
?Aidw«st Inter-Library Genter, Chitag*.

57. 1 L'-

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

PUBCISHC.O ■ ¥
Twe LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 

4945 Wcst 63rd Street Chicago 29. III.
Tclefhone LUdlow 5-9500 

LEAOING DAILY FOR OVER A MILLION LITHUANIANS

•; l’J ‘ 

57 21 C 3" 

c m c aso

Kaina 5 centai

DRAUGAS
LIETUVIU KATALIKU SPAUDOS DRAUGIJOS 

LEIDŽIAMAS LIETUVIU DIENRAATIS 
SU 9EATADIENINIU MOKSLO. LITERATŪROS 

IR MENO PRIEDU 
DRAUGAS ĮSTEIGTAS 1909 M

Nr. 57 I’riee 5 wnt»
THE L I TH UANIAN DAILY FRIEND

PENKTADIENIS, KOVO (MARCH) 8, 1957 Vol. XLI

Devyni vyrai dingo ar žuvo laivu nelaimės metu
Sovietų Sąjungos komunistinių 

agentų veikla Anglijoje
Sovietai vis nesiliauja drumstę tremtinių ramybę Anglijoje, 

naudodamiesi „Už grįžimą į tėvynę“ laikraštuku, kurį daug kam 
prievarta siuntinėja, o taipgi jiems paklusniais tarnais — sek
liais.

Laikas nuo laiko tai vienoje, 
tai kitoje vietoje nuotaika susi
drumsčia, kai koks neakylus sek 
lys perdaug ryškiai iškyla savo 
keista veikla ir staiga pats išva
žiuoja į „tėvynę“, kai čia jam 
nebelieka vietos.

Šiomis dienomis anglų laikraš 
čiai plačiai aprašė naują sensa
cingą įvykį, kuris sudrumstė dau 
gelio ukrainiečių ir latvių ra
mybę.

Apskritaveidė Popovą

Prieš dvejus metus iš Staly- 
bridge (Cheshire) paslaptingai 
dingo apskritaveidė Anna Popo
vą. Daug kas negalėjo suprasti,

Vengrijos pogrindžio laikraščio Klung (Mos esame gyvi) viceredaktorius Gyula Obersovszky stovi prieš teis
ini) Budapešte ir atmeta, kaltinimus, kad jis kurstęs streikus sukilimo metu. Komunistinio teismo pirminiu-
kė yra Matilda Toth.

Du laivai susidūrę sprogo

ir pskendo Delavvare upėje

(1NS)

Savo ruožtu policija patvirti
no, kad tuo metu, kai Anna ren
gėsi išvažiuoti, buvo vedami ap
klausinėjimai ryšium su suakty
vinta komunistinių agentų veik
la tremtinių tarpe.

Apylinkės kitataučių ramybė 
susidrumstė. Kaip vienas latvis 
pareiškė: „Per 11 metų aš ven
giau susirašinėti su savo tėvais. 
Jei Anna pasakė, kur aš gyvenu, 
komunistai gali jiems pagrasin-1 
ti, kad tik aš grįžčiau į namus“. 1

Apie lietuvius panašų straips-; 
nį „Už grįžimą į tėvynę“ laikraš
tyje skelbia Albinas Molis, kuris 
dar šiemet grįžo į Lietuvą.

kur ji taip staiga dingo, tačiau
paskutiniu metu rusų kalba Anglija bendradarbiaus 
spausdinamas R. Berlyne propa- & J 
gandinis laikraštis (Už sugrįži
mą į tėvynę komiteto leidžia
mas, nurodė, jog ji buvo... ko
munistų agentė.

Anna buvo ukrainietė, kuri 
stengėsi vaizduoti motinišką, 
nuoširdžią ir linksmą moterį. Ji 
lankydavosi visose tremtinių ves 
tuvėse ir krikštynose, kad susi
rastų daugiau adresų ir sužino
tų, kas kokių giminių turi ana
pus geležinės uždangos. Ji „rodė 
savo širdį“, leisdama savo na
mus (High Str.) naudoti ukrai
niečiams bei latviams, o pasiklau 
siusi jų kalbų, gautas žinias per
duodavo sovietų žiniai.

Vasario 27 d. vietos kai kurie 
tremtiniai gavo R. Berlyno lei
dinį rusų kalboje, o jo pirmaja
me puslapyje buvo atspausdintas 
Annos ir jos ruso vyro Ivano 
straipsnis su nuotrauka. Tą laik

su savo sąjungininkais

pnes agresiją
LONDONAS, kovo 7. — Bri

tanijos užsienio reikalų minis- 
į teris Lloyd vakar pasakė, kad 
, Britanija nepasižadėjo palaikyti 
kiekvieno Jungtinių Amerikos
Valstybių veiksmo, pagal Eisen-, proklamaciją, kad Gazos ruožas 
homerio doktriną, Vidurio Ry
tuose.

Egiptas gali pareikalauti

kontrolės Gazos ruože
JERUZALĖ, Izraelis, kovo 7. — Izraelis šiandien pranešė, 

kad jis atiduoda valdžią Gazos ruože į Jungtinių Tautų rankas, 
nepaisant augančios grėsmės, kad Egiptas pareikalaus kontrolės 
toje apylinkėje.

Jeruzalės radijas paskelbė Iz- ------ ---- -  -...
raelio karinių jėgų Gazos zono
je vado pulk. Matityahu Peled

NEW CASTLE, Del., kovo 
sprogo į dvi dalis po susidūrimo 

Devyni tankerio įgulos vyrų, 
įskaitant kapitoną ir daugumą 
tankerio pareigūnų, dingo ir yra
baimė, kad jie žuvo.

„Mission San Francisco" tan-
keris gan greit paskendo! upė
je, 3 mylios rytuose nuo Nevv 
Castlc. Liberijos prekinio laivo 
„S. S. Eina II“ kapitonas pasa
kė, kad jo įgulos 23 nariai išliko 
gyvi.

Dvidešimt šeši iš 46 tankerio 
įgulos nariai subėgo į vieną iš 
„Mission“ laivelių. Kiti buvo iš
traukti iš vandens mažais laive
liais.

Tarp dingusiųjų yra tankerio 
kapitonas VVilliam Allen iš Hous- 
ton, Tex.

Abu laivai paskendo liepsnose
Abu laivai sprogo paskendę 

liepsnose, kai tik susidūrė. Abie
jose upės pusėse namai apdaužy
ti. Sprogimo garsas buvo girdėti 
už 30 mylių.

Tankeris „Mission“ skilo į dvi 
dalis ir degdamas nugramzdėjo į 
upės dugną.

Prekinio laivo kapitonas Alex- 
ander Karre sako, kad jis važia
vo upe į pietus, kai tankeris 
plaukdamas į šiaurę, neduoda
mas ženklo, pasuko skersai.

Prekinis laivas susitrenkė į 
tankerį ir Karre, 62 metų, iš To
ronto, Kanada, neteko sąmonės, 
kai laivai susidūrė.

Sprogimas įvyko ir abu laivai 
užsidegė; „Eina“ laivas susmu
ko ir apdegė.

7. — Laivyno tankeris šiandien 
su prękiniu laivu Delavvare upėje.

Valstybės sekretorius

Dulles pakeliui
HONOLULU, kovo 7. — Vals

tybės sekretorius Dulles, skris
damas į Australiją dalyvauti 
pietryčių Azijos valstybių sutar
ties organizacijos konferencijo
je, šiandien sustojo Honoluluose. 
Dulles vakar išskrido iš VVashing 

i tono.
Pietryčių Azijos valstybių su 

tarties organizacijos (SEATO) 
konferencija bus kovo 11 — 13 
d. d. Canberroje.

Sprausminiai atvyko
BREMENHAVEN, Vokietija, 

kovo 7. — JAV oro jėgų lėktuv
nešis Tripoli, nunešdamas 43 
F-84 sprąusminius kovos lėktu
vus, skirtus Vakarų Vokietijai, 
atvyko į Brernenhaveną.

Trumpai iš visur
• Rytą pusėje nėra noro pit- 

stfraufefi. Jei Vakarų pusėje vo
kiškųjų rinkimų artimumas pa
skatino įvairių planų sumanyto
jus pasireikšti, tai kiekvieną die
ną darosi aiškiau, kad Rytų pu
sėje nėra jokio palinkimo priim
ti betkokią formulę, kuri reikštų 
Maskvos atsi t raukini:!.

• Sovietą Sąjunga nebėra „ko
munistinio lagerio viešpačiu“, 
nes ji buvo aplinkybių priversta 
ne tik atleisti vadžias kaikuriuo- 
se satelitiniuose kraštuose, bet 
ypač pasidalinti įtaka su rau
donąja Kinija.

• Vakar buvo stumdomasi 
Kremliuje, buvo varžomasi dėl 
garbės priimti Bulganiną ir

IChrušcevą. šiandien gi pastarie- 
I ji priversti laikyti laimėjimu 
Yves Montand (komunistas dai
nininkas) atsilankymą arba. jų 

Į pačių vizitą Helsinkyje.

Maskvos sesijoje
sudaryta fikcija

VILNIUS, okup. Lietuva. —; 
Vos prieš keletą savaičių Mas
kvoje įvyko augščiausios tary
bos sesija, tai Lietuvos sovieti
niai įgaliotiniai ir pas save jau 
šaukia Lietuvos okupantų augš
čiausios tarybos posėdžius, kurie 
prasidėsią kovo 12 d.

Matyt čia bus atgromuliuota 
daugumoje tai, kas buvo „vien
balsiai“ nutarta Maskvoje.

Maskvos sesijoje buvo suda
ryta fikcija, kad atskiroms res
publikoms teismų ir administra
cijos suskirstymo srityje būsią 
suteikta daugiau teisių. Deja, 
įjungtas į tą reformą gana stip
rus rezervas: reikia ir ateityje 
vadovautis pagrindiniais Sovie
tų Sąjungos nuostatais. Kitaip 
tariant, Lietuvos bolševikinės 
valdžios vardu ir toliau bus skel
biama tai, kas įkvėpta ar tiesiai 
nustatyta Maskvoje.

Proklamacijoje pasakyta, jog 
Jungtinių Tautų karinės jėgos 
palaikys tvarką ir suorganizuos 
civilinę administraciją tikslu „už 
tikrinti taiką arba galutinai iš
spręsti Gazos ruožo klausimą. 

Egipto pozicija
Proklamacijoje pabrėžta, kad 

Izraelis pasitraukia iš Gazos ruo 
žo tikėdamasis, kad Egiptui ten 
niekada nebus leista atgauti kon 
trolės.

Bet iš Kairo pranešimai ką ki
tą kalba: Egiptas kiekvienu mo
mentu gali pareikalauti, kad jo 
kariuomenė įžengtų į Gazos ruo
žą.

Informuoti šaltiniai teigia, 
kad Egiptas pareikalaus balso 
Gazos ruožo administracijoje.

pavedamas Jungtinių Tautų ne
paprastoms karinėms jėgoms 
(UNEF) pirmą kartą istorijoje.

Izraelio karinės jėgos pasitrau 
pasiūlymams Vidurio prieš auštant. Tik pasiliko 

keletas kareivių dalinių atlikti 
paskutinių smulkmenų. Jie pasi
trauks saulei leidžiantis iš Ga-

l<wd
mielai pritaria prezidento Eisen 
hovverio

Bet Lloįęd pareiškė, jog jis

Rytų klausimu ir Britanija nu 
tarė bendradarbiauti su savo są 
jungininkais prieš komunistinę 
agresiją Vidurio Rytuose.

Garbės pilietis
MONACO, kovo 7. — John B.

Kelly, Philadelphijos namų sta-
............................. į tybos kontraktorius, princesėsrast: gavo ir viena latvių seimą, / ,. _ __„„„, . ..... , , , * Grace tėvas, gavo Monaco gar-kuri netikėjo, kad kas nors ana- , . , ... , ,

pus uždangos žinotų jų adresą. GS 1C ę‘________

Grįžkitc namo!
Savo rašinyje juodu kreipėsi į 

senus pažįstamus, tebegyvenan
čius toje pačioje vietoje, kvies-

Užpuolė kavinę . .
ALŽIRAS, Alžirija, kovo 7. — 

Sukilėliai vakar apšaudė euro
piečių kavinę Alžire. Vienas as-

dami: „Grįžkite namo. Jūs netu-j muo užmuštas, kiti šeši sužeisti.
rėsite jokių kliūčių. Mes veltui -.t- —.; ■ - ~~
praleidome septynerius metus j
Anglijoje“.

Rašinyje pavardėmis įvardin
ti kai kurie jų pažįstami, kurie 
kaltinami atkalbinėjimu nuo su
grįžimo į namus. Kitų gyveni
mas Anglijoje pajuokiamas, nie-1 
kinamas.

Šito laikraščio egz. pasiųsti į 
Oldhamą ir Ashton - under-Ly- 
ne, kur Popovai turėjo nemaža
pažįstamų. . jvaįrįausįaįs klausimais tarp

Ponia A. Drummond, kuri lenkų, Felix sakosi, po kiekvie- 
prieš kiek laiko dirbo kartu su nos jų, kalbėdamas asmeniškai 
49 metų Anna Popovą, pareiškė: su jų dalyviais, girdėjęs vieną iš 
„Ji visuomet dirbdama dainuo- šių dviejų pasisakymų: „Aš 
davo. Tačiau staiga ji pasikeitė. Tamstai prisipažinsiu, kad ne- 
Ji pasisakė išvažiuojanti į Lon- paprastai bijau kai kurių įvykių 
doną dirbti, nes jos vyro svei-I pasikartojimo... Būčiau paten-

zos ruožo.
Izraelis iš Sharm EI Sheikh, 

Akabos įlankos apylinkės šį penk 
tadienį pasitraukia.

Prašo palaikyti viešą tvarką
Izraelio proklamacija prašo 

300,000 Gazos ruožo gyventojų 
— 200,000 iš jų pabėgėliai iš Pa
lestinos — pasilikti ramiais ir 
palaikyti viešą tvarką. Prokla
macijoje pasakyta, kad Izraelis 
atsakomybę atiduoda „tik“ į J. 
Tautų karinių jėgų rankas.

Piji

Lenkai nenorėtų grįžti atgal - 

pabrėžė prancūzų laikraštininkas
Mūsą korespondento pranešimas iš Paryžiaus

PARYŽIUS, Prancūzija. — Socialistinio dienraščio „Franc- 
Tireur“ korespondentas Pierre Felix rašo iš Lenkijos apie lenkų 
šviesuomenės reagavimą į nustalinimą.

Dalyvavęs daugybėje diskusi- =

Į augštesnį laipsnį
SPRINGFIELD, III., kovo 7.— 

Pulk. Edmond L. O’Neal iš Wil- 
liamsville pakeltas į brigados 
gentrolo laipsnį Illinois tautinė
je sargyboje, vakar pranešė gu
bernatorius Stratton.

Dėl nesveikatos
DIX0N, III., kovo 7. — VVil

liam V. Slothovver, 71 metų, Di-

Susidaro grėsmė
laisvajam pasauliui

HELSINKIS, Suomija, kovo 7.
— Helsinkio vakarinis laikraštis 
„lltasanomat“ cituoja Lietuvos 
atstovybės patarėjo Washingto-1 
ne Kajecko pareiškimą, ryšiumi 
su Eisenhovverio doktrina, kad 
Pabaltijo kraštų patyrimas ro
do, jog iš Sovietų Sąjungos pu
sės ir toliau susidaro grėsmė
laisvajam pasauliui.
- ----  -------------------------------- -- ------ .

KALENDORIUS
Kovo 8 d.: šv. Jonas išpažin-

ijus XII prašo
VATIKANAS, kovo 7. — Po

piežius Pijus XII vakar per ra
diją prašė katalikų mokyklų vai 
kų pagelbėti savo aukomis pa
saulio vargšams žmonėms. Au
ka vargšui — gražus gavėnios 
darbas.

Aktorius nusiskundė
LONDONAS, kovo 7. — Bri- • Britanijos pn mjrras Moč

ių aktorius John Neville pasakė Miliau ir prezidentas Eisrnhoiee- 
Londone, kad Amerikoje teatrų ris kovo 21 —24 d. d. turės kon- 
sąlygos „yra baisios“. ferenciją Bcrmudoje. Britanijos

Teatrai yra perdaug dideli, užsienio reikalų ministeris Sel- 
žmonės vėlinasi, „persirengimo i wyn Lloyd ir JAV ambasadorius 
kambariai netinkami", nusiskun John Whitney lydės Macmillaną 
dė Neville. i į Bermudą.

xon miesto mayoras, dėl nesvei-; to jas; lietuviški: Vidminas ir 
katos pasitraukė iš mayoro pa
reigų.

„Po kartaus laikotarpio, jie
paragavo žymiai švelnesnį tarps • Sovietų kaltinimas, kad Šve- 
nį ir dabar, už nieką pasaulyje, dija siunčia šnipus į Rusiją yra 
jie nenorėtų sugrįžti atgal“, — nesąmonė, pasakė Švedijos už-
pabrėžia Pierre Felix. sienio reikalų ministerija.

Vaižgantas.
Saulė teka 6:17, leidžiasi 5:48.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — sau
lėta ir truputį šilčiau.

• Sir Winston Churchillia, 82 
metų, dabar gyvena prancūzų Ri 

kata sušlubavusi. Išvažiuodama į kintas išvykti apsigyventi kokio-j vieroje ir rašo atsiminimus, 
ji turėjo gerokai pergyventi, nes je negyvenamoje saloje...“ Ar- ====================
su mumis atsisveikindama ver- ba: „Niekados nesu buvęs parti- j
kė“. ; jos nariu. Tačiau nėra negalima, j

latvių Sąjungos atstovas pa- kad vieną gražią dieną jon įsto-;
pasakojo, kad jos vyras Ivanas siu... Ten reikalingi patriotai „ko 
nedirbo, gi Anna gaudavo apie laboratorių“ įtakai atsverti“...
5 svarus į rankas. Išvažiuodami1 „Didžiausioji lenkų šviesuome- 
jie pardavė namus su baldais už nės dauguma nė nebando slėpti 
520 svarų. savo nerimo dėl to, kas jai gali,

Ivanas dažnai keliaudavo į atsitikti“, — rašo toliau Felix. 
įvairius Yorkshire ir Lancashire „Ir tas nerimas yra juo būdin- 
miestus, kur gyvena daugiausia gesnis, kad lenkai per paskuti- 
Hvetimtauėių. Toliau jis pridūrė: nius kelerius metus pasireiškė,

Savaitę prieš jiems išva- kaip jautriausi seismografai iš 
visų Rytų bloko kraštų. Jie net 
laiku nujautė ateisiant nustali- 
nimo laikotarpį ir, šito nujauti
mo dėka, jie ligi šiol sugebėjo 
savo reikalus sėkmingai tvarky
ti“.

žiuojant jų namuose sustojo vy
ras su moterimi. Jie visą dieną 
ir naktį kalbėjo ir kalbėjo. Tą 
savaitę policija reguliariai lankė 
jų namus. Jie apklausinėjo ap
silankiusius“.

Eamon de Valera. |>iiKkiitiniaiM 
rinkimininiH duomenimis, grįžtu į 
Airijos ministerio pirmininko j»ostij.

Prancūzų — amerikiečių santarvė 

galės iš naujo plėtotis
PARYŽIUS, kovo 7. — Prancūzijos ministerio pirmininko Guy 

Mollet vizitas VVashingtone rado plataus atgarsio prancūzų spau
doje.

Prancūzijos laikraščiai pabrė
žia vizito reikšmę ir labai šiltą 
sutikimą, kokio Mollet patyrė iš 
prezidento Eisenhovverio ir Jung 
tinių Amerikos Valstybių visuo
menės bei spaudos.

,,Le Populaire de Paris“ rašo:
„Tas susitikimas yra liudininku 
pasisekimo, kurį laimėjo

„Paskelbtas komunikatas patvir 
tina prancūzų — amerikiečių 
bendradarbiavimo atgaivinimą. 
Kiekvienas tuo džiaugiasi“.

Dienraštis „Franc-Tireur“ ran 
da reikšmingu dalyku, kad „Ei- 
senhovveris sutiko patvirtinti

Guy Jungtinių Amerikos Valstybių 
Mollet. Tradicinė prancūzų — prisidėjimą prie šešių principų, 
amerikiečių santarvė dabar galės kuriuos Jungtinių Tautų Saugu- 
iš naujo plėtotis drąsiu žings- mo taryba nustatė Suezo kana- 
niu“. , I lui prieš prancūzų — anglų eks-

„IjC Figaro“ laikraštis rašo J pediciją“.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Izraelio kareiviai vakar išsprogdino egiptiečių korinius 

įrengimus Sharm EI Sheikh’c, kuris saugo priėjimo i Akabos įlan
ką. Šiandien Izraelis pasitraukia iš Akabos įlankos apylinkės.

— Gazos ruože šiandien iškelta Jungtinių Tautą vėliava, vie
ton Izraelio. 2,600 Jungtinių Tautą kareivių įžengė’ į Gazos ruožą 
iš Sinajaus pusiasalio. Danijos, Norvegijos. Švedijos, Indijos ir 
Kolumbijos kareiviai, tarnaują JT pajėgose, atsistojo izraelitu ka
reivių vieton. Gaza jau yra JT kontrolėje.

— Atstovų rūmai vakar priėmė ir pasiuntė prezidentui rezo
liuciją, kuria Jungtinės Amerikos Valstybės galės kovoti,, jei, bus 
reikalinga pasipriešinti komunistu agresijai Vidurio Rytuose. At
stovą rūmai 350 balsais (prieš 60) priėmė Eisinliou t rio Vidurio 
Rytą doktrinų. Senatas antradienį priėmė ~ti—I!) balsais Eisen- 
howerio doktriną.

— Australija įspėjo, kad Pacifikc vis daugiau pasirodo sovie
tą povandeninių laivų.

— Egipto laikraštis „EI Gournhouria" sako, kad Jungtinių 
Tautų karinės pajėgos Gazos ruože turi tik vienų funkciją pa
ruošti Gazos grąžinimą Egiptui.

— Izraelio premjeras Bcn - Guriau pasakė: Izraelis sugrįš į 
Gazos ruožų, jei Gazos ruožas bus atiduotas Egiptui.

— De Valeras partija laimėjo linkimas Airijoje. I)e Valera 
grįžta į Airijos ministerio pirmininko postų.

— Prezidentas Eisenhouieris įsitikinęs, kad Akabos įlanka ir 
Tarano sąsiauris yra tarptautinėje vandens zonoje.

— Suezo kanalas bus atidarytas dviejų savaičių laikotarpyje.. 
Bet labai abejojama, kad Egipto prezidentas Nasseris leis plaukti 
Izraelio laivams Suezo kanalu. Ir vėl nauja byla bus Jungtinėse 
Tautose.

I
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Ar ta kryptimi?
Vyt. Gryb auskas

Naismith šiandien vargiai Ne
atpažintų savo išgalvotą sportą, 
tiek jis yra pasikeitęs ir vis dar 
galutinai nesusiformavęs. Nau
ji plotai nepaprastu tempu už
kariaujami, naujos tautos savo 
skirtingu mentalitetu, skirtingu 
charakterium, o taip pat ir skir
tingu fiziniu sudėjimu krepšinio 
evoliucijoje iškelia naujas pro
blemas, kurias kiekvienų olim
pinių žaidimų metu stengiamasi 
suvirškinti.

Pasaulinės krepšinio sąjungos 
— FIBA — kongrese, kuriame 
dalyvavo net 35 tautų atstovai, 
tų problemų ir Melbourne ne
trūko. Svarbiausios jų buvo šios:

1. kova prieš ūgį,
2. negatyvus žaidimas,
3. per dažnos pertraukos,
4. ypatinga baudų reikšmė 

ir kt.
Kova prieš milžinus jau se

niai rusena. Bandyti visokiausi 
būdai tai milžinų reikšmei žaidi
me sumažinti. Pradžioj galvota 
iš viso tam tikro ūgio uždrausti 
kultyvuoti šią šaką. Vėliau ban
dyta skirstyti komandas į ribo
to ir neriboto ūgio, kaip Euro
pos pirmenybėse Kaune. Paskui 
buvo įvesta taisyklė, draudžian
ti priešininko mestą kamuolį, 
esantį kritimo stadijoj, paliesti. 
Nusižengus šiais taisyklei, už
skaitomi 2 taškai priešininko 
naudai, nežiūrint, kad sviedinys 
gal būtų ir neįkritęs. Garsiajam 
Bill Russell jau tai nekartą at
sitiko profesionalų rungtynėse. 
Helsinky buvo įvesta 3 sek. tai
syklė — tai tam tikras plotas 
po krepšiu, kuriame puo’ančios 
komandos žaidėjas negali ilgiau 
būti, kaip 3 sek. Ir štai Melbuor 
ne nieko geresnio nesugalvota, 
kaip šį plotą padidinti. Tai, kaip 
ir visi kiti bandymai iki šiol, 
tikriausiai jokios naudos neat
neš, ir milžinų ūgis ir toliau vai
dins, -kaip vaidinęs, ypatingą ro
lę krepšinyje. Tačiau ši proble
ma nebėra tokia aštri, nes išsky 
rus Azijos komandas, gero ūgio 
žaidėjų visi turi ir padėtis iš
silygina.

Negatyvus žaidimas
Daug didesnis rūpestis itin 

paplitęs paskutiniu metu, tai ne 
gatyvus žaidimas. Atskirų kraš 
tų pirmenybėse, kai pralaimėji
mas ėmė grasinti iškritimu į že
mesnę lygą, arba tarptautinėse 
varžybose, ginant savo tautines 
spalvas, ne vienos komandos 
taktika pasidarydavo, turint ke 
lėtos taškų persvarą, laikyti ka 
muolį, jo nemetant į krepšį, tuo 
pačiu nerizikuojant, kad prieši
ninkas pasivytų. Tai dažnai vir 
sdavo krepšinio paradoksu, vi
siškai atmetant patį šio žaidi 
mo principą — siekti įmesti ką 
muolį į krepšį. Nuo antrojo kė- 
4inio sporto žiūrovai jau imda 
vo skirstytis, nes komanda su 
kelių taškų persvara jau būda
vo aiškus laimėtojas. Žaidimas 
virsdavo baudų metimo konkur
su, nes besiginanti komanda be 
viltiškai bandydavo atimti ka
muolį, dažniausiai nelegaliomis 
priemonėmis. Šį taktika kartais 
buvo panaudojama ir komandų, 
neturinčių vilties laimėti, bet 
norinčių tik sušvelninti skirtu
mą. Helsinky ir Melbourne tai 
puikiai pademonstravo rusai 
prieš amerikiečius. Profesiona
lai Amerikoj šios bėdos jan ant
ri metai nebeturi; 24 sek. tai
syklė padarė žaidimą vienodą 
nuo pirmojo iki paskutiniojo 
švilpuko. Šiuo pavyzdžiu buvo 
pasekta Melbourne ir įvesta nau 
ja taisyklė, pagal kurią puolan
ti komanda privalo per 30 sek. 
daryti metimą, kitaip kamuolys 
atitenka kitai komandai. Jau 
pereitais metais, rašydamas a- 
pie 24 sek. taisyklę, išnagrinė-

pasektų ir mėgėjai. Tačiau jei 
ji save puikiai pateisino pas pro 
fesionalus, jei ji greit prigys 
universitetų varžybose, tarpiau 
tinėse žaidynėse ir aukštesnių
jų klasių pirmenybėse, tai įvai
riausiose žemesnėse klasėse ir 
iš viso didesnėj daly Europos, 
Azijos ir kitų kraštų rungtynių 
ši taisyklė bus sunkiai arba 
bent dar negreit įgyvendinama. 
Ir tai tik dėl techniškų kliūčių. 
Pirmiausia reikalingas dar vie
nas žmogus prie taškų ir laiko 
stalo, o antra — ne taip jau 
paprastas ir susijęs su išlaido
mis mechaniškas tokio laikro
džio įrengimas, ypač, turint gal
voje, kad dar nemažiau kaip 
90% rungtynių visur pasauly
je, išskyrus Ameriką, vyksta 
lauke. Tačiau kartą šias kliūtis 
nugalėjus, ta taisyklė krepšinio 
evoliucijoj bus sveikintinas žen 
klas.

Jai papildyti prikabintas dar 
net priedas, kurs sako, kad kiek 
vienas žaidėjas gali laikyti ka
muolį neilgiau, kaip 5 sek. Prie 
das, atrodo, bereikalingas, nes 
30 sek. taisyklė jau pakankamai 
viską riboja. Bet blogaiusiai, 
kad tai atiduota teisėjo žiniai. 
O šio pareigos ir taip jau kom
plikuotos, ir nuomonė dažnai 
subjektyvi.

Perdaug pertraukų
Ne vienas žiūrovas yra nu- 

siskundęs, kad žaidimas per daž 
nai stabdomas, kad jame per
daug pertraukų. Pertrauka tarp 
kėlinių, tarp ketvirčių, kiekvie
na komanda turi teisę imti 4 mi 
nutes ir pagaliau 40-60 baudų 
metimas. Pertraukų sumažinti 
nepavyko, tik minutes galės ko-

PRINCESE KAROLIN A

Princesė Grace ir princas Rainier prieš savaitę pakrikštijo Mo- 
naco katedroj savo dukterį Karoline vardu. (INS)

pilkuotos baudų taisyklės nė tytą tvarką kvalifikavęsi iš a- 
kiek ne patobulintos, paliekant pvgardinių pirmenybių, 
teisėjams tas pačias laisves. Sa-; 5 Dalyvių gkaičius paskiro- 
vaime aišku, kad žaidėjai turij šakose yra apribojamas se. 
sutikti su teisėjo sprendimu, I kangįaį: vyrų krepšinio ir vy- 
koks jis bebūtų, tačiau supras-, bei moterų komandinio sta-

52 tautos remia vengrus
Net 52 tautos per savo Rau

donojo Kryžiaus įstaigas siun
čia paramą vengrų pabėgėliams. 
Iš viso ta šalpa jau bus pasie
kusi apie $12,000,000. Vengri
jos pabėgėliams pagalbą teikia 
net Azijos Indija, Indonezija, 
Iranas, Japonija, net Afrikos 
Etiopija ir kt.

Imigrantai gauna geresnius 
darbus

Pennsylvanijos universiteto 
dėstytojas dr. E. Hutchinson 
drauge su JAV Prekybos depar
tamentu pravedę tyrimus nusta
tė, kad imigrantai, svetimuose 
kraštuose gimę JAV gyventojai, 
gauna kas kart geresnius dar
bus šioje šalyje.

Amerikietis vyskupas
Pietų Amerikoj

JAV kunigas Charles A. 
Brown, Maryknoll vienuolis, ga 
vo vyskupo šventimus ir paskir 
tas vyskupu padėjėju Santa 
Cruz mieste. Bolivijoje.

Vyskupai — buvę 
redaktoriai

Suskaitoma net 54 JAV ka
talikų vyskupai, kurie anks
čiau yra buvę redaktoriais ko
kių nors laikraščių.

1,212 atsivertimų bėgėliams pastatyta 300 namų
Nedidelėje Macao saloje, pri- ir dvi patalpos ligonini-. Net 

klausančioje Portugalijai, yra *1,212 pabėgėlių atsivertė į ka- 
50,000 pabėgėlių iš Kinijos.' talikybę.
Tarp jų gražiai veikia jėzuitai. ------------ —........ .—
Katalikų pastangomis čia pa-, OR. J. J. SIMONAITIS

Tel. REliance 6-1811
DR. VVALTER 1. KIRSTUM

-nvTO.IAR TR CHTRURG* 
'•—'•via n v pvTf'.i » °

3925 W~t 59th Street
)1«»t ft-80—8:8' ’»♦ »

Tel. ofiso ir buto OLynipic 2-415U

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero 
Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. Ir 6-8 vai vak., 
išskyrus trečiadienius.

Šeštadieniais 13 iki 4 popiet

Ofiso tel* f. 
neatsiliepia.

LAfayette 3-3210, jei 
šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad. tik susitarus.

tinus teisėjo uždavinius, galima 
būtų išvengti vis dažnėjančių 
nesklandumų.

APYGARDINftS STALO
TENISO PIRMENYBES

(Vidurio Vakarų Sporto Apyg. 
pranešimas Nr, 29)

1. Vidurio Vakarų Sporto A- 
pygardos 1957 m. stalo teniso 
pirmenybės įvyks š. m. kovo 23 
d. Detroite (kartu su jaunimo 
kamuolio žaidimų pirmenybė
mis).

2. Apygardos komiteto pave
dimu, pirmenybes vykdo Det
roito LSK Kovas.

3. Pirmenybių programoje: a) 
vyrų komandinės varžybos (ko
mandą sudaro 3 vieneto žaidė
jai), moterų komandinės var

io teniso — po 8 komandas; jau 
nių ir moterų krepšinio bei vy
rų ir moterų tinklinio — po 6 
komandas; jaunučių krepšinio 4 
komandos. Individualinėse sta
lo teniso varžybose bei šachma
tuose dalyvių skaičius neapribo
jamas.

Faskas nustato dalyvių kon
tingentą kiekvienai sporto apy
gardai paskirose šakose pagal 
apygardinių pirmenybių dalyvių 
gausumą bei jų sportinį lygį.

6. Dalyvių registracija atlie
kama užpildant atitinkamus re
gistracijos lapus, kurie kartu 
su smulkesnėmis informacijcf- 
mis išsiuntinėjami visiems spor
to klubams.

Registracijos adresas: Kana
dos Sporto Apygarda, c/o V. 
Štuikys, 56 Mountview Avė., To 
ronto, Ont., Canada.

Registracijos terminas — š.

Tel. ofiso HE 4-0000. rez. PR 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

1957 W dtrlleh nivd
VAI, i 4 Ir t

š-štadierdaii- nuo 1 iki « vai. p. p 
iftskvrus ketvirtad ir sekmad

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Rritaiko akinius —

6322 South Western Avenue 
vai., kasdien 10-12 tai. i, 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-, vai .Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Res telef. VVAlbrook 5-5070

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurge) 

KŪDIKIŲ T R VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7150 South VVeslem Avenue
(MED1CAL BLILDING) 

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

Office tol. RE 7-1108 
Res. tel. WAlbrook 5-3705

Tel. ofiso PRnsp«-et 0-2240
PRospcct 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

j SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS
5700 So. Wood Street 

Priėmimo vai. nuo 2—4 vai. kasdien
I ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. ir penkt. 
į Trečiad ir sek uždaryta.

ofiso HE.4-5849. rez. HE.4-2324

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir Pešt. pagal sutarties

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Naujas adresas: 4255 W. G3rd St 

Ofiso tel. I: U. Ha n.-e 5-4I1O 
Rezid. telef. GKovehilI 0-0017

Valandon: 1-3 p tu.. 6-8 p. m. 
Penktad. tik po pietų.

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Ofisai VI. CLlffsIde 4-28UH 
Rezidencijom: liAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street
(Kampas 17th ir Henuituge)

į Vai.: nuo 2 iki 4 Ir 6 iki 9 v. vak 
šeštad. nito 2 iki 6 vai., išskyr. sek

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Warker llrive
(Civic Opera House, katnb. 858) 

Vai. kasd. 12—4
Tel. CEntrul 6-2294 

5002 West llith Str., Cicero
Vai. kasdien 5-8, ge&tad. 1-2 vai. 

Tel. TOvvnhalI 3-0050
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Rczld. tel. HEmloek 4-7000

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

praktika ir motery ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Avė. 
Tel. PRos-pect 8-1223 arba VV E 0-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr.. 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

Tel. ofiso llc. 1-2123, rez.. Gili. 8-0195

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

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

3267 South Halsted Street
VaiDR. JULIJA MONSTAVIčIUS

GYDYTOJA TR CHTRURGC Į 
'Office: 10748 South Vliehigan Avė.
Buto 1653 VV. 103 St., Beverly Hills T,‘

Vai1.: k and ietį nuo 6 v. v. jkt 9 V. v’.> j 
Vai,; kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., { 

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

Tel,: Ofiso — PUllman 5-6766
Buto —BEveriv 8-3946

1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v 
šeštadieniais 1—4 v. p p

vak

žybos (komandą sudaro 2 vie- 
mandos* imti nedaugiau kaip 2 neto žaidėjos ir 1 dvejetas); b) m. balandžio 6 d.

vyrų ir moterų vienetai, dveje- ” ”—’1'1" 
tai ir mišrus dvejetas; c) jau
nių ir mergaičių vienetai.

4. Pirmenybėse gali dalyvau
ti Faske registruoti apygar
dos sporto kiubai ir paskiri 
sportininkai.

5. Jaunių ir mergaičių gimi
mo datos rib jfra 1939 m. sausio 
šio 1 d.

6. Dalyvių registracija vykdo
ma užpildant atitinkamus regist 
racijos lapus iki kovo 17 d. šiuo 
adresu: A. Bražėnas, 1473 Junc- 
tion Str., Detroit 9, Mich.

viename kėlinyje. Tačiau baudų 
metimas tikrai sumažės, nes 1. 
nebebus metamos dvigubos bau 
dos, tik išrašomos, o žaidimas 
pradedamas iš centro ir 2. ne
bebus metama bauda po įmesto 
krepšio, taip pat tik užrašoma. 

Baudų reikšmė 
Truputį sumažinus baudų me 

timus, vistiek dar vidurkis tik
riausiai sieks 40. Tai didelis 
pasekmei dažnai lemianti. Juk 
kiek yra buvę atsitikimų, kad 
skaičius, kurio įtaka rungtynių 
komanda, įmetusi daugiau krep 
šių, pralaimėjo rungtynes dėl 
baudų. Bet blogiausia, kad tai
syklių, liečiančių baudas, inter
pretavime nėra aiškios linijos. 
Kiekvienas kraštas jas savaip 
aiškina, kiekvienas teisėjas turi 
teisę subjektyviai spręsti. Jis 
nustato, ar bauda buvo sąmo
ninga ir už tai gali duoti dvi ar

7. Smulkius žaidynių nuosta
tus galima įsigyti Faske, pri- 
siunčiant 18 centų pašto ženk
lais (tinka ir Kanados ženklai). 
Patartina sportininkams nuo
status įsigyti asmeniškai.

Fasko adresas: A. Bielskus, 
127000 Speedway-Overlook St., 
East Cleveland 12, Ohio.

8. Moterų krepšinis bus žai
džiamas vyrų taisyklėmis (5 žai 
dėjos aikštėje. Faskas

DR. i. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 VVest Slst Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dfil valandos skambinti telefonu 
Proapect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. Ir 
šeštad.

Rca tel. GRovehfll 6-56OS

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

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

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

Telef. oflHo LAfayette 3-6O4R 
Rez.: WAlbrook 5-3048

Ofiso HEmlOck 4-5815 
Rez. HEmIock. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

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

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

Šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 3-4918.

Narni) — CEdarcrest 3-7786

ofiso l’l!i>s|)cct (i-V4OO
Itezid. l'Ros|M « t 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

7. Smulkesnės informacijos iš
siuntinėjamos visiems apygar
dos sporto klubams kartu su 
registracijos lapais.

V. V. Sp. Apyg. K-tas

Š. AMERIKOS LIETUVIŲ
FASK PRANEŠIMAS NR. 6

VII sportinių žaidynių reikalu
Papildydami spaudoje skelb-

vieną baudą, jis gali favorizuo- tą mS8ų Pranešinlą Nr 5 vn
ti žaidėją su kamuoliu arba gy 
nėją. Melbourne buvo balsų, rei 
kalaujančių aiškesnės linijos 
šiame klausime, bet jokio nuta
rimo neprieita.

Ar ta kryptis?
Šiems ir dar eilei kitų pakei

timų tikslūs apibrėžimai bus 
duoti kovo mėn. Muenchene, 
kur susirinks Fibos techninė ko 
misija. Bet štai kyla klausimas, 
ar tikra kryptimi tie pakeiti
mai daromi. Nėra kalbos, kad 
kylant žaidimo lygiui bei tokiu 
smarkiu tempu popularėjant 
šiam sportui, taisyklės turi ati
tikti žaidėjų pajėgumui, o taip 
pat ir žiūrovų skoniui. Tačiau 
jau ne kartą Europos pirmeny-. 
bėse, pasaulio moterų pirmeny
bėse Čilėje, olimpiadoj Melbour 
ne ir daugybėj atskirų kraštų 
vietinių pirmenybių rungtynių 
pasėkmes nulėmė teisėjai, ku
riems taisyklės stato perdide-

Š. Amerikos Lietuvių Sportinių 
Žaidynių I rato varžybų reikalu, 
skelbiame:

1. Fasko nutarimu, VII spor
tinių žaidynių I rato varžybas 
vykdo Kanados Sporto Apygar
dos Komitetas š.- m. balandžio 
27 — 28 d. Toronte.

2. Žaidynių programa: a) krep 
šinis vyrams, moterims, jau
niams ir jaunučiams (!), b) tink 
linis vyrams ir moterims, c) sta
lo tenisas vyrams ir moterims — 
komandinės ir individualinės var 
žybos; jauniam ir mergaitėm — 
tik individualinės vienetų var
žybos, d) šachmatai — koman
dinės varžybos penkiose lentose.

3. Jaunių gimimo datos riba 
krepšinyje — 1938 m. sausio 1, 
jaunių ir mergaičių stalo teni
se — 1939 m. sausio 1. Jaunu
čių gimimo datos riba yra 1942 
m. sausio 1 d.

4. Žaidynėse gal dalyvauti per 
atitinkamas sporto apygardas

PRANEŠIMAS Nr. 7 
Pabaltiečfų žaidynės

1. Galutiniai yra susitarta, 
kad pirmosios Š. Amerikos pa- 
baltiečių vyrų ir moterų krepši
nio, tinklinio ir galbūt stalo te
niso pirmenybės įvyks š. m. ge
gužės 18 — 19 dienomis Cleve- 
lanae.

2. Pirmenybes rengia Faskas, 
talkininkaujant Vidurio Vakarų 
Sporto Apygardai ir Clevelando 
LSK Žaibui.

3. Kiekvieną tautybę paski
rose šakose atstovaus reprezen
tacinės komandos. Lietuvių re
prezentacinės komandos bus nu
statytos po VII sportinių žaidy
nių Toronte, imant pagrindu žai 
dytiių nugaUtojų vienetus.

4. Reikia tikėtis, kad šios pir
menybės ne tik suartins lietu
vių, latvių ir eštų jaunimą, bet 
kartu bus akstinu mūsų sporti
ninkams stipriau pasispausti ir 
tuomi pačiu pakelti mūsų spor
tinį lygį bei aktyvumą. Faskas

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westera Avenue 
Chlcago 29, m

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpublic 7-4900

Rezid enda; GRovehfll 0-8161

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

Kasdien 3- ^*7 vai. vak. Šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofisotel. Victory 2-1 484. Resid. 2437 
VV. 82nd St., tel. Itepuhllc 7-8818.

jau visas jos gerąsias savybes, 
laikydamas, kad tuo pavyzdžiu I sek. skaičiavimas, o taip kam

liūs reikalavimus ir duoda per paahe registruoti sporto vien 
didelę laisvę jų sprendimuose.
Melbourne jiems dar dadėta 5

Tiek neduoda nieką.
Paliestas nustalinimo politi

kos vienas draugas atvyko į 
Kremlių prašyti visagalių vieš
pačių, kad sumažintų bausmę 
jo svainiui, kuris nuteistas 25 
metais sunkiųjų darbų kalėji
mam Vienas iš Kremliaus galū- 
nų klausia:

— Už ką jis sėdi?
— Už nieką, drauge, 

bei paskiri sportininkai, nepra*' — Negali būti, — atsako tas. 
sižengę sportinės drausmės nuo- — Už nieką pas mus duodama 

i štatams ir pagal Fasko nusta- daugiausia 15 metų.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:30 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrgtnla 7-0036. 

Resklenci Jos tel. BEverly 8-8244

Tel. oftao VI 7-0600, rez. RE 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Callfornla Ava. 

VAL..: 3—4 Ir 6—8 v. p. o 
Sešt. 2—7 vai. p. p..
Išskyrų, sekmadienius

Ofiso telel. YArds 7—1166 
. Residencljos — STcwart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 85th Street 
(kampas Halsted ir J6-ta gatvR) 

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

šeštAdienlals 1—4 vai

Trt. WAlhmok 6-2670
Res. finitop 6-1560

Dr. Alexander J. Javols
(JOVAMA8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medinai Center
6132 South Kedzie Avenue 

VAL. 3—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak 
Trečiad, Ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso PR. *'888. rez. RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weet 68rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:1“ 
Iki 9 vai. Trečiad Ir šešt uždaryta 

■'•'•fonas GRnvehtli .1595
DR. ALDONA 1UŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE
'•RITA IRO 1KINTHP 

» 1S |r T 9 v t
lApkyriiR trAČf* Menini

2422 W. Marųuette Boad

Ofiso telefonus — Blshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer) 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IK 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Tel«-f. REpublic 7-2290

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

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

keičia Htlkl.M ir rėmus
4455 S. California Avė. .YA 7-7381

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
< »rt IioįmyIils - PmU-zintaM

A pa ratai-Protezai, Med. ban
dažai. pagal lut kojom

(Areli HuppnrM) ir t. L 
Vai.: 9-4 tr 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTIIOPEDI.IOS TECHNIKOS laAB.
2850 W. 63rd St.. Chieago 29, III 

Tel. PRospe.'t 11-5084

Tel. ofiso Victory 2-1581
Rez. Victory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IP. CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

<>600 S. Artesia.n Avė.
VAI. 11 v. v. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 meti) patyrimo
Tel. VAr<ls 7-1829

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas ir akiniu dirbtuvė 
756 West 35th Street

Vai. nuo 1(1 iki 2, nuo 6 iki 8, t.re 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 ir 
šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p

Skcihkitūs “Drauj’e"
DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
4545 W. 63rd St., Chieauo 29, Illinois, Tel. LUdlow 5-9500

Etilenai »> Reeond-Class Matter Mareh 81. 1916, at 
Under Uie Act of Mareh 8, IR79
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Men.hor of the Cntholle Preaa Aan’n 
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by the
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NASSERIO EILĖ
Izraelio kariuomenė pasitraukė iš Gazos ruožo. Jos vietą 

užėmė Jungtnių Tautų policija. Arabai pabėgėliai grįžta atgal 
į tą ruožą.

Ben - Guriono (Izraelio) vyriausybė, paklausiusi prez. Eisen- 
howerio prašymo pasitraukti iš užimtosios vietovės, buvo susi
raukusi daugelio savo žmonių pasipriešinimo. Jos žygius aštriai 
kritikavo politinė opozicija parlamente. Buvo pavojų, kad jai ga
lėjo būti pareikštas nepasitikėjimas ir tuo atveju būtų turėjusi 
atsistatydinti. Tada ir prez. Eisenhowerio, ir Jungtinių Tautų 
politikai būtų buvęs suduotas nemažas smūgis, nes. naujoji vyriau
sybė tikriausiai būtų atsisakiusi atšaukti Izraelio kariuomenę 
iš Gazos ruožo. Ji būtų reikalavusi žymiai didesnių garantijų. 
Laimei Ben - Guriono vyriausybė laimėjo parlamento pasitikėjimą.

Reikia manyti, kad po to, kai laimėta Izraelyje, bus pradė
tas didelis spaudimas į Egpto vyriausybę (Nasserj), kad atida
rytų susisiekimą Suezo kanalu, kad iš Artimųjų Rytų žibalas 
ir vėl plauktų į Vakarų Europą. Tokio spaudimo į Nasserį ne
daryta keletą mėnesių. Mat norėta, kad Izraelis atliktų savo — 
pasitrauktų iš Gazos ruožo. Tokį spaudimą pirmoj eilėj darys 
Jungtinės Amerikos Valstybės, kurios jungsis su savo svarbiai
siais sąjungininkais — Anglija ir Prancūzija, su kuriomis buvo 
išsiskyrusios Suezo kanalo krizėje. Dabar atrodo, kad bus vei
kiama vienu frontu.

Atstačius JAV, Prancūzijos ir Anglijos vieningumą, ir bend
rai darant spaudimą Nasseriui bus sunku besipriešinti. Kad jis 
bet kokiam spaudimui priešintis, tuo ir abejoti netenka.

Nemanoma, kad Egipto vyrausybė galėtų kiek rimčiau rem
tis Sovietų Sąjungos parama. Kremlius tikrai nenorės kišti sa
vo kailį į Artimuosius Rytus, žinodamas, kad didžiosios Vaka
rų Europos valstybės ir Amerika yra vieningos. Kaip gerai at
simename, Sovietų Rusja bandė daryti intervenoją Suezo ka
nalo krizėje 1956 m. lapkričio mėn., kai Vakarų sąjungininkai 
buvo suskilę.

Izraeliui atitraukus savo kariuomenę iš Egipto,
Artimuosiuose Rytuose labai ryškiai pasikeičia. Tuo būdu Izra
elis savo jau atliko, dabar yra Nasserio — Egipto eilė.

BAUGIAU ALYVOS rėš Europos, Azijos bei Afrikos 
tautų.

Anglai neužpildo kvotos 
Įdomu pastebėti, jog savo

kvotos neužpildė tik kelios vals
tybes įvažiavimo eilės laukian- 
ir iš jai skirto 65,361 skaičiaus 
atvyko tik 21,582 imigrantai. 
Taip pat jos neužpildė ir Airi
ja su Švedija. Daugiausia kvotą1 
perviršino Graikija, kuriai tėra 
skirtos 308 vizos metuose, o ji 
į JA Valstybes atsiuntė 10,531 
imigrantą. Be to, žymiai dides
nis imigrantų skaičius buvo įsi
leistas iš Italijos, kurios norma 
Ii kvota yra 5 645, o įvažiavo — 
39,789. Lietuvos kvota yra 384 
asmenys, o įvažiavo 908.

Taip pat yra įdomūs duome
nys, kalbantieji apie į JA Vals

praplės emigracinius rėmus, ir Daugiau baigia augštesnes 
šis kraštas susilauks daugiau mokyklas
imigrantų.

Apskaičiuojama, kad pradėjo 
— Apytikriai 14% automo- sįų lankyti augštesniąsias mo

bilių savininkų turi po du au- kyklas JAV-se tik apie 55', jas
tomobilius. baigia iki galo.

R O PH I
Geriausias prancūziškas konjakas

Atliekame didelius t rrsžua automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis 

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

2641 Wesl 7lst Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934Prie iliustracinio žemėlapio >tovi S. P. Coleman, Standard Oil, !

New Jersey, kompanijos direktorius, ir aiškina, kad per sekanččius 
tris mėnesius Europa gaus daugiau alyvos, kaip gavo per pirmus , 
tris. (INS) tybes įvažiąviuo eilės laukian-

, ■ —t-.-,. , , 1 , čiųjų skaičius. Sužinome, kad
šių tarpe pirmauja Jugoslavija 
su 140,909 žmonėmis; po jos 
eina Italija — 131,150, Graiki
ja — 104,195, Lenkija — 79, 
079 ir kt., bendroje sumoje su
darančios 907,875 asmenis. Jų 
tarpe lietuvių yra 9,991. Be abe 
jo, į šį skaičių nėra įskaityti 
Vengrijos emigrantai, kadangi 
šie duomenys apima metus, pa
sibaigusius 1956 m. birželio 
mėn. 30 d.

Priims daugiau imigrantų?
Matant tokį didelį į JA Vals

tybes norinčiųjų patekti skai
čių, yra balsų, sakančių, jog 
reikia padidinti emigracines kvo 
tas. Įsileidžiamųjų skaičių taip 
pat reikalauja padidinti ir pre
zidentas Eisenhoweris ir dabar 
reikia laukti galutinio kongre
so patvirtinimo.

Kongrese jau yra gauti keli 
biliai, kurių viename reikalau
jama, kad Didžiosios Britani
jos ir Airijos neišnaudotos kvo
tos būtų perleistos kitiems eu
ropiečiams; vien tik šiuo perlei 
dimu galėtų atvykti nuo 50,000 
iki 60,000 kitų valstybių imi
grantų. Yra galvojama, jog pa
gal naująjį planą į JA Valsty
bes įsileidžiamųjų skaičius svy
ruotų tarp 400,000-500,000 per 
metus.

Yra smagu pažymėti, kad 
Valstybės Departamento ir Imi
gracinės tarnybos valdininkų 
pranešimais, į JA Valstybes at- 
vykstantieji imigrantai gerai 
prisitaiko prie šio krašto gyve
nimo. Daugumas atvykstančių
jų greitai gauna darbus, ir iš 
jų tarpo nepasitaiko daug triuk 
šmadarių. Toki puikūs imigran
tų atestavimai duoda vilties ma 
nyti, kad kongresas netrukus

net ir patys vengrų komunistai, 
kurių nors ir mažiausias nukry
pimas nuo rusų linijos jau bu
vo įaikonns dideliu nusižengi
mu, ii’ jie kartu su kitais savo 
tautit čiais buvo gaudomi ir me
džiojami po griuvėsius ir lan
dynes.

Įsitikino
Net ir darbininkai, kuriais 

esą remiasi komunistinis reži
mas, buvo kišami į prekinius va

padėtis gonus ir tremiami į Rytus. Ap
rašydamas Vengrijos agoniją, 
Michęner prisipažįsta, jog pra
džioje jis nelabai tikėjęs pabė
gėlių pasakojimais ir parody
mais. Tos kalbos buvusios per 
baisios, kad tuo visu būtų gali
ma patikėti. Bet, kai jis pats 
pradėjo klausinėti ir teirautis,

Kimbame į operas

grama yra labai paprasta. Te
reikia tik infiltruoti savus žmo
nes į pasirinktą kraštą, kaip tai 
buvo atlikta Bulgarijoje ir Ru
munijoje, paimti tučtuojau sa
vo žinion policiją (Čekoslovaki
jos atvejis), įbauginti ir ištero- 
rizuoti intelektualus ir darbo 
žmonių vadovus Latvijos ir Es
tijos pavyzdžiu, ištremti Sibiran 
nepatikimus asmenis, kaip tai 
buvo atlikta Lietuvoje ir Len
kijoje, ir tuomet jau visiškai 
sunaikinti tautą, jei ji dar įsten 
gia parodyti bent kokį didesnį 
pasipriešinimą. Tai ir buvo pas 
kutinysis žingsnis, kurį Veng
rijoje atliko rusai. Klasta ir ap 
gaulė užslopino ir baigia betko- 
kį aktyvų rezistencinį sąjūdį. 
“Bridge at Andau” tik dar kartą

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as* 

menų turinčių ilga patyrimų.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyiig Are.. T.lef. Vlrginia 7-7097
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO. LITUAN1CA AVĖ., CH1CAGO, ILL. 

Telefonas — FRontier 6-1X82

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras gražiai ir naudingai tarnau
ja lietuvių visuomenei, rengdamas koncertus, dalyvaudamas tau
tiniuose minėjimuose ir netingėdamas paremti betkurį gerą lie
tuvišką ar kultūrinį darbą. Paremia ir mūsų spaudą, už ką esa
me jam dėkingi.

Dabar pastebime, kad šis vyrų choras jau ir operą kimba.
Ligšiol pasitenkindavo operų ištraukomis ar šiaip jau atskiromis j limais būdais, jam pasidarė aiš-!gas James A. Michener už jo 

'pastangas ir norus supažindinti 
pasaulį su tik ką įvykusia tra-

klausinėti ir perklausinėti, su-i drąsiai ir atvirai atidengia tik- 
vesti akistaton atskirus asme-1 rąsia« raudonųjų intencijas lais 
nis, kai bėglių parodymus bu- i vųjų kraštų atžvilgiu. Be abejo 
vo progų patikrinti ir kitais ga- ! kiekvienas vengras bus dėkin

NARIU umivil I M I' IK SKOLINIMO

dainomis, o dabar šio mėnesio 30 ir 31 dienomis stato pilną 
operą — “Rigoletto”. Vadinas, pasukta dar sunkesniu keliu, nes 
pastatyti ištisą operą — tai no ropę sugraužti, ypač turint gal
voje mūsų kultūrinės veiklos sąlygas.

Spaudoje buvo kilę balsų prieš statymą nelietuviško kūri
nio. Argumentų duota gana rimtų. Bet, turint galvoj, kad muzi
kos ir apkritai pasaulio masto meno kūrinius visos civilizuotos 
tautos su pasigėrėjimu naudoja, nuo to negali atsilikti ir neatsilie 
ka ir lietuviai. Juk ir nepriklausomoje Lietuvoje savoji opera 
pradėjo veikti pirmiausia pastatydama “Traviata” ir kitas ne
lietuviškas operas, nes lietuviškųjų dar nebuvo sukurta, o ir 
labar tik keletą savųjų teturime. Jei Chicagos Lietuvių Vyrų 
Chorui pavyks su “Rigoletto”, jei savo užsimojimui suras pa
kankamai visuomenės paramos, prieis ir prie grynai lietuviškųjų 
operų, kurių pastatymas, bent mums taip atrodo, yra sunkesnis 
ir komplikuotesnis, negu “Rigoletto” paruošimas.

Kiekvienu atveju Chicagos Lietuvių Vyrų Chorui linkime ge
riausios sėkmės vykdyti savo užsimojimus.

ku, kad vengrų pabėgėliai liūdi 
ja tik tiesą.

Vengrijoje, sako žurn. Miche- gėdija 
nėr, Rusija parodė, kad jos pro lyje.

centrinėje Buropos da-
Al. Gimantas

DIDĖJA IMIGRANTŲ SKAIČIUS
EDVARDAS ŠILAITIS

JAValstybių imigracijos ir 
natūralizacijos tarnybos duome 
nimis, praėjusiais metais emi
grantų skaičius į šį kraštą pa
siekė augščiausią ribą, skaitant 
nuo 1927 metų. Per pereitus me
tus į JAValstybes atvyko 321, 21,582 
625 emigrantai, kas yra virš 
dvejų kartų daugiau negu kad 
yra valstybių imigracinėse kvo
tose nustatyta. j čia atvažiavo 909. Po mažesnį

Iš pereitais metais atvykusių skaičių atvažiavo suomių (677) 
jų didžiausią skaičių sudarė latvių (856), estų ir iš kitų šiau

meksikiečiai, kurių čia atvažia 
vo 65,047. Antroje vietoje eina 
italai su 39,789 emigrantais, 
trečioje — vokiečiai — 38 390, 
ketvirtoje — kanadiečiai — 29, 
533 ir penktoje — anglai —

Lietuviai šioje lentelėje uži
ma nebepaskutinę vietą, ir jų

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

I R
Paskolos Duodamos Namų įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS t LOAN ASSN.
6245 S. Westem Are., Chicago 36, III.

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

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

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

UNIVERSAL SAVINGS
1800 S. Halsted St.,

LOAN ASSN.
Chicago 8, III.

“Tihas ties Andau”
•

Ne pigus meilės romanas, ne vaikams, kurių karžygiškumui 
nuotykių istorija, bet savotiškai ir drąsai aprašyti Micheneris su 
perteikti atsiminimai ar, dar , kaupia visą savąjį žodyną ir ga

bumus. Kiekvienoje knygos vie 
toje aiškiai galime stebėti rašy
tojo susižavėjimą ir nepaprastą 
nuostabą tais žygiais ir darbais, 
kuriuos atliko mokyklinio am
žiaus vaikai, toki patys, kokius 
kasdien galime matyti ameriki
nių mokyklų klasėse ar sporto 
aikštėse. Kas sužinos ir kas pa- 
skclhs to didvyrio, 12 metų ber
niuko vardą, kuris, kitiems ne
galint sulaikyti slenkančios tan
kų Kolonos vienoje

tiksliau tariant, laikraštininko 
patyrimai, šiuo metu itin grobs
tomi iš amerikinės knygų lenty
nos. Leidinys, kuris patraukia 
visų dėmesį, išleistas Random 
House leidyklos ir turi gana kuk 
lią antraštę — “Bridge at An
dau". Autorius — reporteris Ja. 
mes A. Michener — savąją me
džiagą Vengrijos įvykių aprašy
mui rinko ne pačiame krašte, 
bet kantriai sėdėdamas Andau 
miestelyje — Austrijos ir Veng 
rijos pasienyje — ir stebėda
mas tūkstantines pabėgėlių ko
lonas, ištisas savaites besitrau
kusias laisvėn per Einser ka
nalą pastatytu tiltu, kuris, kny
gos autoriaus žodžiais, buvo per 
siauras uatomobiliui pervažiuo
ti Ir perslipnas motociklu per- 
spausti. Ir ką jis matė bei pa
tyrė, glausdamasis tilto papė
dėje?
Gyvųjų liudininkų pasakojimai 

Visiems juk pakankamai ar
net perdaug gerai žinomas so
vietų elgesys Vengrijoje ir to 
visko nebūtų jau jokio reikalo 
kartoti, gi visą vengrų tautos 
tragediją ir didvyrišką kovą už 
laisvę Michener piešia gyvųjų 
liudininkų pasakojimais, liudi
jimais. Knygoje, nors to spe
cialiai ir nepasakyta, autorius 
stato tikrą paminklą vengrų jau 
nuoliams, paaugliams, beveik

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

džiau. Ir dabar, jei ne sutana... Todėl man ir buvo — Maždaug! — vikaras juokdamasis atitraukia 
' gėda prisipažinti, kad sužlungu su tuo vaidinimu.1 stalčių ir greit suranda jo lapelį. — Pas mane atžy-
Vakarėliai auklėjimo priemonė. Režisuodamas papa-!mėta: “Nevedęs, nors būtų laikas. Vyras veržlus, 
sako ji iš istorijos, nupieši charakterius, duodi pasi-į gabus, ambicingas!”
skatyti knygų, pamokai gimnastikos, kad būtų žva- — Teisingai! — klebonas jį nutraukia. — Tu pa- 
lesni. Tai savotiška mokykla. Per metus visada pa- stabus. Tikras auklėtojas. Užteks šiandien. Sudie.

46 tęsinys

statau penkis veikalus. Kartotekos grąsios, jos atsi
bosta. Vaidinimai kas kita. Tik čia, Smilgaičiuose 
kažkaip man nesiklijavo.

— Galėtum juos kiek sumažinti. Kunigui nepri
tinka taip lakstyti, suolus tampyti. Pavesk Juliui 
Rumšui. Tegu jis rengia, Tokius daiktus jis mėgsta.

— Lengva pasakyti, bet jis Samanės neįtrauks. 
O jai reikia rankos, vadovo.

— Neabejoju, Samanės jis neužmirš. Juk gerai 
pasirodė. Pats užeik pas Julių, pakalbėk.

— Tie vaidinimai man reikalingi. Iš jų ateina 
pinigėlis, kuriuo padengiame ir laikraščių sąskaitas, 
ir, šiuo atveju, knygyną. Iš kur aš tada sukalsiu?

Ko man nesakei, būčiau suradęs. Aš ekono-

— Cho, cho! — vikaras skardena triukšmingu 
juoku, stumia ovalinius akinius, nosinaite šluosto aša
ras. — Aš ir Samanė! Cho, cho, tai nuotykis! Ne, ne!
Klebone, neturiu laiko!

— O ko susitikinėji prie gluosnio paupyje, šeš
tadienį?

— Vakarėlio reikalai spirte spyrė. Pamačiau ją 
iš sodo. Turėjau parengti, kad ji sutiktų apsiimti

Budapešto vaidinti.
gatvėje, prisirišo prie diržo, su- — Reikėjo pasakyti, kad vienas stulpas griūva, I mijoje stiprus. Padėsiu ir čia, pamatysi. Pačiam rei- 
oikašo į kišenes ir glėbyje laikė'būtum gelbėję. Pats jaunas ir galingas, nori vienas kia pailsėti. Viską Juliui pavesk. Bus geriau, 
rankines granatas ir su tuo padaryti. Mes karščiavomės ir dar kaip ... Dabar bus Į — Jei jis nesikiš į finansus?
krūvru metėsi po pirmuoju at- ramiau. Bet kol atslūgs kalbos, užstumk tas auklėji- — Tuo jis pasidžiaugs. Tokia ūkinė našta nukris,
šliaužiančiu tanku. Žinoma, jis mo kartotekas, lukterėk. Duok suprasti. Pamatysi, nesibijok, bus gerai,
buvo sudraskytas į gabalėlius, — Hm, jei šitaip išsivystė istorija, reikia ką nors
bet kelias gatvėje buvo užblo- daryti. Tos žmonių kalbos — burbulai, vėjas nupūs, 
kuotas ir iš paskos atslenkan- Blogiau su jos meile, kaip jūs sakote .. . 
tiems tankams. Kol tankai siau — šiuo atveju pasistenk išlaikyti distanciją, tą 
roję gatvėje sukinėjosi, kiti jau dimensiją padidink. Pradžiai užteks, 
buvo ir gerokai įstrigę, laisvės — Tai griaus jos auklėjimą, vėl užsidarys savo 
kovotojai, jų tarpe daug paaug- kampe!
lių, pvlė į juos skystąjį kurą. — Kartu tai žlugdys kunigo vardą, jei vėl už 
padeginėjo, šaudė į pasitaikan- rankos ją vesi kaip į vaikų darželį. Kas bus, jei vi
lias milžinų angas, atvožinėjo sur įsilinguos kalbos? Pasieks kuriją!
dangčius ir kovojo su baisiųjų — Ačiū, kad pranešėt. Tvarkysiuos. Nemalonu- 
karo vežimų įgulomis. Toje vie- mų nepadarysiu. — Vikaras atsako blausiai ir suki- 
toje mūšis truko net dvi dienas/ ša kartotekos stalčius.
kol vengrai buvo nugalėti. Gyvų i — Matau paties kabinetą, esi perkrautas darbu, 
liko vos 30. Rusų dalinio komen- Truputį sumažink iš tos aptiekinės spintos, — klebo- 
dantas ilgai nelaukė — kulko- nas» parodo į kartoteką. — Bus geriau. Tuoj mokyk- 
svainie paklojo didvyrius savo- los prasidės. Sakysim, kam pačiam rengti vaidinimus.
8ips sostinės grindinyje. Tero-1 — Čia mano poilsis! Aš mėgstu meną. Gimnązi-

Klebonas kelias ir ima lazdą.
— Užsisėdėjau.
— Tiesa, nupirkau mieste dvi knygas: vieną už

sakam, kitą skelbimam. Tos perdaug nuplyšusios. 
Reiktų pakeisti ir Evangelijos knygą.

— A, gerai! — kunigas Senkus varto sąsiuvinius. 
— Užmokėsiu.

— Be to, reikia mum pamokslus įvesti per mi
šias po Evangelijos. Taip visur daro. Daug patogiau.

— A, daryk, bus gerai! — klebonas mato, kad 
reikia nusileisti.

— Tai sekmadienį paskelbiame naują tvarką!— 
Vikaras švyti linksmas.

— O kodėl mums neskelbti? Dėl tų pinigų nesi
bijok, pasakyk. Surasime. Čia pat bankelis.

Jis eina pro duris ir sužiūra į kartotekos spintą.
— Ha, inteligento minčių seifas! — stuksena 

lazdele į stalčius. — O kur Julių Rumšą įsodinai? Gal
ras siautė toliau. Jo neišvengė' jo j piešiau, dainavau, visuose vaidinimuose pašino- Į užgrūda i į kokią auklėjimo klasę?

Kunigas Senkus pučia linksmas ir skubina. Ne
nori vėl užsikabinti už tų stalčių, kur tiek reikalų su
slėgta. Vikaras pliupte prapliups ir vėl sulaikys,

Grįžta jis į savo kambarius. Tylu. Jokio radijo, 
jokios mašinėlės. Tik čepronėliai kvepia ant stalo 
suvytę.

Sunkiai sėdasi į kėdę. Galva ūžia, lyg visos Gim
buto bitės būtų suspietę. Tiek žodžių jis girdėjo. Kar
totekos sąrašai, auklėjimas, vaidinimai, spauda, bib
lioteka, iškylos! Ar tai ne priekaišts klebonui? Tu 
tvartus statai, o knygyno nėra. Skiedros!

Pakelia sunkų žvilgsnį. Lange netelpa bažnyčios 
įraudę mūrai. Žvilga bokštai stogai. Kiekviena ply
ta apčiupinėta, su rūpesčiu įmūryta. Kitame lange 
klėtys naujos, daržinės, tvartų baltos sijos, miesto 
trobelės nusidažę. Tiek metų statė jis, nuvilko senus 
drabužius ir uždėjo naujus, o kartotekos, o knygyno 
nepastatė. Tuščia jo kambary, visur tuščia.

Pažiūri į savo delnus, didelius, sunkius, sugrubu
sius. Paseno ir jie, pribirę rūpesčių. Kojos pavargo ir 
nenubėgo iki draugijų.

Štai, ir atkėlė naują vikarą, nes jo parapija ap
leista. Lyg naują žagrę įstatė į jo šiurkštų pūdymą. 
Išpurens, prisės draugijų, laikraščių prisodins lyg 
saulėgrąžų, didelių gražių. Žaliuos nauja parapija. 
Ne jo, ne kunigo Senkaus, bet vikaro. Jis jau ir už
sakų knygas perka, pamokslus po Evangelijos įveda. 
Jau stumia kunigą Mykolą. Bepiga jauniems»pečiams, 
kai senieji sulipdė bažnyčią, klėtis. Dabar gali užsi
imti kita statyba — kartoteka, gali rengti vaidini
mus, įžiūrėti kažkokius trūkumus, auklėtis, paiką 
blusą gaudyti šiauduose. Argi tam yra laiko, kai že
melę reikia glostyti ir jai atsiliepti? Žmogus kiekvie
nas turi savim rūpintis. Jei lenda į kertę, tai gera 
jam smilkti tamsumoje. Bet ar jis Juliumi nesi
rūpino?

(Bus daugiau)
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DARBAVOSI KUR TIK BUVO 
REIKALINGAS

Jaunas sielaAmerikos Liet. Inžinierių ir 
Architektų S-gos New Yorko 
skyriaus nariai su šeimomis, kul 
tūrinių-visuomeninių organizaci
jų atstovai ir prof. J. Čiurlio 
bičiuliai bei draugai susirinko 
vasario 10 d. Baltijos Laisvės 
namuose, New Yorke pagerbti 
skyriaus garbės narį, jau nuo 
priešaušrio laikui kovotoją už lie 
tuvybę, visuomenininką bei kul
tūrininką, Lietuvos geležinkelių 
kūrėją bei ilgametį jų tvarky
toją, buv. Vytauto Didžiojo u-to, i 
Pabaltijo U-to Pinneberge ir 
Fort Wayne technikos Kolegi
jos profesorių Jurgį Čiurlį, gar
bingo 75 metų amžiaus sulauku
sį.

Am. Liet. Inž. ir Architektų 
s-gos centro valdybos pirm. doc.
A. Jurski3, atvykęs iš Philadel- 
phijos garbingą jubiliatą svei
kino ALIAS centro v-bos var
du ir įteikė jam gražią bei ver
tingą dovaną, t. y. specialiai bei 
meniškai pagamintame akmeni
niam padėkle įrašytą sveikinimo 
adresą, su visų c-ro narių para
šais, taip pat ir tos pačios spal
vos akmeninį ąsotį iš atmintino 
ALIAS ir PLIAS atstovų suva
žiavimo 1956 m. Philadelphijo- 
je.

Sveikinimai
Lietuvos gen. kosulas J. Bud

rys garbingą Neprikl. Lietuvos 
darbuotoją sveikino džiaudama 
sis, kad Lietuva turėjo prof.
J. Čiurlį ir daug daug darbščių, 
gabių, garbingų bei žymių žmo
nių. Ir labai apgailestavo, kad 
šiuo metu mūsų laikrašč'u r.eat 
sakingieji rašeivos dažnais at
vejais gražiosios Lietuvos darbš 
čiuosius politikos, kultūros, mok 
slo bei valstybinės administra
cijos darbuotojus niekina ir 
šmeižia.

Lietuvos Laisvės komiteto ir 
savo vardu K. Bielinis sveikinęs 
sukaktuvininką, linkėjo ilgiau
sių metų bei sėkmės ir priminė, 
kad prof. sukaktis siejasi su Lie 
tu vos atgimimu. Prieš 50 metų 
Lietuvių Tauta pradėjusi savo 
prisikėlimą, kuriam daug talki
no bes'mokąs lietuvių jaunimas, 
o jų tarpe ir garbingasis jubi
liatas. Jau nuo 1902 m. jaunieji 
skleidė bei platino kovą už lais
vę skelbiančius atsišaukimus. 
Pav. kaikurie Aukštaičių krašto 
kaimų gyventojai, kaip profe
soriaus gimtųjų Jutkonių (Ku
piškio vi.), o taip pat Semeniš- 
kių (Anykščių vi.) ir Garšvių 
(Krekenavos vi.) buvo susipra
tę bei drausmingi lietuvybės ko
votojai, lygiai vaikai, lygiai ir 
jaunimas bei senimas. Gi ir vi
so Kupiškio vi. lietuviai tuo lai
ku jau turėjo gausias organiza
cijas. Pagaliau, 1918-20 m. pri
brendo metas savo valstybę at
statyt’, susisiekimą tvarkyti, 
valstybinį tarnautojų aparatą 
organizuoti, įstatymus leisti ir 
Rita. Visi tikime, kad ir dabar 
laisvės kovos valanda gali atei
ti greičiau nei mes kartais ma
nome. Tam momentui reikia kas 
dien rengtis, kad jis mums ne
būtų netikėtas. O lietuviams in- 
žin eriams gyvenantiems laisva
jame pasaulyje, irgi reikės daug 
skubiai bei vertingai prie tos 
laisvės kovos bei mūsų Tėvynės 
Lietuvos atstatymo prisidėti. 
Geru bei patyrusiu patarėju sa
vo tarpe mes turėsime dar ir 
garbingąjį profesorių J. Čiurlį.

Jo buvęs jaunų dienų kolega, 
artimas bendradarbis bei vien
mintis prof. J. Kaminskas savo 
ir Profesorių dr-jos vardu bran
gų sukaktuvininką apibūdino 
kaipo vieną iš kūrėjų bei daly
vių pirmosios lietuvių slaptosios 
kuopelės Kaulių gimnazijoje. 
Po kelerių metų susitiko abu 
Petrapilyje, Technologijos Insti
tute ir liet. studentų dr-joje, 
skaitlingiaus;oje iš visų tuo lai
ku Rusijos augštosiose mokyk
lose. Visi jaunuoliai buvo geri 
patriotai, skaitė bei platino Var
pą ir Darbininkų Balsą, rėmė 
pinigais ir raštais, jungėsi į re
voliucinį darbą Lietuvoje ir skel I 
hė Lietuvai politinės laisvės idė-' 
jas. Gi J. Čiurlys dalyvavo Di- i 
džiajame Vilniaus seime, vykdė 
jo nutarimus savo tėviškėje ir 
darbininkų kuopelėse Šiauliuose.

Baigęs mokslus grįžo į Lietu
vą ir dirbo kaip inžinierius Vil
niuje, buvo veiklus Vilniaus lie
tuvių visuomenininkas, 1917 m. 
dalyvavo lietuvių konferencijo
je Vilniuje. Gi nepriklausomybę 
atgavus, vienas pirmųjų stojo 
, jos atkūrimo darbą. Svetimas 
asmeniškoms ambicijoms, dirbo 
kur buvo reikalingas. Visu uo
lumu atsidėdamas skirtom ir ap 
siimtom pareigom, sumanus ir 
gabus kopė vis augščiau, kol pa
siekė vadovaujančių pareigų Lie 
tuvos geležinkelių ūkyje. Kad 
apiplėšti ir apnaikinti Lietuvos 
geležinkeliai sparčiai susitvarkė, 
modernėjo ir greitu laiku pasie
kė kaimyninių lygį — tam daug
nusipelnė inž. J. Čiurlys.

«
Be valstybinių tarnybos pa

reigų jubiliatas vienas iš pirmų- 
1 jų įsijungė į Lietuvos universi
teto organizavimo bei mokslo 
darbą, kurį tęsė iki tremties me 
tų. o taip pat ir svečiose šalyse. 
Organiškai pamėgęs mokslą, sa
vo žinias stengėsi perduoti jau
niesiems besimokantiems inžinie 
riims. Kartu sukaktuvininkas 
sukūrė augšto kultūrinio lygio 
inteligento charakterį lydimą 
taurių lietuviškų būdo savybių. 
Visados kuklus, daug iš savęs 
reikalaująs ir atlaidus kitiems, 
tolerantiškas, jautrus bendra
darbiams bei artimiems, niekuo
met neužmiršęs gerbti bei įver
tinti žmoguje žmogų. Prof. J. 
Čiurlys yra sektinu pavyzdž'u 
mūsų jaunajai kartai. Todėl ir 
prof. susilaukė pelnytos bei šil
tos pagarbos iš savo bendradar- 
b;ų, idėjos draugų ir visuome
nės.

Nežiūrint ilgo amžiaus ir gy
venimo sunkumų, iki šiai dienai 
išliko jaunas siela, gyvu susido
mėjimu seka įvykius. domisi 
mokslo ir technikos pasiekimais, 
sielojasi Lietuvos likimu ir d.ar 
tikisi grįžti į ją laisvą. Sukurto
ji gi darni šeima, tebesupanti 
šilta globa ir po šiai dienai, da
linasi garbingąjį profesorių su 
taip jo pamėgtąja lietuviška vi
suomene bei inžinierių šeima.

. Sveikina estai
Dipl. inž. A. Novickis, buvęs 

bendradarbis su profesoriumi 
Lietuvos Inžinierių ir Architek
tų s-gos keliose valdybose, pri
siminė kaip gabų organizatorių 
Inžinierių kongresų Lietuvoje; 
Lietuvos inžinierių vizito vado-! 
vą pas Vokietijos inžinierius Ka i 
raliaučiuje, kur profesorius sa
vo vertinga ir labai augšto lygio 
inteligentiška kalba bei taktiš-į 
ku elgesiu nuginklavo vokiečių 
inžinierių išdidumą. Taipgi vėl Į 
svečiavimosi metu pas Belgijos 
inžinierius, kur teko atstovauti 
Lietuvos inžinierius. Dalyvavo 
surengtose karališkose vaišėse, 
Belgijos karaliui dalyvaujant.

1941 m. Laikinosios Lietuvos 
vyriausybės J. Čiurlys paprašy
tas eiti vyr. geležinkelių direk
toriaus pareigas — kada visas 
susisiekimas bolševikų, o taip 
pat prasidėjusio antrojo Pasau
linio karo buvo suardytas ir pa
dėtis buvo labai neaiški — ne
suabejojo imtis to sunkaus su
sisiekimą atkuriamojo darbo.

Estų inž. ir architektų vardu 
sveikino jų pirm. dipl. inž. Wal- 
ter Brumberg; Am. Liet. B-nės 
New Yorko apygardos ir Teisi
ninkų d-jos pulk. J. Šlepetys; 
buv. Lietuvos geležinkelių tar
nautojų — dipl. inž. J. Mitye-

TARPTAUTISKA AR TAMSTA ESI ROMANTIKAS?
Amerika pinigo kraštas. Čia tamsta ir pats mėgini rašyti? 

i viskas matuojama klausimu, kiek 4. Ar tamgta mė tj žrnonėms,
! uždirbi ir kiek turi banke... Nie-Į kuriuoH myli. daryti staigmenų - 

kas neturi laako pasvajoti, visi tik gėlių pasių8tii kokią dovanėlę? pa
skuba kalti doleri. Sakoma, kad kviesti kur vakarą praleisti, nors 
čia esanti dingusi visai romantis-j nebūtų įr jokios progos? 
ka dvasia, ir visi tik žiuri greitos r, *- » * -T .... ..
naudos ,k Ar norėtum būti įžy

mus aktorius, kino žvaigždė, ope
ros dainininkas ar dainininkė, šo
kikas?

6. Ar tamsta susijaudini iki aša
rų kine, skaitydamas knygą, te
atre, ar klausydamas muzikos?

7. Ai*ttamsta gali susilaikyti ne- 
pirkusi drabužių, o tuos pinigus 
išleisti kokiai statulėlei, paveiks
lui ar brangesnei knygai?

8. Ar mėgsti pasivaikščioti mė
nesienoje. stebėti žvaigždes, įsi
klausyti į gamtos garsus, paklajo
ti po miško tankme?

9. Jei tamsta esi šeimininkė, ar 
tamsta mėgsti stalą gražiai užties
ti, nors ant jo būtų įtik bulvės ir 
žuvis? Ar tamsta mėgsti pastaty
ti ant stalo gėlių? Jei 'tamsta esi 
šeimininkas, ar tamsta labiau bran 
gini, kad stalas gražiai atrodytų,

Tačiau ir tokiose sąlygose žmo
gus gaili pasiilgti romantiškos nuo
taikos, svajonių, ilgesio . .. Vienas 
laikraštis davė savo skatytojams 
eilę klausimų. J juos turi patys at 
sakyti taip ar ne, paskui tuos taip 
ir ne suskaityti. Jei bus daugiau 
taip, tai bus ženklas, kad žmogus 
linkęs į romantiką, jei ne, tai prie
šingai .. . štai tie klausimai.

1. Ar tamstai patinka, jei savo 
darbovietėje ant Stalo randi gė
lių ? Ar tamsta pasirūpini, kad 
tamstos darbo kambary ant sie
nų kabotų skoningi paveikslai?— 
Taip ar ne?

2- Ar tamsta pagalvoji savo 
atostogų metu pagyventi truputį

ai • & n n ..i • . a - kitaip, negu tamsta esi įpratęs? Anglas mz. P. Collins ir aktore paikeliauti) ga, net pagyventi kraš
h- ^augiasi te kaip indijonai> nuOtvkių pajieš-
Miami.^Fla. Aktore, kunos tikra J j
pavarde Cordier, yra duktė And-
rew Cordier, kuris yra Jungtinė
se Tautose Dag Hammarskjold a-

koti kaip Robinsonas Kruze?
3. Ar tamstai padaro malonu

mo eilėraščius paskaityti — o gal' su savo vaikais pažaisti indėnus,
sistentu. (INS)

ar gali tamsta klausytis savo dūk- Ką padalysi, Petriuk, pa-
ters pasakojimų apie jos romuti- kentėki. Ji tik trijų metukų ir
tunus sapnus, kada ji pasakoja a- ,
pie savo pirmą balių? O gal tams- nežino kad skauda.
tai tai atrodo labai vaikiška ? | Sugrįžta į virtuvę ir už mi-

Taigi suskaičiuokite taip ar ne, . • ;A„irsla verksma bet ši 
ir pamatysite, ar jau visai roman- nilUh lsg,rh,a vt rasmą, Dėt sį 
tiškumas išblėsęs. „Darli.” kartą Stasytės.

________ I — Kas yra mergytei? — nu
skubėjusi klausia.

I — Nieko ypatingo, bet dabar
Motina ruošdamasi virtuvėj jau ji žino, — Petriukas paaiš- 

išgirsta vaikų kambary savo kiną.
šešiametį Petriuką. Greit įbė- ,
gusi klausia kas pasidarė.

—Stasytė .mano peša už plau
kų ...

Dabar žino

kas ir inž. K. Prekeris; Lietuvos 
Vyr. Kelių v-bos tarnautojų — 
dipl. inž. J. Šalkauskis; Lietu
vos Paštų V-bos tarnautojų — 
dipl. inž. V. Birutis; buv. VDU- 
to ir prof. J. Čiurlio auklėtinių 
— studentų — inž. A. Bioševas.

ALIAS New Yorko sk. pirm. 
dipl. inž. arch. V. Švipas nuo
širdžiai sveikino skyriaus gar
bės narį — jam įteikdamas sk. 
narių pasirašytą adresą, naujau 
šiai išleistą Lietuvos istoriją ir 
prof. J. Čiurlio šeimos nariams 
gyvų gėlių puokštes.

Telegramomis sveikino Latvių 
Inžinierių S-gos pirm. dipl. inž. 
V. Gobis. Emilija ir Vincas Ras- 
teniai, o taip pat PLIAS-gos e. 
v-bos pirm. prof. J. Kimoliūnas.

Jausmingas ir prasmingas di
džiai garbingo jubiliato sukak
tuvių minėjimas buvo tęsiamas; 
bičiuliškomis vaišėmis.

Dipl. inž. K. Krulikas

Tarybų rūmai Maskvoje
Tariamai “atsižvelgdami į 

darbo žmonių pageidavimus”, 
kurių visada gali pasigaminti 
kiek norėdami, bolševikai nu
sprendė pastatyti Maskvoje Le
ninui paminklą ir “Tarybų rū
mus”. Paminklas turįs būti Le
nino kalvų centre. Paskelbtame 
konkurse kviečiami dalyvauti 
taip pat architektai ir iš paverg 
tosios Lietuvos. Už pirmąją pre 
miją skiriami 75.000 rublių. (E)

Dė

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymua bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų. 

Tel. BIshop 7-7075
VYRESNIO AMŽIAUS 

NEGALAVIMAI
I raugei in žmonių nusimena ir nu

liūsta. kai pasijaučia, kad jie jau 
nebegali nei dirbti, nei geretia savo 
darbu, kaip anksčiau, vien <161 to 
ki.d jaučiasi pavargę ir neturi ener
gijos. Perdaug asmenų tiki. kad tai 

_ "Vyresnio amžiaus negalavimas" ii 
ar kad ant jo būtų gerų ir pakan-J beviltiškai sako: "Na, tai jau tur bū' 
kainai valgių? Menai vfi”, Nepasiduokite taip lengr-

10. Ar gali tamsta dar šiandien ^>itok8 Jausmas gali būti
dėl BĮ. B2. Niaeinamido ar Geležies 
trūkumo. Tuo atveju jūs tikrai ga
lite sau pagelbėti, išbandykite for
mulę vadinamų TYNOL, kuri turi 
gydančius kiekius tų brangių ener
gijų teikiančių elementų, lengvai 
priimamų tablečių formoje. imkite 
ja,s reguliariai, po vienų po kiekvie
no valgio, per vienų menesį, ir pa
matysite kaip toli pažengsite papil
dydami šiuos trūkumus.

Specialus susitarimas su TYNOL 
CO. duoda šio laikraščio skaityto
jams galimybę įsigyti šias stebėti
nos formulės tabletes vienam mėne
siui vien tik pasiuntus šį pranešimų 
šiuo adresu: TYNOL CO.. Dept. 9. 
Box 321, CROTON ON HlIDSON, 
N. Y. Ir jums nereikia siųsti pini
gų. Tiktai sumokėkite paštininkui 
$4.48 kai jums pristatys siuntinį. Bet 
būtinai aiškiai užrašykite jūsų var
dų ir adresų spausdintom raidėm 
antroje voko pusėje, tada galėsite 
būti tikri, kad gausite jūsų užsaky
mų be jokio atidėliojimo.

Iemesioi
PIRKITE VILNONES IMPORTUOTAS IR VIETINES 
MEDŽIAGAS, PAMUŠALUS IR PRIEDUS SIŲSTI GI
MINĖMS, DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS Į EUROPĄ, 
0 TAIP PAT IR SAVO ASMENINIAMS REIKALAMS

PIRKITE TEN, KUR PERKA JŪSŲ DRAUGAI 

IR KAIMYNAI.

Didžiausias pasirinkimas vilnonių impor
tuotų ir vietinių medžiagų!!! Moterų sukne
lėms, kostiumams ir paltams.

.-I'-’

Aronson Brothers
IMPORTININKAI IR RANGOVAI

224 W. Vau Buren Street, Telef. WEbster 9-2588
Atdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto iki 5:45 vai. vak.

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

CHICAGO 7, ILLINOIS

“This whiskey’s best 
bvaTexasmile

Urook whiskey^\ that ist

Sunny Brook AWhiskey
Cheerfiil as ilt Name!

ALSO AVAILABLEl

Kentucky Straigbr
Bourben tVhiskey 

hikI Itotlleil in BoikI, 1(10 l’roof
THE OLD SUNNY BROOK COMPANY. LOUISVILLE, KY.. DISTRIBUTEO BY NATIONAL DISTILLERS PRODUCTS CORPORATION 

BOTH 86 PROOT • KENTUCKY BLENDED VVHISKEY CONTAINS 65% GRAIN NEUTRAL SPIRITS

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Kemiunti* ('liicitgos Hn vingu Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikūrimo 
1024 mctins, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių mingamo ir divi
dendu našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau- 
Imiiuiis pinigus. Pasidėję taiipinius pas mus gausite ne tiktai ,augumų — jų 
apdraudimų iki $10.0(10.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kili) patarnavimų 
veltiir, iiž kuliuos kitose įstaigose turėtumėte niokoti.

Taupytojų patogumui f'liieagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iš gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chieagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalykje jie begyventų, gali taii|*yti pinigus paštu.

Kasykite dėl in formaci jų. Musu Imtas $2l,0(MI,(MI0.00.

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

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

JOHN T. ZURIS
LAVVYER AND COUNSELLOR

II KO. LA SALI,E STREET 
Itooni 1415

Pilone: RAndnlph ft-4125 
llome pitone: IjAfuyette 3-9177

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
B A L DU S
VIETOJE LR IK TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

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

Tel. PRctspect 9-2781

VIRS 15.000,000 Amerikos gyventojų žino
Kad taupyti apdraustone Taupymo Ir 
sangn Ir pelninga

Skolinimo BendrovAa« vr»

Universal Savings 
mą Ir gražų pelną

and lxtan Association užtikrina aangn-

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžion agentūra iki 
410,000 00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai. o pelną — 
patyrusių Ir sąžiningų t ėdė jų pastangos

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Ras grot 
tas Ir draugiškas patarnavimas

•ėi paskolų ir visais finansiniais reikalais kretpIdtAs

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION ' 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnous
/P

SPECIALUS
BARGENAS

* Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NUO 
$49.50

augščiau

DIDELIS PASIRINKIMAS (V AIRI AUSI V BALDU 
EELI* A. RAUDONIS, NEEI.IE BERTULIS, Sa».

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roose»elt Road Telef. SEeley 3-4711

Krautuvė atlduryta HokmadienlatR nuo 11 iki 4:30.

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFM • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOltk

FRANK’S TV & RADIO. INC
3240 So MolMM Si CAIumot 5-7252

1

pivtilcndą

MIDLAND
I

r
Savings and Loan^, 

Association
gi o su R toį

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
RYMO 

DROVį

. SAUUIAL 
^PELNING 

B taui 
y »E ND

i »•

4038 Archer Avenue t«i

AUGUST SALDOKAS Pr»rt« J

i I
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Bendruomenė kviečia

Kovo 17 d., sekmadienį, įvyks nariu — garbinga lietuvio 
JAV LB Clevelando apylinkės reiga. 
vis- etinis metini ' susirinkimas Kov0 17 d. įvyksta LB apy- 
Susirinkimo programoje numa-i linkės susirinkimas. J jį kvie- 
tyta mirusiųjų pagerbimas, a- čiami visi. Ateik me, pasvars- 
pyskaitinis apylinkės valdybos'tykime visi visų lietuvių reika- 
pranešimas, kontrolės komisijos lūs, pasikalbėkime, duokime ge- 
aktas, JAV LB Centro Valdybos rų pasiūlymų, išrinkime valdy-

pa-

žodis, rinkimai ir kiti einamieji 
reikalai.

Bendruomenės idėja Clevelan 
de yra gana gyva. Nors ji ir ne
rodo ypatingo palinkimo kažko
kių šuolių pasidaryti visų lietu
vių organizacija, kaip to pagei
dautų mūsų patriotai kultūri
ninkai, bet ji pamažu, nuosek
liai popularėja, įsigyja pilietines 
teises, teigiamai vertinama są
moningų ir galvojančių lietu
vių. Tai ženklai, kurire duoda 
energijos ir norą mūsų Bendruo 
menės darbuotojams puoselėti 
kilnias Bendruomenės mintis lie 
tuvių tarpe. Iš tikrųjų neleng
va yra dirbti tokioje organizaci
joje, kurioje turėtų sutilpti vi
si lietuviai, nežiūrint jų politi
nio ar religinio įsitikinimo. Čia 
iškyla įvairiausių klausimų, ku
riuos reikia suderinti, išlyginti 
nuomonių skirtumus ir padaryti
taip, kad mūsų lietuviškieji rei

kalai nenukentėtų, kad mūsų 
Bendruomenė nebūtų neigiamai 
paliesta. Kaip visoms valdy
boms, taip ir dabartinei, nežiū
rint visų geriausių pastangų, 
nelengvai sekėsi, bet vistiek vie 
nokiu ar kitokiu būdu buvo su
rasta bendra kaloa. Šiais dole
rio laikais 5efag kuris nori savo

bą, kuri galėtų kalbėti visų lie
tuvių vardu. Iki šiol Clevelan- 
das gali jaustis laimingas turė
jęs darbingas valdybas ir nema
ži pasišventusių asmenų. Tegul 
ateinantis susirinkimas tą pa
tį įrodo.

MOKYKLOS UŽGAVĖNIŲ 
PRAMOGA

Praėjusį šeštadienį lituanisti
nės mokyklos mokiniai turėjo 
smagią staigmeną: šeštadieninė 
mokykla pamokas užbaigė 11 
vai., ir visi nusileido į salę. ku
rioje jau buvo paruoštos vaišės. 
Čia smagiai pažaista, pasilinks- 
linksminta ir pasivaišinta. Žai
dimus ir vaišes gražiai organi
zavo ir pravedė mokyklos moky 
tojos Tamulionienė, Stasienė ir 
Astrauskienė.

Visi mokiniai buvo pavaišinti 
gėrimais ir namuose keptais py-

BATAI Iii ŠYPSENA

Trys jauni vengrai pabėgėliai šypsosi gavę ponaujus batus. Juos aprūpino Vyskupų fondas. Ka- 
talikų Vyskupų fondo vajus vykdomas nuo kovo 24d. ligi kovo 31 d. ir iš to fondo aprūpinami tūkstan
čiai neturtingųjų visame pasauly.

Gera žmona yra dangaus pas
kutinė geriausia dovana vyrui. 
Jos balsas vyrui yra saldi muzi
ka. Jos šypsniai — skaisčiausia 
jo diena; jos bučinys — jo ne
kaltybės sargas; jos rankos —• 
jo saugumo tvirtovė; jos darbš
tumas ir taupumas — jo tikriau
sias turtas; jos lūpos — ištikimi 
jo patarėjai; ir jos maldos — di
džiausi dangaus palaiminimai jo 
sielai. — V. J. Biulrikas

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

Omaras Kajamas

PAVASARINIS

IŠPARDAVIMAS
NUOLAIDOS . . .

NET IKI 70%
Dūliai' nupiginti visi: lli-ll fono- 

Ki'iiliu • Televizijos • Vėslntuvui- 
Vfdintuvai A.M/EAI radijo aparatai
• Vokiški trumpi,1 bangų rad. apar
• įkalbėjimo aparatai • Dulkiasiurb
liai • Rašomos mašinėlės • Įvairus 
elektriniu, namų apyvokos reikme
nys • Antenos ir kit.

-Daina-

TCLCVISIOn
Csailes - Service)

Su v. Ink A. SEMPNAS
3821 S. Ilalsleil — <1,druide l-.MIIlū 
Atdara: kasdien 9—6. pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais 9—9

(INS)

vaišių ir šokių, skautai turėjo ir karų Sporto Apygardos vyrų
savo sueigą šv. Kazimiero pro
ga.

NAUJA STUDENTŲ 
VAI DYIiA

Lietuvių Studentų Sąjungos 
Clevelando skyriaus metinis su
sirinkimas vasario 22 d. išklau
sė valdybos pirm. R. Minkūno, 
ižd. N. Ambrazattės ir revizijos 
komisijos pranešimus, padisku-
tavo veiklos klausimus ir nutarė 

ragaičiais bei kitais skanėstais, iš savo mažo iždo paremti stu-

metu geriausių krepšinio ir tink-
, .. . ...... , l'nio komandų žaidimais.krepšinio r vyrų be moterų tink
iinio pirmi nybės.

Pirmenybėse dalyvaus šie sp.
klubai: Chieagos ASK Lituani- 
ea, Chieagos LSK Neris, Detro- 
to LSK Kovas, R ehesterio LSK 
Sakalas ir Clevelando LSK Žai
bas.

Varžybų programa: 
šeštadienį, kovo 9 d., — žai

dimai vyks Audubon Junior 
High School salėse, 3055 Kast 
Blvd., nuo 12 iki 8 vai. vak.

kuriuos pagamino ir šiam paren
gimui paaukojo Liaukonienė, S. 
Stasienė ir Cbelenienė. Orkest
ro pareigas atliko Koklių pate
fonas. Mokiniai, ypač mažieji,

Rengėjai

PRIGLAUSKIME
SPORTININKUS!

Dar labai nedaug atsiliepė į 
mūsų prašymą suteikti maistą 
ir nakvynę šį savaitgalį į Cle- 
velandą suvažiuojantiems spor
tininkams. Kadangi turėsime a- 
pie 80 svečių, tai dar kartą ape
liuojame į celevelandiečių vai
šingumą. Galintieji priglausti 
sportininkus prašomi praneš* i 
Elvyrai šikšniūtei telefonu LT- 
1-4612. Jai nesant namuos1, 
praneškite betKam iš namiškių.

Rengėjai

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.......u

Lietuviški pašto ženklai
Geriausias prisiminas 

iš Tėvynės
50 įvaarių ................... $LOO

1(M) įvairių ...............  $3.00
150 įvairių ................... $0.00

Galima gauti ir kiti lietuviški paš
to ženklai. Pareikalavus kainoraš
tis nemokamai. Prašau rašyti vo
kiškai arba angliškai. Pardavimas 
tik per laiškus.

CHAS. F. KEZBERS
2637 W. Potomac Avė. 

Chicago 22, Illinois
iiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimin

KNYGELE EGZAMINAMS 
AK JAU ĮSIGIJOTE

KAIP PASIRUOŠTI 
J. A. V. PILIETYBEI

KVALIFIKUOTAS SIUVĖJAS
Siuva naujus drabužius, 

taiso ir valo.
JUOZAS MESKELEVIČIUS

3437 So. Morgan Street

PLATINKITE “DRAUGA'

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

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

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS.

4545 West 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

Stipriausias yra tas, kas yra 
vienui vienas. Ibsen

PRANAS SALEMONAVIČIUS
• Paruošia paprastas ir sudėtingas (nuosa

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

504 West 33rd Street (netoli Normai Avenne).
Valandos: Kasdien įskaitant šešl.ad. ir sekni. nuo 9 v.

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

Šv. Komunija nuo žmogaus 
ncnujma kryžiaus, tik duoda jė
gos jį nešti.

— šv. Gregorius Nisietis

dentiska spandr ^.rdami $25 k(,v„ „ _ n„„
L'tnanus ,r $10 _ 'Studentų |2 va, « va| visiems žjnomo.

Gamų leidimui. Susirinkimas je East Hj „ School salčjc ,38„ 
išreiškė padeki, senajai valdy- E g2nd g bus stos
ba, kūną sudarė R Minkunas, į baigrainžs varžybos ir dovanų 

šiu0 Užgavėnių parengimu yra N. Ambrazaite, A. Barzdukaite, j jĮejgjmas
labai patenkinti. Pramoga buvo R- Bajoraitis ir E Žilionis. Ypa Tokio didelio magto kamuoho 
surengta šv. Jurgio mokyklos tingai daug darbo, pasisventi- žaid j Clevelande nebuvo jau

, . , . . „ kelen metai, todėl visus kviecia-per du metus skyrė pirm. R. Min _ , ■ ..... ... _ , . . me atsilankyti ir pasigėrėti šiuokūnas. Senąja revizijos komisi-

ir šeštadieninės mokyklos moki 
niams. Parengime dalyvavo

energijos dali pašvęsti bendram d iau ]00 mokini1J 
reikalui. Ir J. Virbalio kaden-
ei jos metu du valdybos nariai 
(Vladas Palubinskas ir J. Gul
binienė) pasitraukė iš darbo lau 
ko. Jų vieton įėjo valdybos kan 
didatai E. Eidimtas ir P. Maže
lis. Valdyba dirbo tiek, kiek są
lygos leido: ruošė paskaitas, mi 
nėjimus, surengė IV Lietuvių 
dieną, vakarą, Naujųjų Metų su 
tikimą, rėmė švietimo įstaigas, 
jaunimo organizacijas, sporto 
klubą, lietuviškąjį radiją. Nežiū 
rint visų išlaidų, kasos likutis 
rodo dar pusantro tūkstančio 
dolerių' Atseit tiek. kiek paliko 
St. Barzduko vadovauta valdy
ba. Valdyboje nemaža energi
jos įdėjo P. Gruodis, organizuo
damas seniūnijas ir seniūnai — 
rinkdami solidarumo mokestį. 
Jo šiemet surinkta turputj ma- 
žau tOflėJ, kad rinkimis buvo 
pradėtas pavėluotai. Vieną kar 
tą valdyba turėtų susidaryti pa
stovesnį narių sąrašą — karto
teką ir ją, esant reikalui, papil
dyti, pakeisti. Kai kiekvienai 
valdybai tenka iš naujo sudari
nėti sąrašus, nukenčia piniginis 
vajus ir valdybos kasa. Susirin
kimas turėtų pasvarstyti, ar ne
reikėtų Bendruomenės apylin
kei turėti nors ’/eną truputį ap
mokamą žmogų, kuris tvarkytų 
kartotekas, sąrašus, inkasuotų 
solidarumo mokestį ir atliktų 
kitus skubesnius reikalus. Jei 
Radijo Klubas gali apmokėti sa
vo reikalų vedėjui, kodėl to ne
galėtų padaryti LB apylinkė? 
Tokiu žmogumi galėtų būti val
dybos narys ar valdybos pa
kviestas asmuo.

TRUMPAI
— Kun. Petras Dziegoraitis

pakviestas trečiuoju vikaru į 
Šv. Jurgio parapiją. Šioje pa
rapijoje, be klebono V. Vilkutai 
člo, darbuojasi vikarai B. Iva
nauskas ir A. Goldikovskis. 
Kun. Petras Dziegoraitis ligšiol 
dirbo Toledo airių parapijoje.

— šv. Kazimiero šventėje or-

ją sudrė V. Kasperavičiūtė, A. 
Barzdukas ir V. Kamantas.

Susirinkimas išrinko naują 
skyriaus valdyną ir revizijos ko 
misiją. Valdybą sudaro pirm. 
Vytautas Malcanas, sekr. M. 
Dabrikait? ir ižd. A. Orintaitė. 
Į revizijos komisiją įėjo D. Pri- 
kockytė, R. Minkūnas ir V. Ka
mantas.

Po susirinkimo, kuriam pir
mininkavo A. Muliolis ir sekre-

SKIP’S
Liquor

S E L F 
SERVICE
310 T C ( C Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!

ganizuotai dalyvavo skautai, vy
čiai ir ateitininkai naujosios pa- toriavo A. Maleanaitė. sekė pro
rapijos bažnyčioje.

— Ateitinin/rai sendraugiai, 
studentai ir vyresn. moksleiviai 
turėjo spurgų vakarą Olmstead 
viešbutyje. Linksnių eiliuotų 
dalykų paskaitė P. Balčiūnas, o 
dr. K. Ambrozaitis ir stud. A. 
Barzdukas išleido specialų hu
moro laikraštį “Spurgas”. Re
daktoriai parode savo gabumus 
ir sąmojų. Prie muzikos buvo 
pašokta, pasivaišinta ir pasi
linksminta.

— Kaziuko mugė, surengta 
Clevelando skautų, sutraukė 
daug publikos į lietuvių salę. Be

graminė dalis, sudaryta iš šokių 
ir vėliau kultui inių filmų de
monstravimo. Clevehndietis J 
Dunduras keliavęs po Pietų A- 
merikos valstybes ir salas, ro
dė nepaprastai gražius savo ke
lionių vaizdus filmuose, paaiškin 
damas apie vielinių gyventojų 
papročius, istoriją ir kt.

DIDELI*' SPORTO ŠVENTE 
CLEVELANDE

Šį savaitgalį, kovo 9 — 10 d. 
Clevelande įvyks Vidurio Va-

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
ALL PHONES — WALBR00K 5-8202

NUO UZSISENE JUSIU 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI' 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

LB apylinkės valdyba (urėtų I štabd^ džJo^ni’mii’ «**«• ir pcrpi’yšlmų 
ateity vengti tokių dalykų ko-i
ki atsitiko su lituanistine mokyk vintų, odos išbėrimų ir t t taipgi
i_ nnaS-iiicioia mrUniu Vold,,k„ tinkamu vartoti vaikučlama, kadai la praėjusiais m< tais. Valdyba paM|r0(,0 skaudus išbėrimą* nuo vy- 
surengė dailaus skaitymo ir de- "tykiu ji yra gera gyduolė nuo iš 
klamavimo konkursą, ignoruo- v,ršinių °'|OH
dama lituanistines mokyklos va- p„rdIlodama po 7f, 
dovybės sugestijas ir pageidavi- $i 2&. ir »» so. 
mus. To psekmėje — dalyvių Pirktu. vaiatinėaoChi-
skaičius keturiskart mažesnis ,r “nriinkėne--

Milwauk).«, Wi»e„ Ga- 
Valdybos pirm. Jonas Virbalis 1 '"Jp'1' Ir Petroit, mi-

tikrai įdėjo daug pastangų Cle- 
velando apylinkės labui. Tik pa n^y orrtftr , 
atšventusių žmonių dėka. šiuo
metu oieanizacros ir • laikosi. LEGUI/), Department D, 
Bcndrimnierė tur.Vų tapti visų ' 5618 W. Fxldy St., Chicago 34, IIlĮ 
lietuvių organizacija o būti jos _

Tio, kurio kenčia nuo SENŲ,
ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
na-Kalt ramiai sSdSltl ir naktimis 
miegoti nes Jų nfcsIscnfiJuHlos žaltdos 
nležAJimų Ir skau-^Jimą Benų atvi
ru Ir skaudžių žattdų uždėkite 
LKOVIZI Olntment Jos yydymo 
vpaioyos palengvins Jusu skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak- 
t) Vartokite Ją t«PRl nuo skau
džių nudegimų. JI talpai paAallna
niežėjimą Ilgos vadinamos PHORIA- . , r, -
sis Taipgi paAallna perftėjlmą ligos Apkainavimą ir Prekių Pnstaty- 
vadlnamos ATHDETE.S KOOT,

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS LITWINAS, I’res.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272

tną Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidara kasdien nuo
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Šeštadieniais iki 8 vai. vakaro

I
t

MARCH 7, 8, 9

JEROME (BLACK LABEL) GRAIN
AIAX>I1OL, 190 Proof V. S. P. Eifth $5.29

GRAIN ALCOIIOL 190 PROOF V.S.P. Fifth $4-89

COURVOISIER Tlirce Star Cognac Fifth $4.89

IIENNKkSvSY TURKE STAR COGNAC Fifth $5.05

IMPORTED FRENCH COGNAC Fifth $3.49

CINZANO VERMOUTH
Dry or Sweet Fifth $-|39

KIJ AE A WINE. Fifth J | .69

KRON-BRANNVIN OR ANDERSON
IMPORTED AQIIAVIT Fifth $3-08

CHERRY IIEERING LIQ(JEUR Fifth $5.98
IIEINEKENS IMPDRTED BEER. Case 

o f 24 bottles $"725

Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 
įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

MOVIMO

IŠ TOLI IR ARTI 
NAUJI 0/DCU TUO KAI- NAUJAUSI KMUSTrKIO (JfANICfAI

tusų Merų AATrRIKIAS~ Alsus IRSAtlNIHOAS AATARMVKAAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 3G, ILL Tel v/flikr,>«.ic 5-9209

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS *%«}*"
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-108S

B. R. Pletkletricz, prez.; E. R. P1etkiewtcx, sekr. Ir advokatas
Mokame aufcStus dividendus. Keičiami' čekius. Pardundame Ir perkame 

valKtyhČH bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta Iki $10,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad nuo 9 iki 8 vai. vakaro. 
<ntr ir penk t» iki 6; treč uždaryta, e seftt nuo 9 ik* vidurdienio

1957 BUICKAS
Tik

$2,595.00
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos 

Lietuviškoje Prekyboje-M|LDA BUICK.
907 W. 35th St., Chicago 9, III. LA 3-2022

JONAS G
J. G. TELEV1SION OOMPANY

AS

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

TV APARATAI: paprasti ir spalvoti, aut-imatiSki, valdomi nuo tolo, 
nsftiojami, jungiami prie automobilio baterijos. PATEFONAI: vietiniai 
Ir užsieniniai, paprasti, nešiojami, automatiški, Hl-Et, natertjlnlai. RA
DIJAI: vietiniai ir vokiški, AM, EM, trumpos bangos, keltais garsiakal
biais, staliniai, kabinetiniu), nešiojami, kišeniniai, tranzitarlnlai.

ATIDARA IR 8EKM. nuo II vai. Ilgi 8 vai
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PLŪSTASI IR VILIOJA
Tikruosius bolševikų tikslus at

skleidžiu šalia “kvietimų", skelbia
mi hiauriaiisi laisvinimo veiksnių, 
žymesniųjų veikėjų ir visų taurių
jų lietinių šmeižimai bei niekini
mas, kuriam nėra kito vardo api
būdinti, kaip šlykščiausias, tikrai 
bolševikiškas dergimas. Daugiau
sia iš visų pastaruoju metu taip 
•garbinami" “matulioniai, ši
mučiai, kairiai, lnzoraičiai, knipavi 
čiai, karveliai, vailokaičiai (nors

Anksčiau bolševikinėj propagan
doj Vliko vardas buvo stropiai 
vengiamas minėti — vis būdavo 
tenkinamasi daugiausia “buržuazi
niais nacionalistais" ar panašiais 
terminais, bet dar, matyti, nebijo 
jau ir jo minėti.. , nes Vlikas ži
nomas ir krašte. Ypač džiūgauja
mi, jei pačių lietuvių tariamai 
“kritikos” sumetimais puolamas 
Vlikas ir kiti veiksniai.

3. Stropiai rankiodami kiekvie-
Jonas Vailokaitis jau yrą miręs ną lietuvių viešai paskelbtą neigia 
tremties metu Vokietijoje, o kun,| mą pasisavinimą, o ypač spaudoje, 
Juozas paleistas iš Sibiro Lie- pagal juos stengiasi sudarinėti į-
tuvoje), pleobavičiai. ..” Ypač 
šlykščiai okupantų agento, pasira
šiusio S. Laurinaičio pavarde, so
vietinio saugumo lietuviškai lei
džiamo laikraštpalaikio "Už grįži
mą į tėvynę" N. 2/1957 išederg-

spūdį, jog užsienyje esantieji me
si rūpina krašto reikalais, jo išlais
vinimu, Lietuvos byla, bet visi tik 
suka, vagia, ima kyšius, į visokią 
Lietuvos ateitį moja ranka, savo 
tarpe tik riejasi, prasiduodą už

bis Vliko pirm. J. Matulionis Taip doleri svetimiesiems ... ir šios rū-
pat -markiai dergiamo sovietinėj 
spaudoj "ašis Grigaitis - šimutis, 
Devenienė - Matulionis". Paskuti
niu metu Vokietijoje ir kitur Eu
ropoje pradėti siuntinėti šlykš- 
č.iausio turinio pilni šmeižtų ta
riamai “inP irmaoiniai praneši
mai", kuriais ypač niekinami \T 
pirm. Deviene, dr. P. Karvelis ir 
kt. Kadangi Michailovo agentų 
siunčiamos "literatūros" mūsų tau 
tiečiai, vos pamatę siuntėją, ne- 
bepriimą, tai dabar siuntėjais at
žymimi jau žymūs veikėjai ar net 
įstaigos. Tajjgi, griebiamasi net 
tokių šlykščių ir klastingų meto
dų.

Kuo džiaugiasi
Iš tų visų bolševikinių “infor

macijų”, dergimų ir sustiprin
tos akcijos krašte, reikalaujančios 
“duoti tinkamą atkirtį priešo pro
pagandai iš V akarų”, kurį, kraš
te nieko gero nežada, bendrai- 
bruožais daromos šios išvados, 
kur, ypač okupantai patenkinti:

1. Džiaugiamasi lietuvių nevie
ningumu, susiskaldymo gilinimu, 
visų tinkamo sutarimo laisvinimo 
fronte nebuvimu. Pvz., kad ir jau 
minėtasis tariamasis S. Laurinai
tis (Kremliaus agentai svetimtau
čiai vis stendgdavosi skelbtis viešai 
lietuviškomis ar bent lietuviškai | 
skambančiomis pavardėmis — taip 
pvz. Meskupai pasidarė Adomais,!
Feigelzonai------Maskvynais, Ko-
vhonakos — Liepsnoniais, kiti —| 
Kalviais, Didžiuliais etc,..) str.Į 
“Kišenės patriotai išsiplepa" ne

šies "užsimojimus", tenka laukti, 
ateityj okupantai mėgins dar su
stiprinti, nes vis dažnai reikalau
jama “duoti tinkamą atkirtį prieš 
melus iš Vakarų".

Agentai
Todėl, kaip nurodoma veiksniu, 

reikia tikėtis, jog Michailovo ak
cija ateityje gali būti dar dau
giau sustiprinta, o drauge — šmeiž 
tai, nukreipti prieš laisvinimo veik 
snius ir visus tauruosius lietuvius, 
sustiprinta akcija raginant neau
koti laisvinimo reikalams, silpnin
ti anti bolševikinę veiklą etc. Gali 
būti Kremliaus organizuojama 
“ekskursijų į tėvynę" ne tik iš P. 
Amerikos, bei taip pat iš Kanados 
ir kitur. Taip pat siunčiama dau
giau tariamai į laisvę-pasprunkan
čių bolševikinių agentų, kad jie va 
rytų tarp laisvųjų lietuvių savo 
ardomąją veiklą. Kai kurie pabal- 
tiečių vardu pasiųsti agentai pas
kiausiu metu buvo dešifruoti. Tarp 
jų yra išaiškinta ir iž lietuvių tar
po.

Tačiau mūsų tautiečiai, neten
ka abejoti, sugebėjo ir sugebės at
skirti bolševikines provokacijas ir 
jų ardomąją veiklą, kad ir kaip 
iiesistengiama pridengti įvairiais 
gražiais šūkiais, išnaudojant bol
ševikinei agitacijai kiekvieną kri- 
tikesnį ar laisvesni nasakymą.

Elta

AK T AI MAN

Prezidentas klausia ar tai jam tos rankų darbo kamanos, kurias 
įteikia, jaunųjų ūkininkų organizacjjos “4-H” nariai Baltuose rū
muose. (INS)

PAJIESKOJIMAI Tik tas užsitarnauja laisvę
ir gyvenimą, kuris kasdien dėl

Jieško Domo Žukausko, kil. iš Ma- , . .
žeikių apsk., Laužuvos vaisė, Jieš- kovoja, 
ko žmona Barbutė iš Sibiro. Jis pats ! 
arba žinanti apie jį prašau rašyt
šiuo adresu: .1. Simutis, 64 Bent St.,
Moonie Ponds, Vie., Australui.

Beverly Shores, Tnd. parduoda
ma graži vila Jūratė ir apie hek
taras žemes. i

Telefonas:
Jieškomas PRANAS MARGŪ- 

NAS, gyvenęs New York 9. Atsi
liepti: Janina Šimkus, 431 E. 4th 
St., Chester, Pennsylvania.

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

I I A !N |> HKII- w 4N T Hl m
REAL ESTATE

Teismo įsakymu, vie
šose varžytinėse jiarduoda- 
mas, daugiausiai pasiūliusiam, 
namas adresu — 7006 S. Rock- 
well St., 2-jų butų mūrinis. Ge
rame stovy. Matster’s Sales, 
Ruoni 412 County Bldg., 1 vai 
popiet kovo 14 d.

B. H. BLACK, Attorney

FRanklin 2-8238

NAMŲ SAVININKAI!
Tnrpiniiikniijiimc imtu išiiuomavi- | 

mui. Patarnavimas veltui. Turime j 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5916 So. Western, RKpublic 7-6886

Savininkas pardundu 7 kamb. stip
riai pastatytą biingalow. $2l,fd>0.

65X1 S. Arteslan Avė.

REAL ESTATE

HKIGHTON PAKHIC:
60111b. mūr. mi'il. 4 Ii* it puikūs 

kmb., dvigubus .sklypus, garažas. 
Kaina $19,0U0.

Nauj. mūr. 1 Jį uukftt. 4 ir 5 kuilį., 
eentr. šilil,4 gražus.

Mui. 2 po picinis ftild. *13,SOI).
Med. 3 imtai po 4 kinti. »Ui.500.

GAGE PARKE:
Mūr. 2 po 4. eintr. ftild., 75 dol. 

paj., kaina tik $15,900.
Mūr. 2 po 5 naujas, tuoj galima 

užimti.
Mūr. 5 kinti., 2 kmb. pastogėje ir 

iitsk. virtuvė skiepe. $18,500.
MARUIEITE PARKE;

Mūr. f. ir 4 kmb. naujas.
Mūr. 4 kmb. gale sklypo.
Mūr. bung. 4 ir 3 kmb. $21,000. 

KITl'R:
Miir. S kmb., eentr. ftild., garažus. 

PAJAMŲ NAMAI:
Mūrinis 2 po 4 kamb., taverna su 

jling. ir 9 atsk. kmli. $tif.S9 dol. pa
jamų j metus. Nebrangiai.

Mūr. kanip. 5 kmb. ir maisto krau
tuvė.

Mūr. 7 butai, labai gera vieta.
Mūr. 4 butai. 2 po 4 ir 2 po 6.
Mūr. 5 knib. ir taverna, Gage par-

ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAX

2737 W. 43rdSt.« CL 4-2390

HELP WANTED MOTERYS

Registered Nurses 
Medical Technolgist 

Laboratory 
Technicians

SALARY OPEN 
“LIVINi i ACCOMODATIONS 

IN NURSES HOME” 
Appl.V in person, ivrite nr Mirė 

MR. GARRISON

PEOPLES HOSPISTAL
indepenhence. H)W\

SECRETARY
l*.vperi»‘iiet*d and rump, Ii 
dietution and liaudį, ,-,,į 
and, nmintain filis for l 
IIIRECTOR in linus, Imi,
speciality fleld. .. ....... p,*. \
irai and/or teehnleal 
witb manufacturing voiiiį 
be most helpfiil. I.oeal, 
aide. Ideal vvorking romiu 
oonditioned offiees, 5 d.n 
hours. E'mployee benefits. 
4'all Mr. !•’. I.. lleiidur-siii
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Žinios iš Lietuvos
— Vilniaus radi jo 1957. 2. 16

gali atsidžiaugti, kai “reakcinių or pranešimu, Sovietų ambasada 
ganizacijų vadeivos. .. pradeda .
tarpusavy rietis ir išsiplepa apie paprašė Fed. Vokietijos vyriau-

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

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav.
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481

tmiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiii

MICHIGAN CITY 
TRiangle 2-4911

sybę imtis reikalingų žygių 
“nurodytųjų tarybinių piliečių 
gyvenamajai vietai išaiškinti ir 
jiems repatrijuoti į T. Sąjun-

savo juodus darbelius”. Atsieit, 
kai “viešai imami skalbti kitų a- 
patiniai baltiniai”.

Nors patys glaudžiai savo tar
pe bendradarbiavę raudonieji ir
rudieji imperialistai, kaip visi ži- „ m , • • •«• -• »
no, pagal sudarytuosius Stalino-j Tokių “tarybinių piliečių”i 
Hitlerio susitarimus plėšikiškai pa i 1957. 2. 13 įteiktajame sąraše!
sudaliję ne jiems priklausančias 8 381 n 1956 m iteik iiaisvasias Pabaltijo valstybes ir vi 8UZYmeta o 19£>b m. jteiK-|
są eilę kitų svetimų žemių, dabar ; tuose sąrašuose viename buvo

Jieškomi: JONAS PETRAUS
KAS, kilęs nuo Subačiaus, gyve
nęs Šeduvoje, ir jo dėdė ALEK
SAS MEČĖNAS. Turiu labai svar
bių žinių. Kreiptis: Veronika Kra
sauskienė, 4001 So. Archer Ave.,i 
Chicago 32, III.

per savo agentus mėgina įrodine 
ti, jog lietuviai veikėjai “seniau 
loję už Hitlerį”, dabar “persime
tė loti už Dulles” ir “nacine vė
liavą” pakeitė “žydriamarge w,- 
merikine”. Todėl nepaprastai džiū
gaujama, jei pvz. dėl vienų ar ki
tų priežasčių silpnėja prieš oku
pantus propaganda, mažėja laisvi
nimo reikalams sudedamos lėšos 
ir kt. Taip ir minima-is “Už grį
žimą į tėvynę” laikraštpalaikis N. 
2/83 vadina tiesiog “pagiritonu, 

kai kažkas

3,013, o kitame — 4,013; tuo 
būdu iš viso per 15,000.

— Suomių dienraščio “Hel- 
sinkin Sanomat” bendradarbis 
iš Vienos,' remdamasis lenkiš
kai leidžiamo Vilniuje kom. 
laikraščio “Czervvony Stan
dard” pranešimu, rašo, jog Vil
niaus un-to lietuviai studentai 
pradėjo energingą antikomunis
tinę kovą. Nusiskundžiama,

10.00
5.00
5.00

geniiliu pasiūlymu 
pasiutę- (jei iš tikro taip buvo . . .)
per Alto suvažiavimą “visai uždą- . . ..
ryti jo Informacijų Centrą”.. . gir kad studentai nenori pripažinti 

“tarybinių tautų didžiųjų idea
lų ir .laimėjimų”. Jie kasdien 
klausosi radijo pranešimų iš 
Vakarų, kuriais šmeižiama So-

di, to centro 9,000 buvę “panau
doti lik šmeižtams ir pra-imany- 
mams apie T. Lietuvą fabrikuoti 
spaudoje anglų k.” Toliau, Įiacita- 
vua neigiamą “Keleivio” pasisaky
mą apie Alto suvažiavimą, plačiau . . . . _ .
sustojama dėl Alto pervestų Vilkui vietų Sąjunga ir sovietines tau- 
laisvinimo reikalam- 18,000 ir tos. Studentai džiaugiasi nugir-
Nemicko suvažiavime pareikštų , , kokius gandus iei tik
reikalavimų. Kremliaus agentas, D t kokius ganaus, jei UK 
nekaip toliau atsiliepęs ir apie pa-' kur pasireiškia kokių nors trū 
tį Nemicką (apie jį taip “pagarsin kumų ar sunkumų. Kaikurie 
ta”: matyti, jj “vargšei) sėbrai . **
nuskriaudę ir, užuot krovę dole- studentai net reiškę savo sim- 
rįus į jo kišenę, sudėjo j savą- patijas kontrarevoliucionierių
ją...), taip bolševikai reikalą i Vengri ioie ivvkdvtiems žiauru- sprendžia: girdi, niekas nedavęs }vyKayuems žiauru
atsakymo, kur Vlika- padėjęs tuos mams. Laikraštis nusiskundė, 
18,000 dolerių. Bet. Kremliaus a- “ideoiogįnės klaidos ir an-
gentams atsakymas ir be to esąs . . . ..
aiškus: doleriai patys susikraus-' tikomumstine infiltracija” Vil- 
tė į veikėjų” kišenes ir buvo pra- niaus un-te nuolatos didėjanti.

Apie Vilniaus studentų “neišti
kimybę partijos linijai” žinią iš 
Vienos taip pat perdavė didiio- 

; ji amerikiečių telegramų agen- 
įtūra U. P. Kaikurie užs. laik
raščiai paskelbė apie įvykdy
tus didesnius suėmimus ir iš 
Vilniaus deportacijas j Sibirą. 
Kova už tautų laisvinimą yra 
kova už savo pačių laisvę.

švilpti “vardan tos Lietuvos“

AIITHIUTIS A IUIEI MATINM
Nmijt vuiHtHl Hkiiuilantii'tit.t raiinie- 

lums, -u-l yriiMii niM hm nartams. Sku
biai palengvinu puruiKliiHtą. siiatyru- 
aią bei atitinuHią nugarna, kelių, ko
ją, koją pirktų arba aprando raume
nų tr aanartų Hkinuifijimą. Vartokite 
iiaujiia A M Eltl’OI, valatiiM. Ino tab
lečių tik $3.50. Moatin 94c tutie. Ga
limu gauti voiHtinčji- arba raftykiti* j 
AineriMil. 4'lii<iig<i 22, III.

VIKTORO K O 2I C O S 
IJetuviilu. gazolino stotis Ir auto 

taisymas
j Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai Ir keičiamos 

dalys
L, , ... , i CALL-ME-MOTORS C0.

STsSoTMiakų* A“lnd" Sv«r 8758 8. WMTCTM AVĖ. FR >-M3» I

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo“ spaudos reikalams at ! 
siuntė ši« aamenys:

J. Radavičius................. $2.00 i
V. Černienė ................... 2.00
A. Smigelskienė ........... 1.001
Pov Balčiūnas .............  1.00
Moterų S-gos 20 kuopa 

per Mrs. Paukštis 
Kalinauskienė Agota 
Oškielunas Adam G.
Bružas Cecilia ...............  4.50
Bakanas Liudas .......... 2.00!
Pielikienė Monika 2.00
Žekonis D........................ 2.00
Antakauskas. Walter 
Petroševičius Vladas 
Dailydė Vincas ....
Puisis John ............
Petraitis Joseph
Kuzavas M................
Kezys Jurgis ..........
Kincinas JJonas . . .
Klimas D..................
Mackevičius Vytautas 
Lukosaitis Cas. M r.
Kakta C. Mrs...........
Ragauskas Antanas 
Banionis Antanas .
Vilutis Juozas ........
Rakauskas Albert
Gerkienė A................
Kuzma Vincas ........
Venckus Jonas ....
Bradūnas Vincent 
Krisciukaitis Jonas .
Mikuckis Henrikas . 
Žilevičienė Juzė ....
Zakaras P.................
Suveizdis Hiacintas 
Sabaliauskas Juozas
Naureckas V.............
Grasys Anna............
Ačiū spaiidnM bičiuliams.

“Draugo” administracija

2.00 
2.09 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00: 
2.00 
1.00; 
1.00 
1.00 j 
1.00 j 
1.00: 
1.00 
1.00 j
1 00 j 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1 00 
1.09 
1.00 
1.00 
,oo 
1.00 
,90 
1.00

AUKOS UŽ KALEMORIU
UI “Draugo” kalendorių atNiuntf 
ils aaroouys-

A. Rudokas $1.00
P KurLHtmanan . 1.00
Monika Pielikienė .. . 1.00
J. Kolickua ............ ... 1.00
O. Malko ................ 2.00
M Melkienė ............ ... 1.00
C. Bružas.......... ... 1.00
L. Lazauskas ........ . . 1.00
Ačiū geradarianiH.

'‘Draugo” aAminlstraeija

171111
or apph

O’CEDAR
224li Wr«t 4‘IUi StreetMARQUETTE PARKE

Mūrinis 2 po 5 kamb. ir 3 kamb. 
rūsy.

Genas 6 kamb. t>nngalow. Tite vo
nia ir virtuve. $17,500.

50 |Mslii sklypas.

BRIGHTON PARKE
Prie liet. mokyklos medinis su rū

siu ir ftildym. t! ir 5 kamb.
kampinis mūrinis — 4 dideli butai.

1 tkt-ėia ir kislzle Avė. Puikus mūri-
ht., prašei $2i,000. „jH u iro 5 kamb. ir 3 kamb. Cen-

mm*, garažas —

iliil. lot., įpėdinysti"

krautuve, prašo tral. šildymas alyva. Garažas.

M., garz. —

Mūr. 2 ht. ši 
$17,000.

Mūr. 4 ht. 2 
- $25,500.

M ūr. 3 iiukst. :
Mūr. 3 Iii. ir 

$28,500.
Mūr. ti kh. huiig.,

$17,000.
Prie 03 g ves ii* llarlem 4 did. lo 

lai už $1,000.
Patikrinkite: yru sąrašas pigiu ii 

gerą mimą.

Gage l*arke naujas mūrinis 2 po 5
kamb. $32,900; įnešti $n.000.

VENTA
4409 SO. F A1RFIELD AVĖ. 

LAf. 8-8881; LAf. 8-9027

BUILDING & REMODELING
~ VIKTORAS SIMAITIS

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

Namų t>4. Risliop 7-3310 
2737 W<*st I3r<l Slien

Jei turite parduoti ar lšnuomo- a c n
d, paaiaaelbkite smulkių skelbimų ! dU1-)KLL.ivAo Kcalty 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti I )()81 Ar(;her ave, LAfayette 3-3384 
telefonu Vlrgima 7-6040 (pĮ.e Cj)lit.(rilia g.y6s)
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllli

Mielam prieteliui
A. f A.

JONUI DAŠKUI-DAŠKEVIČIUI 

mirus, jo žmonai Onai ir dukrai Stasei reiš

kia nuoširdžią užuojautą

Strungiu ir Pupelių šeimos

PADĖKA
Mirus mano mylimai žmonai ir dukrelių mamytei a. a. Ade

lei Repšienei, nuoširdžiausiai dėkoju giminėms, prieteliams, pa
žįstamiems ir visiems, kurie lankė velionę jos ilgoje ir sunkioje 
ligoje, užjautė, parėmė materialiai, už šv. Mišias, maldas, gėles 
ir gausingą palydėjimą į kapines.

Gili padėka : A.L.R.K. Mot. Sąj. 5-tai kuopai su pirmininke 
taura ja p. M. Watkin-, kuri, nežiūrim savo tuo metu sirguliavi- 
mo, parodė nepaprastai didelį lietuviškai nuoširdų rūpestingu
mą. Kuopos chorui ir dirigentei p-niai G. Kaneb už moralinę ir 
materialinę paramą išrūpinau slaugę ir pašalpą iš Vėžio Fon
do R-niai Šiandienei už nuoširdų rūpestį ir paramą velionę 
pašarvojant. P-niai Grušienei už globojimą mano mažųjų duk
relių. P niom.s Garsienei ir židžiūnienei ir per jas paretinusiems 
piniginiai. Visoms suruošusioms vaišes grįžus nuo kapinių. Vi
siems Ateitininkams, skautėms ir visiems kities už bet kuriuo 
būdu išreikštas užuojauta- mflms šioje skaudžioje ir liūdnoje 
valandoje.

Dėkoju šv. Kazimiero parapijos klebonui ir kitiems kuni
gams už aprūpinimą šv. Sakramentais, paskutinį patarnavimą ir 
leidimą pasinaudoti parapijos sale. Vargonininkui p. Ip. Nuo- 
ragiui už giedojimą laike laidot. šv. Mišių. Laidotuvių direkt. P. 
J. Diršai už nuoširdų ir rūpestingą laidotuvių patarnavimą. 

Visiems, visiems iš gilumos širdies tariu ačiū!
Albinas Repšys ir dukrelės

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

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

Anoj pusėj ežero. Ruigio Andriušio apysakos ................$1.50
Audra Žemaičiuose. Vlado Andriukaičio apysaka ........... 2.20
Gyvačių lizdas. Franeois Mauriac romana- ........................ 2.60
Konradas Valenrodas. Ad. Mickevičiaus ist. apysaka .. 1.50
Mėnuo, vailinamas medaus. Nelės Mazalaitės apysaka . . 2.50
Moters širdis. Guy de Maupassant romanas ........................ 2.60
Pabučiavimas. Juozo Grušo novelės .................................... 1.50
Paklydę paukščiai. Jurgio Jani,aus romanas I d................2.20
Paklydę paukščiai. J. Jankau romanas 11 d........................ 2.60
Per Klausučių filylčlę. Liudo Dovydėno apysaka............... 2.20
Petras ir Uncija, Romain Rolland romanas .................... 1.20
Po raganos kirviu. Jurgio Jankaus pasaka ........................ 1.50
Tipelis. Pulgia Andriušio humoristinis romanas ............... ,3.00
Uždraustas stebuklas. Stasiaus Būdavo romanas ........... 2.60
Vaikų knygelė. \ ysk. M. Valančiaus apsakymai ........... 1.80
Me.kėdamai tik $6.50, Jūs gaunate didžiulį*metraštį ir (ris kny

gas iki $14.7(1 vertės, taigi iš viso knygų už $21.20. Nei C.O.D. nei 
skolon knygos nesiunčinmoa. Užsakymus su pinigais siųskite šiuo 
adresu: GABIJA

P. 0. Box 355 

Wyandanch, N. Y.

GERAS MŪRINIS, 3 hutui — 4 — 
4—3 kamh. Karštu vand. alyva aje 
šildninas. Apylinkėje llarding ir 
2Sth St. 50 pėdu sklypas. $18,500.
SVOBODA, 3739 W. 26th St. Lawn- 
dale 1-7038.

CICERO. TIKTAI pamanykite! 
$10,900. 5 kamb. rezidencija. 9 m.
senumo. 2 kamb. rūsy. Apylinkėje 
38tli ir 57tli Avė. {mokėti $5,000.
SVOBODA, 6013 C e r m a k Road. 
BIshop 2-2162.
****♦*«*♦<*«*»«*»«♦'»**««»«

Nejud. turtų pirkirnaa-pardavlmas 
bei valdymas. Paskolų parūpinimas.

l’Udonie Income Taksus 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS

“Varpas” Real Estate
Gnieral Insuranoe, Notary Public 

591(1 Ko. Westera Avė.
RI.p. 7-liSS<i arhtt H Km. 4- 70H5

J. BREIVE and SON 
construction companv 

1442 8. 48th Ct., Cicero 50. 111
Statome naujas namus ir garažas 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pą įvairins remonto darbus skubiai, 
gerai ir pigiai.
Šaukite DAnulM- S-27SS nuo 9 vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro, 
rel. ODyntplc 2-5121 nuo B vai 

vakaro Iki 11 vai vakaro

Prieš pirkdami ar parduodami 
Danius, biznius, sklypus ar ūjūus 
atlankykite mus.
KUTRA-N0RKU3 REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PURLIO 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.1

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

E. .KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpubUc 7-9400

LIET. APDRACOOS AGENTCRA
Visų rūšių apdrauūos. Autotnobt 

lių finansavimas, Notariatas. 
bfts patvirttnos kainos.

I’rirft darydami apdraudas kitur, i 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
U'Albrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
HIOS s. Ashland Avt:., Chicaito 36, III.

Valsty- j

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas.

Income taksų pildymas 
P LEONAI 

UAL B8TATB 
2785 West 71st Street 

Visi telefonai: WAH»rook 5-6045

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 st. 

TH. HE VERIA' H-3916
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkai linas bizniuose ir 
'valdžios įstaigose.

INI’OME TAX. Tax aoisamnuit

Stoję nejudomo nirto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukis rreltss Ir 'elslngas patar 
nsvlmas

NORVILĄ
REAL ESTATE 8ALEH 

4600 W 69th St. Tel. Prosperą »-*4M

BRIGHTON PARKE
5 KAMB. MŪRINIS NAMAS. (3 

mieg. kamb.). Karštu vandeniu ap
šildomas, st.okeris. Arti 45th Rock- 
vvell. Speciali kaina $15,900.

B. R. PIETKIEWICZ 
_______ 2555 W. 47th St.________

BRAINERD APYLINKĖJE i

3-jų butų namas — visi po 6 kb. 
Arti 93rd ir Laflin St. Namas ge
rame stovy. 1 butą galima užimti 

1 už 30 d. Kaina $43.500. Kreiptis t 
į p. O’Connell, (ei. HI 5-2323.

LIETUVIU STATYBOS 
BEHOROVĖ 

MŪRAS
Builders G«-n. Uontractors 

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir vieftųjų pastatu.

Namų jkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis ftitio adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo S vai. ryto iki i. 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus.

Tel. PRospect 8-201.3 
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicagc 29, III.

?

Namų statyba, piiirūs palaisvinai 
ir pardavimas. .I« i iki. iii- į,irki i ar 
užsisakyti namą. kuris liūtų gi rai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite Tl.rnunal 9-5531 

nuo 5 va.l. p. p. kasilirn ir s* km.i 
dieniais lino III - 4 Vili. Aurcsas: 515
Nolton, VVilIou Springs, III

MISCEIAANEOU!*

ŠILDYMAS
A. Stanėiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th Court, Cicer.

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

Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 
OLympie 2-6752

"progos"-~ oPKniTŪNriTĖs"

I’AKDI’IHJAM A MAISTO K Ii Al 
Tt’VR lb‘iuvių apv linkėjo, pri, baž
nyčios ir mokyklų. Giras biznis, gi
rai (rengta, naujos mašinos. I’ro in.i- 
ma. kaina, ims snv. turi išeiti i ligo
ninę. Susitarimui skuinlunll N Aid' 
7-I3OI.

Parduodama GROSERIŲ KRAU
TUVE. 3 kamb. užpakaly. Turi būi 
parduota šią savaitę. Kaina $2,500 
Tel. PRospeęt 6-92.38.

ISNUOMUOJAMA

Išnuom. kambarys blaivam vyrui, 
Bridge|>oite. Gyventi prie pavienio 
asmens, 4 kamb. Itule. \ i.-i puloųu 
mai. Susitarimui skambinti nuo !• 
iki 2 vai. popiet. YAnls 7-1790.

Išnuomojamas ųra/os kambarį s 
viengungiui. Teirnulis kasdien ,►<» 
vai. vak. ir šeštadieni visą diena te
lefonu RKpublic 7-1567.

Skelbtis "DRAUGE’ apsimoKa 

jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų
kaina yra prieinama visiems

Kcmkili' 'lii'ti Drativ.i’

1
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KRIPKAUSKIENĖS IR BRAZIO ŽODŽIAI

(,,Piogoletto" operos proga)

“Rigoletto“ operos premjero
je šeštadienj, kovo 30 d., pa
grindinius Gihfos ir Rigoletto 
vaidmenis atliks sol. Krųikaus- 
kienė ir buvo M: tr<»!»olitan ope 
ros solistas, J A. V gimęs ir u> 

'■!v. Brazis. Štaiaugęs liemv 
jų žodžiai 
proga.

“R! >(>)( tp>” i perosį

Tuo tarpu lietuviškosios operos' 
pastatymas, norint jj išlaikyti 
t u <,..noįe meninėje augštumo- 

kokių didžiulių išlaidų parei-
I Lutų, o kas jas padengtų’
\. BRAZIS — RIGOLETTO

— Kas paskatino Tamstų {sl
iuogti j “Rigoletto” operos lie- 
t-Cskuj’i spektakliu kolektyvą 
ir kaip bendrai atsiliepiate apie

Kurk; Verdi op ra I J.iais- G jv\ki — “Rigoletto” operos 
pastatymų lietuviu kalba?

I
Opera yra mano “pirmoji 

meilė” ir, atsimindamas savo| 
Itiinavimą pirmaujančiose ope
ros kompanijose JAV, nesiste- 
' iu. kad aš, kaip dainininkas, o- 
; < ros sričiai priklausau.

Dainuoti Rigoletto rolę, ku
ri yf mano mėgstamiausia, ir 

į dar dainuoti lietuviškai .— ma-1 
no gimtą ja kalba bus vienas 

j džiaugsmingiausių įvykių mano

KKii’Pi.\rvKi::vĖ — gildą

šiai mfgstate ir ked'l?
!š i lange!Ii<> hi‘ u Verdi' ope-

rų 1.'! reėgstu “Rigolet-■
to“. Mano Jč ir ’sys ii.ikroiptns

t !tin-j Gildos v ’mf rį kaip 
kantj mano bei.,; i.

— Ką gražius ir vertiiigo 
randate “Rigohoto” operoje?

Kiekvienam eiliniam žiūro
vui “Rigoletto” operos muzika 
gali būti lengvai suprantama.
.Jano supratimu, ši opera yra operinėje karjeroje, 
viena iš melodin knisių; be to 
vyksta jautri drama Visa tai 
atkūrus scenoje, kiekvieną žiū
rovą žavi. Gal dėl to ši opera 
ir yra viena populariausių.

— Ko/.ios Tamstos mintys a- 
pie kurios nors lietuviškos ope
ros oaslatvma ?

Esančiomis sąlygomis lie

LIUDININKAS Kaip prancūzai valgius 
reklamuoja

pusiausvyrą ir išsklaidančios omines keliones iš JAV j Liurdą., linija skris tiesiai , Luirdą. Re-
sentimentalumą ir t. t.

Kaikurie vegetariški Pary- d,* *■ ■ v ..
žiaus restoranai susigalvojo ori- YCia apie Neumannaitę 
ginalų psichologinį būdą vai-! Iš Vatikano šaltinių paeinan-i 
giams reklamuoti. Pavyzdžiui,I čiomis žiniomis Bažnyčia nėra! 
prie įėjimo restorane pastatyti! pareiškusi savo nuomonės dėl 
didžiuliai valgių sąrašai, kuriuo; Teresės Neumannaitės stigma- 
se kiekvienas maisto dalykas paltų tikrumo ir antgamtiškumo.1 
aiškinamas, kuo jis esąs žmogui. Paliekama laisvė į tuos reiški- 
naudmgas ir nuo kurių negero-, nius tikėti ar ne

Tie sergantieji piligrimai iške- gistruojami adresu: Catholic 
liaus gegužės 10, liepos mėn. 17 Travel Office, Dupont Girele 
d. ir rugsėjo mėn. 26 d. Belgų Building, VVashington, D. C.

vių gelbstįs. Būtent, špinatas 
j peršamas kaip priemonė energi- 
i jai, nuosaikumui ir valiai stip

Lakūnas — į trapistus
Buvęs naikintuvo pilotas ir

rinti. Rūkštynės — melancholiku Pasauliniame kare dalyva
vęs Pacifiko srities kautynėse 
Victor C. Besehe įstojo į tr i- 

neimtų, o žaliosios pupelės i pistus ir vasario mėne į priėmė 
j persidirbusiems protiniams dar-i pa8kut:niu08ius jžadus Dievo 
binmkams atsigaivinti. Žirniai Motinos abat;joje Oonyers Ga.
— priemonė moterims gelbėti

jai išsklaidyti. Baltosios pupe 
lės — k.id miegas dienos metu

Mielam prieteliui

A. f A.

JONUI DAŠKUI-DAŠKEVIČIUI 
mirus, jo žmonai Onai ir dukteriai S'.asei reiškia 

gilią užuojautą

Gešventu šeima

„ nuo perdidelio patraukimo flir-
statytojas ir muzikos direktorius, tuoti ir koketuoti. Bulves skati- 
liudys šnipo Soble teisme. Soble nančios ramią ir nuosaikią gal-

Ligonių kelionė j Liurdą
Išganymo Marijos sąjunga 

drauge su Kataliku Kelionių

LIŪDĖS1O VALANDOJ 
SankHt

liudys šnipo Soble teisme. Soble nančios ramią ir nuosaikią gal- drauge su Kataliku Kelionių ; BB| II M M a T* <771 M O
žydas, kilęs Lietuvos,________ <INS) vosetląj stiprinančios dvasinę1 biuru rengia tris ligonių piligri- Bali j V j /A Z , I*1.1 M1 įnĮt & Į*, y Į a!

į padarius, rašinyje pabrėžiama, 
šiandieniniai technikiniai ir civi- PRIEŠ PIRKDAMI

lizaciniai pasaulio laimėjimai sto nepamirškite, kad paskutinis 
jasi begreso kelian. technikos stebuklas rišamoji

Tikiu kad žmogus, dainuoda- Ypatingai šį kartą žurn. Pr. mašinėlė OLYMPIA, kuri pra- 
nias i-rą savo gimtąja kalba, Alšėno rašinys Montrealio dien- lenkia visas mašinėles savo ko
kio la re listiškesnį operos vaiz raštyje, pasakytume, buvo la-Į kyke ir kaina. Ji turi lietuvišką 

do scenoj. Dirbdamas puikiame bai reikalingas. Kiekvienais me ir dar du raidynus. Rei' aiauki-
solistų, choro ir baleto kolekty-1 tais “The Gazette” būdavo kas te prospektų ir katalogų. J.
ve, galiu nuoširdžiai pasakyti, nors parašyta apie lietuvių Vasa 1 Karvelis 3322 So. HalsP d St„
kad šie abu spektakliai bus pir- rio 16 iškilmes. Gaila, kad nie-i Chicago 8, III. Tel. VA 7-0677.
mos eilės. Puikūs yra Chicagos ko nebuvo parašyta šiemet, i — — -----------
vyru choro vyrai, jų dirigentas Grečiausiaia dėl mūsų pačių va-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
6845 So. IVestern Avė. Air Conditioned koplyčia 

REpublio 7-8600 — 7*8601 Automobiliams vieta
Tiems, kurie gyvens kitose miesto dalyse; gausime 

koplyčią arčiau Jūsų namų.

tuvišką opera pastatyti būtų ir "Rigoletto” operos pastatymo dovybės neapdairumo, neapsižiū 
daug sunkiau. Vyrų choro pa- vadovas, operos dirigentas muz., rėjimo arba neg trupučio apsi- 
sirinkimas statyti “Rigoletto” A. Kučiūnus ir kiti. Tik to su-| leidimo. Tačiau laikraščių re- 
operą yra sveikintinas nes rei- telktiiiio ir nuoširdaus darbo! dakcijas reikia laik upainfor- 
kalui esant ealima pas skolinti d. ka gimsta šit* lietuviški Ri- muoti, nes jos pačios tokias da- 
rūbus. dekoracijas ir net daini- goletlo” operos spektakliai.
niriki.'s (pvz. latvį V. Šalną). ^1. Knijs.

KANADOJE
Toronto, Ont. Birth of Independence”, prime-j 

nąntj kanadiečiams mūsų Ne-! 
Atsiribojama nuo nelietuviškų priklausomybės šventės pras

mę ir datą. Rašinys — gana ii-.

tas lengvai užmiršta.
Aplamai Vasario 16 minėji- 

— I mas Montrealyje buvo blanko-
kas. Nedalyvavo jame dauge
lis prezidiumo publikai žadėtų 
augštų asmenų — Montrealio 
meras ir kt. Nors pats minėji
mas truko net tris valandas.

K. B.

“lietui iii”
Kaip iš JAV ir Kanados spau- gokas. išspausdintas “The Ga- .

dos visi patyrėme, pa kutiniuoju > zette” vdamvjų lape, trimis I P.a ,orm°8 ^ra _ 
laiku JAV areštuotieji Maskvos skiltimis. Jame rašoma, jog šie
šnipai spaudoje dažniausiai bu-met, kaip ir kitais metais, vasa- 
vo vadinami lietuviais. Garbė rio 16 d. visame pasaulyje iš
trems asmenims ir lietuviškųjų blaškyti lietuviai atšventė Lie- didžiausias: 3,106 karatų 
organizacijų šiapus Atlanto va- tuvos nepriklausomybės atga- - 
dovanas, kurie ryžosi savo pareis ! vimo 39 metų sukaktį. Tą die- 1 
kimais ir atvirais laiškais anglis Iną lietuvai paskelbia visam pa- 
koje spaudoje tą klaidą atitai- šauliui — visų valstybių vyriau- 
syti, nes toki n< lietuvški “lietu- sybėms —• savo viltį atgauti la- 
viai” tikrai mūsų tautai negalė- blausiai šventą teisę —būti lais Į 

viems. Toliau rašinyje pakar-

geležinkelio 
kurių

viena turi 2,415 pėdų ilgio, o 
kita 2,330 pėdų.

—■ Cullinan deimantas yra

Ilgiausios

S 0 P H | Ė B A k C U S
RADI0 PROGRAMA

Iš WGKS stoties — Banga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—X v. 
N"TO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

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

symo pareigos ir Toronto lie- sekretoriaus John Foster Dulles Į —»:»o v. r. iš stoties
Du didieji Toronto dien- šiais metais patiektas JAV lie- Į 

"Daily Star” ir “The luviams pareiškimo tekstas, nu-
'l’elegrarn” vasario 1S d. laido- sakąs visų trijų Pabaltijo vals- 
se įsidėjo KLB Toronto apylin- tybių atgimimą, atgautąją laiš
kūs v-bos pirm. ,J. Simanavičiaus vę ir nepriklausomybę, kurią bu- 
atvirus laiškus, kuriu pirmasis vo pripažinusi ir užmezgusi dip-

S. Spy lomatinius santykius ir Sovietų BEVERLYČ HTLL.S OELINY’CIA

jo gero vardo sudaryt.
Neatsiliko nuo klaidos atikai- tojamas ištisai visas JAV valst.

tuviai, 
rašei a i

71-59 So. MAPLEWOOD AVĖ.
! Chieago 29. IU. HEmloek 4-2413

GUŽAUSKŲ
u

KAI1A IK KAM MOKAMOS 
C."""

Pensijos ir Pašalpos
Šiame leidinyje ir S pusi. priede at
spausdinta JAV-bių Socialinio Drau
dimo (Sotini Securit.v) (statymaN su 
luiiijausials IO5ft metų papildymais, 
būtent.: 1, Oficialus pensijų ir pašal
pų lenteles, 2| Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 62 metų amžiaus. 3) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 50 metų amžiaus.

Be to, šiame leidinyje atspausdin
tas Nelaimimai atsitikimu (statymas 
(IVonknien’s Conipcnsatlon). su len
telėmis. nurodant už kokius kūno su- 
sižeidimus kiek mokama pašalpos. 
Leidinių kaina tik KO centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 

“ORAI «,AS”

4545 YVest 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

r
Remkite dien. Drangą1

,,,T . T . __  , • j • n; Geriausios gčlės dčl vestuvių, banke-.vot Litbu sąjunga, kuri deja vėliau savo tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.
pripažinimus, pasižadėjimus ir 2443 YVest 63rd Street 

Tel. nu.srM-ct ft-OHZZ Ir PR 8-0834. | I

. A A- 
VICTOR SARKAN

G\ vi Iu, ')2\ \V. 341 Ii SI r.

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

Gimė K.VKO.P .
Amerikoje išgyveno 48 m.
Pasilikę dideliame nnlilidiliie 

žmona Linily < Pilškūniūtė). 3
įjoklory.s: Uebn Keiilier, žen
tas Petras, Lily Mironas, žen
tas .Imtas ir Genevieve Lewan- 
dewsk.i, žemas S.vivesler, 3 sū
nūs: Edward, malti Genevieve 
Alplionse, ni.'iilį Blancbe ir 
llari'v, marti Koiiliie, podukra 
Ona, l.lurgel, žentas Petras, 
posūnis Peter .litrge], marti 
liet iiiee, 12 anūku, švogerka 
Ona. .1 iirKaitiene su šeima, kiti 
laiminės, ilrn.UKOi ir pažįstami.

Priklausė šv. Vardo Draugi
jai ir Pltieag'O Liet. Draugijai.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Pbillips koplyčioje, 3307 S. Li- 
Itta.nifa Avė.

Laidotuvės įvyks šešta.d., ko
vo !» d., iš koplyėios s:3n vai. 
rt to Ims atlydėtas j šv. Jurgio 
parapijos tiažnyi tą, kurioj (vyks 
gedulingos pamaldos už velio
ni's sielų. Po pamaldų Ims nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapines

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

Nuliūdę: Žmona, dukterys,
sūnūs, marčios, žentai ir anūkai 

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

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

46G5-07 South Hermiiags Avė.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9852

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

AMBULANCE DIENA IR N.YKTJ

į «

PIRKITE DABAR TIESIOS KUO
MR. HELSOH,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

užvardintas “The 
Case”, o antrasis - 
anians”.

Atspausdintuose laiškuose pa sutartis su Pabaltijo valstybė-
brėžiama, jog Kanados lietuviai mis sulaužė ir tas nepriklauso- 
buvo pritrenkti, patyrė iš JAV mas valstybes, buvusias Tautų 
ir Kanados spaudos, k id pas- Sąjungos narėmis, aneksavo, 
kutiniuoju laiku areštuoti Mask Toliau rašinyje primenama vi- 
vos šnipai Amerikoje yra vadi- so pasaulio laisvosioms valsty- 
nami lietuviais.

Laiškuose akcentuojama, jo;
tokia klaida yra daroma todėl, laužytus Jungtinių Tautų ir At- 
kad, kaip pasirodo, daugelis lantos chartų principus ne te- 
žmonių nedaro skirtumo tarp1 orinėje, bet praktinėje plotmė-

bėms jų šventa ir didelė pareiga 
atitaisyti Sovietų Sąjungos su-

savokų “Lietuvoje gimęs“ (Li- 
thuanian-bornI ir "lietuvių tau
tybės” iLithuanian national).

“Mes, lietuviai, esame paten
kinti antikomunistiniu nusista
tymu, tod'l ir jaučiame pareigą 
pabrėžti, jog Lietuva neturi bū-1 
t i įmaišyta į tą šnipų bylą Ame
rikoje.

'tuo pačiu, inonia mes nesa
kome esą tobulybėmis, lačiau 
prašome mus apsaugoti ir ne
primesti mūsų tautai kitų pa
daryt ųjų nuodėmių”.

Po laiškais pasirašė KLB To
ronto apyl. pirm. J. R. Simana
vičius. I*. Al.

Montreal, Que.

loroiitietis pagelbsti 
iiionl realire litais

Kasantysis šias eilutes labai 
apsidžiaugė perskaitęs vietos į- 
I.. kingaiiic dienraštyje "The Ga-| 
zette vasario 21 <1. laidoj to- 
rontiečio laikraštininko Pr. Al
sino ia.-aių “Litiiuamans Reeall

je ir išgelbėti milionus žmonių 
iš sovietinės vergijos. Gi to ne-

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

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

A. A.
Jonas (Daškus) Daškevičius

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

duktė Stasė, Lietuvoje liko motina Petronėlė, brolio Vlado 
žmona su sūnumi Vytautu, Kanadoje liko pusseserė Elena 
Markauskienė ir jos vyras, kiti giminės, draugai ir pažjstąpni.

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

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

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

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

ANTHONY B. PETKUS
LRIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 5<Hh A VE. 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai GRovehilI 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

NMA

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak
tį, Reikale šaukite 

l mus

Mes turime koplyčias’ 
visose Chicagos ir' 
Roselando dalyse ir’ 
•i'iau pa ta rita u.lame I

Mielam mokslo draugui
A. f A. .

JONUI DAŠKUI-DAŠKEVIČIUI 

mirus, jo žmoną ONĄ ir dukrelę STASę 

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi
Antanas Juodvalkis ir šeima

Mūsų mielam draugui
A. t A.

JONUI DAŠKUI-DAŠKEVIČIUI 

mirus, jo žmonai Onai ir dukrelei Stasei reiš

kia užuojautą

Jonas ir Anelė Valaičiai ir šeima

TROOST - PACHANKIS MONliMENTS
JOHN H. PACIIANKIK (l’ATGII), Vlee-Picsitlcnt

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-340J

■i \

16

llY.)

TT

<D
I

z.

J paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname , 
transportaci.ią automobiliu.

Atdara, kasdien ir srRiuadU'nia in mm 9 vai. r\to Iki 5 vai. popiet.
lšSIISINUITl, HAKMt — Bis PASTATYTA KAPINIU IMFNOJFJ 

.IOKIO IMOKRIMO. M jMnkfiSITF KAPI.NIC DIENOJE.

PETRAS P. GURSKIS
659 We«t lHtli STREEET Tel. SEeley 3-5711

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

LEONARDAS f. BUKAUSKAS
10821 S. MICIIH.AN AVĖ Tel. (’Dminodore 4-222>

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO. III Tel Ol.vmpie 2-100H

KUO U
ZIGMUNO (ŽUDYK) ZUDYCKI

U.th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 YY H9th STREET KEpuhttr 7-|*»H
23 H * 2JIM PLACE V Irgmiu 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 8. ūOth AVĖ. OLympic 2-5245 ir TOwnhall 8-fl«87



DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

X Tėvas Jonas Jančius, MIC. 
ir tėvas Jonas Jeronimas Jakai
tis, MIC, yra išrinkti atstovau
ti S v. Kazimiero Marijonų pro
vinciją generalinėje marijonų 
kapituloje Ramoje, kuri įvyks 
š. m. birželio mėn. Šalia jų ka- 
pitulon dar vyks pnovinciolas 
tėvas Valentinas Atkočius. De
legatams pavaduoti, jeigu jie 
negalėtų vykti, išrinkti tėvas 
Juozas Kuprevičius ir tėvas 
Antanas Miciūnas, MIC.

X Lietuvių Fronto bičiulių
Chicagos apygardos susirinki
mas įvyko kovo 1 d. Lietuvos 
Vyčių salėje. Pirm. dr. Smilga, 
jautriu žodžiu pasveikinęs bi
čiulius iš Argentinos, V. Vokie
tijos ir Ispanijos, susirinkimui 
vadovauti pakvietė inž. V. Nau
džių ir Evanigeliną Ląuciūtę. 
Kun. Pr. Garšva, MIC, svečias 
iš Argentinos, šiltu žodžiu pa
sveikino susirinkimo dalyvius ir 
papasakojo apie Argentinos lie
tuvių gyvenimą. Tik atvykęs iš 
Vakarų Vokietijos L. Prapuole
nis perdavė Europos Lietuvių 
Fronto bičiulių sveikinimus, pa
ryškino V. Vokietijos lietuvių 
gyvenimą ir atsakė į klausimus. 
Dr. Z. Brinkis, ilgesnį laiką 
gyvenęs Prancūzijoj ir Ispani
joj, paryškino Ispanijos spau
dos palankumą Lietuvai. Vie
name Ispanijos katalikų uni
versitete lietuviams studen
tams yra skiriamos 2 stipendi
jos, kurios nevisada išnaudoja
mos. Tomis stipendijomis lie
tuviai studentai turėtų pasinau
doti.

Šiame susirinkime stud. Jo
nui Šoliūnui buvo įteikta Lie
tuvių Fronto rezistencinė sti
pendija. St. Daunys pasveikino 
stipendininką ir pabrėžė jo 
veiklą lietuviškojo jaunimo 
tarpe ir gyvą reiškimąsi lietu
vių spaudoje. Savo žodyje Jo
nas Šoliūnas padėkojo už jo 
veiklos įvertinimą ir pasižadė
jo dar su didesne energija de
rinti studijas ir visuomeninę 
bei spaudos veiklą.

Po susirinkimo keletą valan
dų gražiai padainuota ir pasi
kalbėta.

LB Br>dgeportn apylinkės 
valdyba vasario mėn. 28 d. Lie
tuvių auditorijoje turėjo savo 
posėdį. Dalyvavo J. Tijūnas, 
P. Šimoliunas, A. Gintneris, F. 
Valinskas ir P. Dambrauskas, 
kurie apsvarstė daug klausimų 
ir padarė- nutarimų, iš kurių 
svarbiausias — surengti visos 
Chicagos jaunimo koncertą, 
įvyksiantį Lietuvių auditorijo
je balandžio mėn. 28 d., per At
velykį. Programą sudarys bale
tas, muzika, dainos, šokiai ir 
t. t.

X LB Moksleivių Tautinio 
ansamblio valdybą sudaro F. 
Valinskas — pirmininkas, j. 
VasiukevičiUs ir A. Indreika — 
vicepirmininkai, ižd. — A. Ro- 
žėnas ir sekretorius — A. Cho- 
deckas, kurie, gyvena Bridge- 
porte. Dabar jau organizuoja
mi 3 nauji skyriai Marųuette 
Parke, Cicerojc ir Brighton 
Parke, kad visi lietuvių vaikai 
galėtų dalyvauti panašiuose an
sambliuose.

X R. Petrauskienė-Malienai- 
tė, vasario 24 d. Brighton Par
ke minint Vasario 16 d., labai 
gražiai pasireiškė savo puikiu 
balsu. Nekalto Prasidėjimo baž
nyčioje pamaldų metu giedojo 
solo ir 3 v. p. p. mokyklos nau
joje salėj, pradedant minėjimo 
akademiją, sugiedojo JAV ir 
Lietuvos himnus.

X Lietuvių Fronto bičiulių 
Chicagos apygardos valdybon 
korespondenciniu būdu išrinkta 
Evangelina Lauciūtė, inž. A. 
Pargauskas, Z. Kungys, inž. 
D. Bielskus ir St. Daunys.

X Ralfo Chicagos apskrities 
naujai išrinktoji valdyba turė
jo savo posėdį kovo mėn. 1 d. 
Hollywood salėje, kuriame pla
čiai buvo išnagrinėta ir aptar
ta Balfo veiklos planas 1957 
metams. Planas sudarytas ir 
patvirtintas vienbalsiai, todėl 
veikimas turėtų būti našus ir 
sėkmingas. Nutarta surengti 
gegužinę Bučo darže, kaip ir 
praeitais metais, birželio mėn. 
9 d., todėl kitų organizacija
prašoma tą dieną savo išvažia
vimų nerengti, kad nekenktų 
Balfui, kaip šalpos organizaci
jai, o ateinančioje Tag Day 
Cicero mieste, kur bus vykdo
ma vieša rinkliava, nutarta ra
ginti visus skyrius skaitlingai 
dalyvauti rinkėjais.

X Dr. Algirdas Ramonas,
kuris medicinos mokslus baigė 
Vokietijoje, pasižymėjo dide
liais gabumais ir buvo kviečia
mas pasilikti ruoštis moksli
niam darbui. Atvykęs į Chica- 
gą atliko reikalaujamą prakti
ką ir ligoninės vadovybė, įver
tindama jo pasiruošimą gydy
tojo darbui ir už nepaprastai 
gerą pareigų ėjimą, įteikė jam 
ligoninės auksinį raktą, tu-o 
simbolizuojant, kad ji visados 
norėtų jį turėti savo gydytojų 
tarpe.

X L. V. S. Ramovės Chica
gos skyriaus naujai išrinktoji 
valdyba pasiskirstė pareigomis 
taip: Povilas Dirkis — pirmi
ninkas, Juozas Bubelis — vice
pirmininkas, Kultūros vadovas 
— Edmundas Vcnigianskas, ka
sininkas — Stasys Virpša ir 
sekretorius —- Antanas Avižie
nis. Nuolatinis valdybos buvei
nės adresas — 3922 So. Arte- 
sian Avė., Chicago 32, Illinois, 
telef. YA 7-4693.

X J. Kreivėnas rūpinasi lie
tuvių tautinių šokių šventės 
mokyklinio jaunimo programa. 
Pirmosios Amerikos ir Kanados 
lietuvių tautinių šokių šventės 
metu Chicagos lietuviškųjų mo
kyklų jaunimas pasirodys su 
atskira programa, susidedan
čia iš dainų, šokių bei žaidimų, 
kanklininkų. Dedamos pastan
gos, jog šventėje galėtų pasi
rodyti ir jaunieji skudutininkai.

X Istorinės Lietuvos albu- 
Hias, kurį leidžia dailės, litera
tūros ir kultūros žurnalas 
“Užuolanka”, jau yra atiduo
tas spaudai. Šio albumo 240 
pusi. yra skirta nuotraukoms 
ir 20 pusi. įvadui ir paaiškini
mams. Albumas spausdinamas

X Kun. V. Martinkus, lietu
vių parapijos vikaras Provi- 
dcnce, R. I., stiprus ateitinin
kų veikėjas, buvo atvykęs į vy
resniųjų at-kų suvažiavimą 
Chicagoje ir ta proga aplankė 
“Draugą”, apžiūrėdamas nau
jas patalpas ir vienuolyną. 
“Užuolankos” numeryje.

X Antanas Venys, trijų poe
zijos knygų autorius, sunkiai 
susirgo ir paguldytas South 
Town ligoninėje. Dr. Maciūnas 
jam padarė operaciją ir ligonis 
jaučiasi gerai. Jisai guli 215 
kambaryje. Pažįstamieji gali jį 
aplankyti nuo 2—3 vai. ir va
karais — nuo 7—8 vai.

X Septyni mecenatai ir de
šimt rėmėjų savo aukomis su
stiprino "Rigoletto” operos ma
terialinį pagrindą. ' Tą šaunią 
Verdi “Rigoletto” operą maty
sime kovo 30 ir 31 d. d. Chica- 

I goję.

X Aldonos Vasilytės-Gir- 
dauskienės mirties metines mi
nint, šv. Mišios už jos vėlę bus 
atlaikytos šį šeštadienį, kovo 
9 d. 8:30 vai. ryto tėvų Jėzui
tų koplyčioj, 5541 So. Paulina
st.

X Alb. Valentinas, Algim. 
Mackus, A. Vilainis, inž. Mik. 
Ivanauskas, Pilkų Stasys, Vyt. 
Vilnėnas, J. Rinkevičius ir 
Edv. šulaitis rašo naujausiame 
(1957 m. sausio-vasario mėn.) 
kreidiniame popieriuje.

NOMINUOTI PREMIJAI

Apie nuotraukas yra surašyti televizijos premijai nominuotų aktorių vardai. Viduryje tie aktoriai, 
kurie tokią premiją yra laimėję anksčiau. Preimją, kuri vadinasi “Emmy” ir atatinka savo paskirtimi 
Hollywood’o “Oscar” premijai, bus paskirta kovo 16 dieną. (1NS)

CHICAGOS ŽINIOS

Gydytojai surinks $500,000Nelaimingos motinos
Areštuotų jaunuolių, kurie 

buvo rasti narkotikų vartotojai, 
motinos rodo didelį susirūpini
mą. Vienos 16 metų mergaitės 
motina sako, kad ji norėtų, jog 
jos mergaitė būtų laikoma val
džios įstaigų priežiūroje, ir jai 
būtų teikiamas psichiatrinis 
gydymas. “Jeigu aš ją atsiim- 
čiau į namus, aš turėčiau ją 
saugoti kiekvieną minutę.”

sc kalbėjo su motina, David 
Vieno tokio 17 metų amžiaus, BUrch nuėjo į viršų, į savo 

jaunuolio motina atsisakė pa- kambarį, ir staiga pasigirdo su
rūpinti $500 užstato, kad jos 
sūnus, narkotikų vartotojas, 
galėtų išeiti į laisvę. Ji sako, 
nesitikinti, jog galėtų jam pa
gelbėti namuose.

Pora areštuotųjų narkotikus 
vartojusių jaunuolių jau nuteis
ta 60 d. pataisos namuose, o 
paskiau — dvejiems metams 
sąlyginės bausmės.

Saugotis įtempimo
Chicagos Medikų draugijos 

konferencijoje Palmer House 
patalpose dr. E. Jacobson de
monstravo naują mašiną, kuri 
atžymi žmogau s įtempimą. 
Mokslininkas pabrėžė, kad įtem
pimas trumpina žmogaus gy
venimą, nes muskulai eikvoja 
energiją, kraujagyslės susi
traukia, širdis yra priversta 
sunkiau pompuoti ir dėl to 
greičiau pavargsta. Mokslinin
kas aiškino, kad galima nesun
kiai išmokti įtempimą atleisti, 
kaip pvz. išmokstama {Jaukti. 
Toks .muskulų įtempimo atleidi
mas atneša labai malonų jaus
mą ir yra naudingas sveikatai.

Nori fondo 
mokslapinigiams

Augštojo Mokslo konferenci- į 
joje, į kurią suvažiavo 1100 da-! 
lyvių, ir kuri vyko Congress 
viešbutyje, Chicagoje, iškelta 
.mintis, kad federalinė vyriau
sybė turėtų susirūpinti įsteigti 
milžinišką stipendijų fondą, 
kuriam per metus būtų skiria
ma $50,000,000 ir iš kurio 
mokslapinigius galėtų gauti 
25,000 studentų.

X Ramojus Valtys, Gražina 
Musteikytė, Julius Pakalka, 
Romualdas Slėnys, Liudas 
Šmulkštys ir Jonas Žadeikis 
sudaro technikinę komisiją 
Jaunimo' kongresui ruošti, šis 

i kongresas įvyks birželio mėn.
! 29—30 d. d. Chicagoje.

— Mainz’e, KarfuerstcnscJi- 
loss buvo nepriklausomybės mi
nėjimas. Įžangos ž<xlį tarė kapt. 
H. Bervingas. Jame dalyvavo ir 
eilė Amerikos kariuomenės ge
nerolų bei kitų viršininkų. Dr. 
C. K. Cirtautas skaitė paskaitą, 
nušviesdamas Lietuvos praeitį

X Už a. a. Jadvygos Vazbio- ,,r dabarti’ Koncertinėje dalyje
nės sielą vienų metų mirties vi8'1 d6mesi,> cenlre buvo mū8b 
sukakčiai paminėti bus laiko- “ugStai ,Sk,lmi n'cno toUgito, 
mos gedulingos Sv. Mišios ko- barll:>naa Stasys Baranauskas, 
vo 8 d.. 9 vai. ryte T. T. Jėzui- Amerikiečiai kvietė jį pasilikti
tu k.onlvčioie Ir 8,ulė Jam suren^ti atskirą

koncertą. Deja, jis to kvietimo
X Chicagos Jaunimo Litera- negalėjo priimti, nes turėjo grįž 

tūros būrelio susirinkime šį šeš- j ti į Romą. Lietuvos dainininkė 
tadienį savo kūrybą skaito An- ponia Ponza ir amerikietė Helen
gėlė Katelytė ir kiti būrelio na-

I riai. Jaunųjų literatų kūrybą 
i įvertina patys būąelio nariai.

Koks gyvenimas, tokia
ir mirtis

Chicagoje, savo kambaryje 
1730 W. Farvvell, nusišovė Da- 
vid Burch, 25 m. amžiaus. Po
licija buvo atėjusį jo apklausi
nėti ir galbūt areštuoti, nes bu
vo painformuota, kad jisai vie
name viešbuty ėmė nepadorias 
nuotraukas. Jau jis anksčiau 
buvo areštuotas už nedorą el
gesį. Kai detektyvas jo namuo-

vis. Detektyvas su motina nusi
skubinę į jo kambarį atrado jo 
lavoną. Revolverio kulka buvo 
paleista į burną.

Parašė alfabetą 
puslaukiniams

Iš Jolieto kilęs misionierius, 
Šv. Dieviško Vardo vienuolis 
kun. Louis J. Luzbetek, 38 m. 
amžiaus, ketverius metus pasi
darbavęs Naujojoje Gvinėjoje, 
parašė alfabetą Wahgi kalbos 
tarmėms ir dabar tie puslauki
niai žmonės galės savo kalba 
mokytis rašto. Neseniai tas ku
nigas išspausdino savo kalbos 
mokslo knygas.

Daug dingusių
Dingusių Asmenų biuras, ve

damas Chicagos policijos, yra 
užregistravęs Chicagoje 574 
dingusių asmenų, jų tarpe 173 
mergaites, jaunesnes, kaip 18 
metų amžiaus.

Gavo $1,000 premiją
Chicagos universiteto profe

sorius Fred R. Eggan gavo Vi- 
king fondo premiją $1,000 už 
savo mokslinius nuopelnus an
tropologijoje.

IŠ ARTI IR TOLI
KANADOJ

— Vasario 28 d. “Drauge” 
po tilpusią nuotrauka buvo pa
rašas, kad šventinamas lietuvių 
bažnyčios kertinis akmuo Sud- 
bury, Ont., o iš tikrųjų tai yra 
šventinamas bažnyčios kertinis 
akmuo Winnipege, Manitoboje.

VOKIETIJOJ

Laird gražiai ir jautriai sudai
navo eilę dainų. Vasario 16-sios 
gimnazijos tautinių šokių gru-

Iš 93 gydytojų, besidarbuo
jančių Šv. Kryžiaus ligoninėje,
21 jau pažadėjo sukelti $247,- 
000 naujų ligoninės rūmų sta
tybai. Iš viso tos ligoninės gy
dytojai pasižadėjo sukelti pusę ma-kker; kartu su juo buvo ir 

Olandijoje, tad galimas daik
tas, kad ji pati vadinasi jo pa
varde. Atsiliepti sesers vardu: 
Mrs. Stefa Stalmokienė — 101, 
Catharine Str., Bewsey, War- 
rington, Lancs, England.

— “Žibinto” nr. 2 jau išėjo 
iš spaudos. Jame išspausdinta 
prof. dr. Z. Ivinskio “Atsimini
mų nuotrupos apie prof. St. 
Šalkauskį”, Z. Pykulio “Naujų 
žmonių fabrike” (kaip Lietuvo
je komunistinamas jaunimas), 
Mgr. Kl. Razmino “Kryžius”, 
I. Naudžiūnaitės-Joerg “Kiškio 
kerštas”, L. Venckaus “Man-

miliono dolerių. Numatoma pa
statyti ligoninės rūmus, kuriuo
se bus 222 lovos ir kurie kai
nuos $4 milionus.

Dirbtinis inkstas
Dr. W. Kolff papasakojo Chi

cagos Medicinos draugijos kon
ferencijos klinikiniame skyriu
je, kaip jisai pradėjo vartoti 
dirbtinius inkstus, besistengda
mas padėti tiems ligonims, ku
rių inkstai sutrikę. Tie dirbti
niai inkstai taį tam tikri filt
rai, kurie išvalo kraują, kol tik
rasis inkstas pasveiksta.

Inspektuoja namus
Siekdamas pakelti butų kul

tūrą Chicagos meras Daley pa
tvarkė, kad inspektoriai perei
tų ne tik atsilikusius rajonus, 
bet visą Chicagą, paragindami 
savininkus padaryti reikiamus 
pagerinimus.

Redwelliui gresia 
mirtis

Floridos prokuroras pareiš
kė, kad Bedwelliui, kada jis bus 
perduotas jų valstybės teismui, 
bus pareikalauta mirties baus
mės. Stratton dar sako, kad 
prieš perduodant bus reikalas 
pilnai persvarstytas.

Brangsta geležinkeliai
Illinois Central ir Chicago 

North Shore geležinkelio lini
jos gavo leidimą pakelti važmą 
15%.

pės pasirodymams vadovavo
mok. L. Skeivalienė. — VT pir- nepapran* knyga. Viri 200 re. . , . . T-v • - , .oeptų grynai 1'etuvtSkų valgių gamlmininke ponia A. Deveniene at- 'nlmul anglų kalboje. Ponia Daužvar 

dlenS, kuri dažnai pasakodavo apl« 
ItetuvISkua valgius per Chicagos ra
dijo Ir televizijos stotis, surinko pa
čius įdomiausius HetuvlSkų valgių 
receptus Ir DRAUGAS Juos ISleldo 
labai parankioje formoje. Pirmą kar
tą tokia knyga pasirodo knygų rtn
koja.

Gera dovana kitataučiams ar ang 
11 Akai skaitantiems lietuviams.

Kaina $1.50
Hfaakymus kartu su pinigais siųskite 

“DRAUGAS”
4545 West 68rd Street 

Chicago 29, Illinois
.ilUIIHIKIIIIItlIlIlIlIOIIIIIIIIIIIIMUIIIIIU

stovavo Vliką. Ta proga turėjo 
eilę pasikalbėjimų su amerikie
čių vadovybėmis kai'kuriais rū
pimais klausimais.

— Miunsteryje (VVestfalijo- 
je) minėjimą suruošė Lietuvių 
Bendruomenė, veikliai rūpinan
tis jos pirmininkui V. Kurgonui. 
Paskaitą skaitė St. Vykintas, 
Meninę dalį atliko dramos arti
stė L. Miglinienė ir dainininkų 
solistė Simaniukštytė - Panza. 
Minėjimas buvo pirmas toks

Išėjo iš spaudo* nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina:. $2.00, 150 pusi.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, 

Chicago 29, III.

Penktadienis, kovo 8. 1957

Miunsteryje. Atvyko netoli po- be to, pasikalbėjimas su Sielo- 
ra šimtų tautiečių. Jų tarpe bu-j vados Tvarkytoju Vokietijoje
vo net tokių, kurie tame krašte 
gyvena jau nuo pirmojo pasauli 
nio karo laikų. Kai kurie iš jų 
visą laiką net lietuviškus pasus 
turėjo. Lietuviškas žodis ir dai
na, taip retai ten viešai girdimi, 
sudarė jiems jaukias nuotaikas 
ir dar kartą patvirtino, kad sa
vos lietuviškos prigimties nei 
per ilgus laikus negalima užmir 
šti. (E.).

DID. BRITANIJOJ
— Antanas Kailiūnas yra pa- 

jieškomas. Jo žmona žuvo prie 
Tilžės. Jis pats 1944 .m. iš Jur
barko išplaukė baidoku. Apie jį 
teiraujasi jo brolis Juozas, ku
ris gyvena Lietuvoje. Jis pats 
ar apie jį žiną prašomi rašyti 
šiuo adresu: Mr. St. Mikaliūnas 
— 12, Victor St., Oak Lane 
Bradford 9, Yorks, England.

— Angelės Marcinkaitės mo
tina, gyvenanti Lietuvoje, j ieš
ko savo jaunesniosios dukters 
Angelės Marcinkaitės, gim. 
1921 m. sausio 31 d. Jurbarke. 
Turimomis žiniomis Ang. Mar- 
cinkaitė-Griebliūnienė kurį lai
ką gyveno Austrijoje, paskui 
išvyko į Olandiją (1945 m ). Se
kančiais metais iš Olandijos iš
vyko nežinia kur. Iš Austrijos 
ji išvyko kartu su Jhon Busi-

chesterio lietuviai seniau ir da-l kyboje, 3322 S. Halsted St.
bar” ir k. “Fatimos atgarsių” 
skyriuje yra kard. E. Tisserant 
kalba — “Ar Rusija atsivers”,

m..... .
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LITHUANIAN RECIPES
Surinko JUZC DAU2VARDIEN®

OOMULAR
^ZŽ/^ŽZZZ/ZZŽZ/Z
RECirtS

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

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

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

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

T. Bernatonių. Yra nuolatiniai 
skyriai — "Vaikų kampelis” 
(su specialiai vaikams parašy
tomis vakaro maldomis), “Nau
ji leidiniai” ir “Įvykiai ir .min
tys”. Žurnalo metinė kaina — 
2 dol. Adresas: Žibintas — 21, 
Ann Place, Bradford 5, Yorks, 
England.

— Manchesterio lietuvių mo
kykla nuo Kalėdų pradėjo veik
ti. Paskait-seminaro metodu 
dėstoma Lietuvos istorija, ge
ografija ir savo krašto pažini
mas. Kursus šiuo metu lanko 7 
Manehesteryje gyveną jaunuo
liai. Kursus veda prityrusi gim
nazijos mokytoja O. Kairiūkš- 
tienė, anksčiau dirbusi Lietuvos 
Užsienio Reikalų ministerijoje. 
Šalia šios mokyklos šiuo metu 
Manehesteryje neveikia nei vai
kų darželis, nei kokia kita lie
tuviška mokykla.

KAS KĄ IR KUR
— Alumnų susirinkimas. Akade

minio alumnų klubo susirinkimas 
įvyks kovo 17 d. 4 v. p.p. 1405 S. 
Central Avė., Cicero, III. Progra
moj bus paskaita apie modernio
sios muzikos raidą. Be to bus į- 
domūs trys kult ūmiai filmai ir ka
vutė. Taippat bus aptarti alumnų 
suvažiavimo reikalai. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti.

Valdyba

“RIGOLETtO” OPEROS 
KVIETIMAI

Operos spektakliai įvyksta 
kovo mėn. 30 d., šeštadienį, 8 
vai. vak. ir kovo mėn. 31 dieną, 
sekmadienį, 3:30 vai. po pietų. 
Kvietimus prašoma įsigyti iš 
anksto pas platintojus:

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

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

Bridgeporte J. Karvelio pre-

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

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

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas

Kaina 75c
(Ižjuikytiiun kartu nu plnlgaln nlųaklte.

‘‘DRAUGAS’’
4545 West 63rd Street 

Chicago 29. Illinois
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