996. (Sk.) 

• > - . < • * — 

mis per 1958 m. IHinois vatety-
bėje buvo įregistruota 3,743,-
701 mašin ų. 

Svarstymą i apie 
Wash i ngt on e nuo antradie-

nio vėl pradėti svarstymai — 
kiek galima nuleisti vandens iš 
Michigano ežero į Illinois upes. 
Kviečiami 22 liudininkai, jų 
tarpe ir Chicagos meras. Chi
caga nori gauti leidimą dau
giau vandens nuleisti. Tai pa
dėtų kanalizacijos veikimui ir 
pagerintų susisiekimą IHinois 

f 
V. StanoeUo krautuvė, 2437 
W. 69th S t 

Brighton Parke 
J. Savrimavičiaus krautuve, 
4368 S. Fairfield Ave. 
Stepbens Liąuors, 4134 Ar
cher Ave. 

MUTUAL FEDERAL S AVINGS 
JOHN J. KAZANAUWAg, Į I •iiliaiu 

Chieago, O. vlrgtaia 7-7747 

* • 

f 

Jonas Maliorius. Lietuvių au
ditorija. 

Oeero 
Memenu krautuve, 1438 So. 
49th Ave. * 
Rezervuotos vietos $3.00 ir 

$4.00. Balkoną? $2.00. 

Spektaklis įvyksta kovo 8 d. 
3:30 vai. p. p. Sokolų salėje, 

i frandeiiinus. • * ' • J* -. • * j 2339 S Kedzie ave. 

. 
KIS TIK TURI GEBĄ SKONI, 

VISKĄ PERKA PAS LIEP0NĮ! % 

Mossvalflnaasis lietoviu balda prekyba Chicagoje 
Prekes be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo-

kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti. 

/ flf 

•K 

Umrm PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC. 

3222-24-26 So. Halsled St. Vlctory 2-4226 
Krantu vi atidarą: Pirmad. ir ketvirtad. 9—9 30 vai. Kitomis 

dienomia 9—6 vai. Sekmadieniaii atdara nuo 12 iki S. 
yj 

e ir itedi Y±* a m 
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