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Nasser nenori praleisti Izraelio laivu Suezo kanalu
Rytprusio įspūdžiai, parvežti 

iš šių dienų Klaipėdos
Vienam rytprūsiui teko neseniai lankytis Klaipėdoje. Jau 

1947 metais, būdamas dar karo nelaisvėje, matė Klaipėdą, o da
bar atplaukė į tą uostą vienu skandinavų karo laivu. Savo įspū
džius jis aprašė “Ostpreussen-Warte” 12 numeryje. Čia pertei
kiame kai kuriuos jo pastebėjimus.

Klaipėda tik dabar bent kiek
doma prisilaikant karinių nuo
statų.

Kaipo naują faktą jūreivis 
rytprūsis pažymi, kad paskiau
siais laikais buvę leista Klaipė
doje lankytis ir nekomunisti-

žymiau atsistato. Statybos dar
bai šiemet buvę vykdomi net 
žiemos metu, nes jie ilgą laiką 
buvę gerokai atsilikę. Ruošia
masi atstatyti ir karo metu vi
siškai sugriautą rajoną tarp
rotušės ir muitinės. Pašalinami nj y kraštų kai kuriom3
giuvestat nuo sugriautos sv. Jo dclcgacijoms Jų dalyviai buvo
no bažnyčios. Uosto rajone pa 
stebimi taip pat stembesni sta
tybos darbai, dar plečiamas žve 
jybos uostas. Netrukus bus 
baigtas statyti Biržos tiltas, 
taip pat būsiąs sustiprintas va
dinamas Karolio (geležinis) til
tas, kuris nuo nuolatinio per di 
delio apkrovimo esąs nukentė
jęs. Buv. Liepojaus, Palangos 
ir žardžių gatvėse esą pastaty
ta daug naujų gyvenamų na
mų, tačiau dažniausia tik 2 ar 3 
augštų. Kai kur pravestos ir vi
sai naujos gatvės.

Perdaug yra karo žaizdų

Tačiau nepaisant tų visų sta
tybos darbų, Klaipėda sukelian 
ti liūdną, stačiai beviltingą įs
pūdį. Perdaug esą karo žaizdų, 
kad matomu laiku jas būtų ga
lima visas pagydyti. Labiausiai 
niūras nuotaikas sukelia mies
to visiškas sukarinimas. Klai
pėdoje ir prie Klaipėdos esą su 
telkta įvairiausios sovietinių 
karo pajėgų ginklų rūšys. Čia 
matosi ir kariniai jūrų daliniai 
ir aviatoriai ir pėstininkų dali
niai. Tasai sukarinimas ir pa
darąs Klaipėdą tokią niūrą. Ka 
riškiems reikalavimams turi nu 
sileisti visi kiti miesto reika-

vežiojami po miestą specialiais 
autobusais.

Klaipėdos geležinkelio stoty
je esą matoma daugiau unifor
muotų, negu civilinių keleivių. 
Uniformuotuosius tikrina spe
cialūs kariniai kontrolieriai.

Lietuvių santykiai su 
vokiečiais yra geri

I
Ne be įdomumo yra rytprūsio įs 

pūdžiai apie tautybių santykius 
Klaipėdoje. Sovietai rusai esą 
stengiasi Klaipėdą padaryti la
biau rusišku, negu lietuvišku 
miestu. Santykius tarp tų trijų 
tautybių (lietuvių, rusų, vokie
čių) nusakyti esą labai sunku. 
Rusai pastarais laikais būk 
stengiasi rasti geresnį kontak
tą su vietiniais vokiečiais. Lie
tuvių priešingumas rusams esąs 
pastebimas kaip anksčiau, taip 
ir dabar, o taip pat ir atvirkš
čiai. Lietuvių santykiai su vo
kiečiais esą geri. Tuo atžvilgiu 
vokiečiai vis dar atsimena, kad 
nesuskaitomas skaičius lietuvių 
1945 metais vokiečiams teikė 
pagalbą, kai pastarieji iš Ryt- 

, prūsijos bėgo į Pabaltiyjį. Vo- 
1 kiečių tautybės žmonėms pasta-

Sugavo jaunuolį, 
nužudžiusį viešbutuko

savininką Styrsky
CHICAGO, III., kovo 10. — 

Robert Maslowski, 15 metų, 
4942 So. Western avė., bandęs 
apiplėšti viešbutuką ir nušovęs 
viešbutuko savininką, šeštadie
nio vidurnaktį buvo sugautas. 
Policija jį areštavo priei 49-tos 
gatvės ir Springfield.

15 metų jaunuolis šeštadienio 
naktį papasakojo, kaip jis su 
kitais trimis jaunuoliais ėjo 
plėšti viešbutuko ir kaip visa 
tai baigėsi savininko nužudy
mu.

David Clark, 4200 S. Cicero, 
Kelly augštesnės mokyklos stu
dentas, pasakė, kad Robert Ma 
slovvski nužudė Charles G. Styr 
sky, viešbutuko savininką 125 
ir Cicero, Alsip.

Clark buvo areštuotas po to, 
kai du kiti “holdapo” jauname- 
čiai buvo sugauti prie Mound 
City, III., 360 mylių rytuose nuo 
Chicagos. Jie yra Anthony Ra- 
rnirez, 17 metų, 4317 S. Lamon, 
taip pat Kelly augšt. mokyklos 
studentas, ir Gerald Pelzer, 16 
metų, 8405 W. Cermak, North 
Riverside, įstojęs į Riverside— 
Brookfield augšt. mokyklą.

Strysky, 48 metų buvo nužu
dytas penktadienio vakare, kai 
jis stovėjo viešbutuko raštinėj.

Popiežius Pijus XII rytoj švenčia 18-tą vainikavimo sukaktį

Izraelis dideliu susirūpinimu
iže —žiuri į pranešimus is Kairo

WASHINGTONAS, kovo 10.—Izraelis vakar jieškojo Jung
tinėse Amerikos Valstybėse užtarimo, kad Izraelio laivai galė
tų plaukti Suezo kanalu.

Izraelio ambasadorius Abba ...... ..... ■ ■=—
Eban laivininkystės klausimu 
kreipėsi į Christian A. Herterį, 
einantį JAV valstybės sekreto
riaus pareigas.

Eban pasakė laikraštinin-

Mire Kaminskas
CHICAGO, U L, kovo 10. — 

Dailininkas Juozas Kamiskas, 
savanoris kūrėjas, šiandien mi- 

kams, kad Izraelis dideliu susi-1 r® Chicagoje. Dailininks Juozas

, ,rais laikais esą šiek tiek leng- lai. Net žvejyba - ir ta vyk-|viau gyventi Tažiau savų mQ.
kyklų Klaipėdos vokiečiai iki 
šiol neturi nė vienos. Lengviau 

i esą su tikybinėmis pamaldomis, 
kurios anksčiau būdavo seka
mos šnipų, pranešinėjančių apie 
jas slaptajai policijai. Pamoks
lininkai galį dabar atvykti ir 
iš kitur. Baptistų bažnytėlėje 
esąs įrengtas karinis klubas. 
Karinių pastatų esą matoma 
įvairiose rųiesto dalyse. Ir mies 
to apylinkėje visur pirmauja 
kariniai daliniai. Jų matosi ne 
tik miesto girios rajone, bet ir 
prie Kalotės ežero toli nu Meln 
ragio. Prie teatro aikštės yra 
kariniai kultūros rūmai. 

Kolonijaliniai viešpačiai
Iš viso esą galima sakyti, ra

šo rytprūsietis, kad rusai Klai
pėdoje viešpatauja kaip koloni
jaliniai viešpačiai ir okupuotą- 

Charles E. VVhittaker nominuo- jį kraštą visais atžvilgiais sten-
tas JAV augščiausiojo teismo tei- gįasi paversti sovietinio režimo 
sėju, vieton pasitraukusio teisėjo ,
Stanley Reed (INS) baze.

Sovietai atbėgtų su 
pinigais, jei Ispanija

laikytųsi “neutralumo”
MADRIDAS, Ispanija, kovo 

10. — Ispanijos vyriausybės pa 
sikeitimas susilaukia dėmesio 
ne tik Ispanijoje, bet ir užsie
niuose. Ne tik dėl to, kad per 
20 Franco valdymo metų atei
na tik ketvirtas ministerių ka
binetas. Dėmesį patraukė pir
miausia tai, kad šalies ūkį tvar 
kyti atidavė Ispanijoje gerbia
mam tos srities specialistui Ped 
ro Gual Villalbi. Krašto ūkis 
turi daug sunkūmų. Anot Fran
co, reikia jam gauti 800 milio- 
nų dolerių. Akys kreipiamos į 
J. Amer. Valstybes. Bet Mask
va jau yra davus suprasti, kad 
atskubėtų su pinigais, jei tik 
Ispanija sutiktų laikytis “neu
tralumo”.

Dar labiau dėmesį patraukia, 
kad naujoje vyriausybėje dingo 
aštrieji falangistų ir monar- 
chistų kovotojai; jų vieton su
rasti nuosaikesni žmonės, kad 
dingtų kova dėl įtakos.

Rusija vieną kartą išsivaduos 

iš komunistines vergijos
Katalikiškasis pasaulis niekuomet nenustojo tikėjęs, kad 

Rusija vieną dieną išsivaduos iš bedievybės ir komunistinės ver
gijos ir grįš atgal prie tikėjimo į Dievą.

Dar daugiau. Viso pasaulio ------- --- ------- _ -
katalikai su tikra viltimi nuo ta atidaryti ortodoksų kunigų 

seminarijas Maskvoje ir kituo
se miestuose, jas visas užpildė 
rusų jaunimas, kuris nei komu
nistinėje mokykloje, nei kom
jaunimo organizacijose, nei rau 
donosios armijos eilėse neprara 
do tikėjimo į Dievą.

rūpinimu žiūri į pranešimus iš 
Kairo, kad Egiptas ir toliau ne
leis Izraelio laivų Suezo kana
lu. Eban įteikė Herteriui Izrae 
lio užisenio reikalų ministerės 
Goldą Meir laišką.

\ Egiptas pažeidžia JT Saugumo 
tarybos numarimus -

B
Jungtinės Tautos Egiptui pa

gelbsti išvalyti Suezo kanalą ir 
I dabar Egiptas planuoja tvarky
ti Suezą neatsižvelgdamas į ki
tų valstybių tarptautines teises, 

i pareiškė Eban.
Jungtinių Amerikos Valsty

bių pareigūnai pasakė, kad 
Egipto nusistatymas neleisti 
Izraelio laivų Suezo kanalu pa
žeidžia Jungtinių Tautų Saugu
mo tarybos nutarimus.

Eban taip pat svarstė su Her 
teriu JAV pagalbos programos 
sulaikymą Izraeliui, įskaitant 
ištraukimą JAV ekspertų iš Iz
raelio tuo metu, kai Izraelis pra 
ėjusiųų metų rudenį užpuolė 
Egiptą.

Izraelio karinės pajėgos pasi
traukė iš Gazos ruožo ir A ka
bos įlankos apylinkės, bet Egip
tas nenori nuolaidų daryti Izra
eliui.

Kaminskas prieš keturis mėne
sius atvyko iš Europos į Chi- 
cagą.

Hcrold Macniillaii

atvyko į Paryžių
PARYŽIUS, kovo 10. — Bri

tanijos premjeras Harold Mac- 
millan ir tuzinas jo augštų pa
tarėjų atvyko į Paryžių, kur tu
rės konferencijas su Prancū
zijos premjeru Guy Moliniu ir 
kitais prancūzų pareigūnais.

Prezidentas pasirašė

lat ištvermingai meldžiasi, kad 
Rusijos tikintieji, vadinamieji 
ortodoksai arba provoslavai, 
grįžtų atgal į tikrąją Kristaus 
Bažnyčią.

Rusijos atsivertimą pažadėjo 
Švč. Mergelė Marija, apsireišku 
si Portugalijos kaime Fatimoj 
kaip tik bolševikinės revoliuci
jos išvakarėse 1917 metais. Die
vo Motina tada trims Fatimos Eisenhowerio doktriną 
vaikučiams kalbėjo: “Jei žmo
nės išpildys mano prašymus — 
tai yra, jei darys atgailą, jei tai 
sys savo gyvenimą, krikščioniš 
ka dvasia atlikdami kasdieni
nes pareigas, jei aukos Dievui 
permaldavimo komunijas, kal
bės rožančių ir pasiaukos Ne
kalčiausiai Marijos Širdžiai, —
Rusija atsivers ir bus taika.”

Indonezijos revoliucija

prieš raudonuosius
%

J AK ARTA, Indonezija, kovo 
10. — Rytinės Indonezijos kari
nė revoliucija privertė prezi
dentą Sukamo atsisakyti plano, 
kuriuo jis norėjo įvesti komu
nistus į naują ministerių kabi
netą, vakar paskelbė Jakartos 
laikraščiai.

Bet prezidentas Sukamo nu
sistatęs raudonuosius pasodinti 
tautinėje taryboje, kuri “pa
tars” vyriausybei.

Taiso vamzdžius
DAMASKAS, Sirija, kovo 10. 

— Irako naftos kompanija va
kar pradėjo taisyti sužalotus 
naftos vamzdžius Sirijoje. Sa
vaitės laikotarpyje naftos vamz 
džiai bus sutaisyti.

Chruščev pasirodė
MASKVA, kovo 10. — Sovie

tų Sąjungos komunistų partijos 
bosas Chruščev, kuris nuo vasa 
rio 20 d. nesirodė viešame gyve
nime, užvakar pasirodė agrikul 
tūros konferencijoje Juodųjų 
jūrų apylinkėje, pranešė Mas
kvos radijas.

• Sovietų laivyno laikraštis 
“Raudonas laivynus” vakar pa
sakė, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės perleido 39 laivus 
Turkijos laivynui. Laikraštis 
pastebi, kad tai esanti JAV 
plano dalis paruošti Turkiją ka
rui. Valstybės departomento pa 
reigūnai sako, kad “Raudonasis 
laivynas” nežino ką kalba. JAV 
jau dešimt metų duoda pagalbą 
Turkijai.

Vienuolio skenduole Maskvoje
MASKVA. — “Izviestijos” 

valstybinis akademinis teatras 
duolė”, kurią scenai paruošė A.

Spektaklis praėjęs dideliu pa
sisekimu festivalyje “Pabaltijo 
pavasaris”. Veroniką vaidino 
J. Berukštytė, Anicoką — A. 
Pikelis. Anot “Izviestijų” kri
tiko, lietuvių teatras įstengė 
atskirų personažų charakterį 
perduot su dideliu psichologiniu 
-emociniu tikslumu. "Dideliu me 
nišku pajėgumu parodomas tas 
kaimo nakties vaizdas, kada 
linksma užsiuliojusių bernų kam 
panija degutu ištepa duris, kur 
gyvena Veronika. Scenoje nerū
pestingumo atmosferoje įvyk
doma tuo būdu beprasmė mora-

nr. 47 praneša, kad T. Lietuvos 
Maskvoje pastatė pjesę “Sken- 
Liobytė ir K. Kimantaitė.

■ 11 " "«■ — ... ■ I I III «
lė mergaitės žmogžudystė” — 
rašo “Izviestijos”.

Aštriai išryškinta esanti an- 
tiklerikalinė tema scenoje, vyks 
tančioje bažnyčioje.

Pažymima, kad Lietuvos te
atre šiuo metu be Dauguviečio 

j dar dirba J. Siparis, J-. Rudzins-. 
kas, I. Kavaliauskas, L. Kups
taitė ir daug kitų. R. Juknevi- 

I čius parodęs gražius sugebėji
mus pastatant B. Sruogos vei
kalą apie kaimiečių sukilimą 

į XVIII šmt.

Atvyko Paviloniene
iš okupuotos Lietuvos
NEW YORKAS, kovo 10. — 

Prieš savaitę atskrido į New 
Yorką iš Lietuvos A. Pavilanie- 
nė, 68 metų. Ji gyveno Kaune. 
Prieš porą metų mirė jos vyras. 
Dukters Jadvygos pastangom 
porą metų buvo klabenamos Mas 
kvos durys, kad išleistų motiną. 
Atvyko pro Maskvą ir Stockhol 
mą.

• Maskva vakar JAV valsty- 
i bės sekretoriaus Dulles kelionę 
į Australiją, kur įvyks Pietry
čių Azijos valstybių sutarties 
konferencija, pavadino noru įs
teigti ten karines bazes.

KALENDORIUS
Kovo 11 d.: Šv. Konstanti

nas; lietuviški: Gurdas ir Žal- 
vytė.

Saulė teka 6:12, leidžiasi 5:52
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje — švelni 
oro temperatūra.

VVASHINGTONAS, kovo 10. 
— Vidurio Rytų rezoliucija, pri 
imta atstovų rūmų ir senato, 
vakar liko įstatymu, kai prezi
dentas Eisenhovveris ją pasira
šė. Pagal šį įstatymą JAV gar- 
lės naudoti karines jėgas, jei 
bus reikalas, Vidurio Rytuose 
prieš komunistinę agresiją. Jo
kių ypatingų ceremonijų nebu-

Kų rodo statistiniai duomenys? ivo’ ^a* prezidentas Eisenhovve- 
I ris padėjo savo parašą po savo 

Šį tikėjimą Rusijos atsiverti- vidurio Rytų programa.
mu stiprina ir žinios ateinan
čios iš anapus geležinės uždan- Pagal Vidurio Rytų progra- 
gos. Rusų tautos didžioji daugu mą. prezidentas Eisenhovveris 
ma, nepaisant ilgus dešimtme- galės naudoti JAV karines pa
čius trukusių kruvinų persekio- jėgas, jei bus reikalas pagel

• Graikiją pasiekė 1,113 žy
dų, išvarytų iš Egipto. Jie ke
liaus į Izraelį.

Žinios iš Lietuvos
• Grigiškiy |H>pieriaus fabrike

pradėta kieto kartono knygų 
viršeliams gamyba, šiemet tik 
Rusijos federacijos avalynės fab 
rikams turės pagaminti per 20 
milionų reikalingų dėžučių.

jimų, ęepaisant bedieviško auk- bėti Vidurio Rytų valstybėms
Įėjimo,ir šiandien yra pasiliku- Pri®š komunistinę adresiją, ir

suteikti 200 milionų dolerių eko 
nominės pagalbos Vidurio Rytų 
valstybėms.

si giliai tikinti į Dievą. 1937 
metais visoje Sovietų Sąjungo
je pravestų gyventojų surašy
mo metu surinkti statistiniai

j duomenys parodė, kad 70 pro- • Vliko sesija atidėta į ba- 
centų Rusijos gyventojų tikėjo landžio mėn. Ji įvyks ne Kana- 
į Dievą. Kai po karo buvo leis-|doje, bet New Yorke.

Sovietų teisių mokslas
MASKVA. — "Pravda” nr. 51 įsidėjo A. Piontkovskio straip

snį, kuriame puolamas A. Višinskis, kuris tvirtino, kad sovietų 
teisininkų tarpe buvęs nemažas procentas išdavikų, kurie tik 
kliudė teisės mokslui plėtotis.

Tačiau, rašo straipsnio auto- , ----------- - ---- —...........—
rius, dabar paaiškėjo, kad tas pilkuoja negu kad būtų leistina, 

j kaltinimas buvęs neteisingas ir Višinskis ypač pridavė reikš- 
dabar reabilituoti Višinskio pa- j mes prisipažinimui nusikaltus 

kokiu priešsovietiniu nusikalti
mu. “Izviestija” dabar tą kryptį 
kritikuoja, nes ji galinti stip
riai suklaidinti; būdavo pagrin
do skelbti tikrove neparemtus
sprendimus.*

Dabar norima priduoti dau

I smerkti teisininkai.
Straipsnyje pabrėžiama, kad 

dabar sovietų teismo vyriausias 
Į uždavinys esąs surasti tiesą, ob
jektyvią tiesą.

Kritikuojama Višinskio pa
tvarkymas, pagal kurį kaltina- 

i masis privalo įrodyti, kad jis giau reikšmės objektyviams įro- 
nekaltas. Tai padėtį labiau kom dymams.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Valstybės sekretorius Dulles atvyko į Australiją, kur 

šiandien prasideda Pietryčių Azijos valstybių sutarties organi
zacijos (SEATo) konferencija. Astuonių SEATo valstybių — 
Jungtinių Amerikos Valstybių, Britanijos, Prancūzijos, Austra
lijos, Naujos Zelandijos, Pakistano, Pilipinų ir Thailando — ka
riniai vadai dviejų dienų konferencijoje svarstė strategijos pa
keitimus.

— Egiptas atmeta Vakarų trijų didžiųjų — Jungtinių Ame
rikos Valstybių, Britanijos ir Prancūzijos — pasiūlymą sudary
ti neutralią agentūrą išrinkti Suezo kanalo mokesčiams ir pa
sidalinti su Egiptu 50—50, pareiškė Egipto Informacijos direk
torius Abdcl Kodėl Hatem. “Egipto vyriausybė nepriims tokio' 
pasiūlymo, kadangi jis pažeidžia Egipto teises pagal 18H8 metų 
Suezo kanalo konvenciją”, pasakė Hatem.

— Egipto prezidentas Nasseris pasakė Palestinos studen
tams iš Gazos, kad arabų nacionalizmas išlaisvino Gazos ruožą 
ir “šis ruožas pagelbės mums laimėti visą Palestiną”.

— Čekoslovakijos devynių vyrų delegacija, vadovaujama 
premjero Siroky, išvyko į raudonąją Kiniją.

— Viceprezidentas Nixonas dabar lankosi Etijopijoje.
— Lenkijos delegacija Washingtone prašo daugiau kaip 500 

milionų dolerių JAV paskolos Lenkijos ekonominiam gyve
nimui.

— Bolivijos falangistai ir komunistai ruošėsi nuversti Bo
livijos vyriausybę. Keli asmenys areštuoti.

— Egipto prezidentas Nasseris pasakė Indijos Kristinai 
Menonui, kad Egiptas Prancūzijai ir Britanijai leis naudotis 
Suezo kanalu, bet už laivų pravažiavimą Suezo kanalu turės mo
kėti Egiptui.
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NINA ŠOKA Iš LAIVO
Rusų olimpinius žaidėjus atvežusio laivo "Gruzija" pa
tarnautojos Ninos Paranyuk sensacingas pabėgimas Aust
ralijoje, jos ankstyvesnis gyvenimas Rusijoje ir ruošima*

sis šiam drąsiam žygiui.
A. LAUKAITIS, Australija

Melbourno olimpiados išvaka dėl Odesoje augšti partijos pa
reigūnai gyveno prabangiai, kai 
tuo tarpu darbininkai, įskai
tant ir ją pačią, nesuvesdavo 
galo su galu. *

Bėglys bus surastas
Jieškodama geresnių gyveni

mo sąlygų, Nina užsirašė į są
rašą gauti laivo patarnautojos 
darbą Rytų Vokietijoje, bet į 
tai jokio atsakymo negavo. Vė
liau bandė gauti patarnautojos 
darbą į užsienį plaukiančiuose 
laivuose, bet ir tai nepavyko. 
1956 m. rugsėjo mėn. ji gavo 
pranešimą savaitės laikotarpy-

rėse per visą laisvąjį pasaulį 
nuskambėjo žinia, jog rusų o- 
limpinio laivo patarnautoja Ni
na Paranyuk paslaptingai din
go. Daugiau negu du mėnesius 
visa Melbourno ir net Australi
jos policija jieškojo jos dingi
mo pėdsakų, bet negalėjo Jų 
rasti. Niną paslėpė, saugojo ir 
globojo Melbourno ukrainiečių 
bendruomenė, kuri ir dabar, ga 
vus jai politinę prieglaudą iš 
Australijos vyriausybės, ja rū
pinasi.

Ūkininltų kova

K.ABO AUTOMOBILIS

Prez. Eisenhowerio automobilis, kurį jis vartojo Antrojo pa
saulinio karo metu, bus pristatytas j prezidento .muzėjų Abilene, Kan. 
Automobilį nupirko armijos daiktų išpardavime Vokietijoj nežinomas 
asmuo ir padovanojo muzėjui. (INS)

draudė laivo įgulai prisiartinti parodė ta pačia kryptimi, ku- 
laisvu laiku prie uosto kranti- ria ir jie važiavo. Vyrai, kažką 
nes ir sueiti į artimesnius sąn-Į pasikalbėję tarpusavy, atidarėNina Wolodymyrowna Para- je prisistatyti i “Gruzijos” lai-

nyuk yra 34 metų amžiaus, gi 
muši Ukrainoje, Hruska mies
telyje, 130 mylių nuo Juodosios 
jūros uosto Odesos. Jos tėvas 
buvo ūkininkas ir turėjo savo 
ūkį, iki komunistinė vyriausybė 
pradėjo visus privačius ūkinin
kus 1928 .metais varyti į kolcho 
žus. Daugelis ūkininkų prieši
nosi, bet buvo jėga suvaryti ar 
išvežti į Sibirą. Nina gerai at
simena jų miestelyje buvusią 
bažnyčią ir savo tėvą, kuris, bū 
damas labai pamaldus, ją visuo
met šventadieniais vesdavosi į 
ją. Bet, prasidėjus kolchozi
niam gyvenimui, vieną dieną 
bažnyčia buvo uždaryta, o se
nasis jų miestelio dvasininkas 
išvežtas. Ji atsimena, kai jos 
tėvas jai pasakodavo, kad pa
saulyje yra geresnis gyveni
mas negu' jų miestelyje, kad 
žmonės kitur gali laisvai eiti į 
bažnyčias ir ten .melstis. Nuo 
to laiko ji slaptai visą savo gy
nimą melsdavosi tėvų išmo 
kytomis maldomis, kad Dievas 
jai padėtų kaip nors pasiekti ta 
geresnę pasaulio dalį.

— Ir tik dabar, lapkričio mė
nesį. išklausytos mano maldos, 
atsidūrus laisvame Australijos 
krašte, nors baimės ir nesaugu
mo jausmas dar ilgai nealiks 
manęs, — pasakojo Nina laik
raščių korespondentams.

Kareivių pasakojimai

vą. Nors ir nežinodama, kur 
jis plaukia, Nina labai nudžiu
go — ji slapčiomis turėjo viltį 
pasiekti jos išsvajotąjį, jaunys
tėje tėvo nupasakotąjį, pasaulį.

Kiekvienas “Gruzijos” laive 
esąs jūrininkas ir patarnauto
jas buvo komunistų valdžiai pa 
tikimas asmuo. Apie kiekvie
ną jų slaptoji policija turėjo 
smulkiausias žinias. Prieš gau
dama šį darbą, ji turėjo pasira
šyti, jog ji neturi giminių nė 
pažįstamų Australijoje. Ikf iš
plaukimo dienos jiems buvo ne
žinoma, jog jie plauks į Austra
liją. Prieš išplaukiant, laivo 
kapitonas sušaukė pisą savo į- 
gulą ir pristatė partijos parei
gūną, atvykusį iš Maskvos, ku
ris jiems pasakė, jog jie yra 
tie išrinktieji, kurie turi nuvež
ti Rusijos olimpinius sportinin
kus į Australijoje įvykstančią 
olimpiadą. Jis jiems pasakė, 
jog, nuvykus į Melbourną, jie 
sutiks įvairių žmonių, tarp ku
rių bus ir iš Rusijos, bet jų jie 
turi srfūgotis ir nieko nepasako
ti, nes jie yra dabartinės Tary
bų Sąjungos priešai. Jis už
draudė jiems imti iš australų 
betkurias “kapitalistines” do
vanas, išskyrus gėles, tuo paro
dant, kad jie Rusijoje taip pat 
visko turi ir nėra reikalingi ko
kių nors dovanų. Jis griežtai 
perspėjo, kad, jeigu bent vienas 
bandys iš laivo pabėgti, jis bus 
vistiek surastas, ir tada 
bus laikomas priešu.

i 3 metų sulaukusi, Nina pra
dėjo dirblti lauko darbus kolcho
ze. Maistas ten buvo labai blo
gas, ir ūkininkai, sugauti va
giant grūdus, buvo tremiami į
Sibirą. Po II Pasaulinio karo.sPalio 7 d- Po dvie^ savaičių 
grįžusieji iš Vakarų kareiviai 
pasakojo jiems apie puikų gy
venimą jų matytuose kraštuo
se. Prisiklausiusi šių pasako
jimų, Nina slaptai pasiryžo ban 
dyti kaip nors išsprukti iš šio,
Dievą paneigusio, krašto. Vie
ną dieną jų kolchoze buvo ren
kami savanoriai darbams į Ode
sos cukraus fabriką. Ji užsira
šė viena pirmųjų ir po kurio lai
ko ten atsidūrė. Ji pirmą kar-1 
tą pamatė didelį miestą, ir la-!

Australių ir rusių suknelės 
Laivas iš Odesos išplaukė

plaukimo staiga laivas sumaži
no greitį, ir buvo slapčiomis 
kalbama, jog jie gali grįžti at
gal. Apie Vengrijoje įvykusią 
revoliuciją, kas ir sustabdė lai
kinai jų plaukimą, jie sužinojo 
tik atplaukę į Melbourną, kada 
per garsiakalbį jiems buvo pra 
nešta, kad Vengrija buvo už
pulta Amerikos, o Rusija pa
deda Vengrijai, siųsdama dra
bužius, maistą ir vaistus.

tykius su ateinančiais pasižiū
rėti žmonėmis. Jis pasakė 
jiems, jog daugybė mašinų, ku
riomis australai atvažiuodavo 
pasižiūrėti laivo, yra valstybės 
nuosavybė, ir dabar, olimpia
dos metu, yra paskolintos žmo
nėms, kad padarytų geresnę 
propagandą olimpiadai. Visi 
australai ateina prie laivo, ap
sivilkę savo geriausiais drabu
žiais, kurių jie turi tik po vie-

duris ir ją priėmė į mašiną. Pa
važiavę kurį laiką, šie vyrai su
stabdė mašiną ir jai parodė, 
kad ji jau turi išlipti. Tačiau 
Nina, jausdama, kad dar ne
toli nuvažiavo, nelipo iš maši
nos, bet tik rodė ranka važiuoti 
toliau. Sėdėjęs prie vairo vy
ras kažką vėl pasakė savo drau 
gui, kuris uždarė atidarytas 
duris ir jie vėl nuvažiavo. Po 
geros valandėlės važiavimo ma-

sąjungos pirmininką, kuris, ap
svarstęs visą Ninos reikalą, nu
sprendė, jog, kol Melbourne tę
sis olimpiada, reikia slapstytis,

J nes, paprašius dabar politinių 
pabėgėlių teisės, gali susidaryti 
kebli padėtis Australijos vyriau 
sybei. Prasidėjo slapstymasis, 
kurio metu Ninai buvo trumpai 
nukirpti plaukai, padaryta nau
ja šukuosena ir seni jos drabu
žiai pakeisti naujais. Ninos pa
sakojimu, jos paslėpimas buvo 
taip gerai suorganizuotas, kad 
policija neturėjo jokių galimy
bių ją surasti.

Gruo Ižio 11 d., “Gruzijos” lai 
vui išplaukus iš Melbourno, Ni-

Tel. ofiso HE 4-0699. rez. I*R 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. frarfield Blvd
V AL: 1--4 Ir a- 9 

0->štadienlalp nuo 1 Iki « vai. p. p 
Išskyrus ketvirtad. ir sekmad

DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6322 South VVestern Avenue 
vai. kasdien 10-12 vai. k 7-9 vai. 
vak Šeštadieniais 10 . vai ..Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: P R 8-3229 
Res telef. YVAlbrook 5-51170

na pasijuto daug laisviau — ki
tų lydima, eidavo į kinus ir pa
dėdavo šeimininkams apsipirk
ti. Sausio 18 d. i jos gyvenamą 
vietą atvažiavo policija — du

Tel. REliance 5-1811
DR. WALTER j. KIRSTU K
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ c

' O'n'Vlg GYDYTOJ A.g
8925 West 59th Street 

va‘ -4 o <)let, 6-30—8:«.4 siitnrf4

Tel. ofiso ir buto OLymplc 2-4152
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St., Cicero 

Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir ' <!-» vai. vak., 

išHkyrus trečladh nius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

vyrai ir moteris. Nustebusi gra 
žiu policijos elgesiu, Nina nega
lėjo patikėti, kad suimtam žmo- 

(Nukelta į 4 psl.)

DR. 1. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 VV. 63rd st 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rezld. telef. GRovehlll. 6-0017
Valandos: 1-3 p. m„ 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų.
Trečiad. Ir šeštad. pasai sutarti

Ofiso tel. CLiffsIde 4-2890 
Rezidencijos: IiAfayctte 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street 
(Kampus 47tb Ir Hermitage)

Vai.: nuo 2 Iki 4 Ir 6 iki 9 v. vak 
Seštad nuo 2 Iki 6 vai., išskyr. sek.

ną eilutę. Kapitono pasakyta šina sustojo, ir šį kartą ji su
kalba apie australus neįtikino! prato iš jų parodymo, kad jie 
nei Ninos, nei kitų laivo patar- toliau nevažiuoja. Išlipdama 
nautojų, nes jie matė viską pa Nina pasiūlė 10 šilingų, bet ma
tys ir, ypatingai moterys, paly- šiną vairavęs vyras nepaėmė, 
ginę savo sukneles su australių, Nina atsidūrė nežinomoje Bro- 
galėjo pastebėti didelį skirtu- admeądow priemiesčio dalyje.

-"it ofiso HE.4-5849. rez. HE 4-2824

DR. PETER T BPAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai Pirm. ketvtr., penKt 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6. treč.ir ešt. pagal sutarties

DR. 1. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 VVest 51st Street
Priima ligonis pagal susitarlma. i 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 Iki 9 vai. I 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. Ir 
Seštad

Res. tel. GRovehlll 6-5003

.Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, 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 6-8:80 v.

Trečiad tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ į
SPECIALISTE

7156 South VVestern Avenue -
J.MEDICAL BUILDING) 

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. Seštad. 11 , 
vai. ryto iki 3 vai. popiet

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

"^el. ofiso PRospect 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS
5700 So. IVnniI Street 

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 Aorth VV’acker Drlve 
(Civic Opera House, karnb. 868)

Vai. kusd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294

5002 Węst lOth Str., Cicero 
Vai. kasdien 5-8, Seštad. 1-2 vai. 

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

Rezld. tel. HEntlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Avė. 
Tel. I’Ros,m-c 8-1223 arba WF. 0-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak.. Seštad. 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

mą. Atplaukus į Melbourną, 
Nina gavo 14 svarų kišenpini
gių, už kuriuos, jai buvo pasa
kyta, ji galės nusipirkti, ką ji 
norės. Žinia, kad ji galės išeiti 
į miestą, jai nedavė visą laiką 
ramybės, ir naktimis ji sapnuo
davo apie savo būsimą pabėgi
mą.

Zoologijos sode

Pas ukrainiečius
Eidama gatve, ji visą laiką 

bijojo, kad žmonės ją gali pa-! 
žinti ir pranešti policijai. Nie
kam į ją nekreipiant dėmesio, 
Nina priėjo nuošalesnius na
mus ir, pamačiusi daugiau į eu
ropietę panašią moterį, ją su
stabdė ir ukrainietiškai užkal
bino. Jos laimei tai buvo vokie
tė, kuri šiek tiek mokėjo ukrai
nietiškai ir, parodžiusi toliau e- 
santį namą, liepė jai ten eiti. 
Priėjusi šį namą, ji pamatė kie
me žaidžiančius vaikus, kurie 
tarpusavyje kalbėjo ukrainietis 
kai. Nudžiugusi Nina paprašė 
vyriausią mergaitę pakviesti 
motiną, kuriai išėjus, ji pasisa
kė, jog ji yra ukrainietė, pabė-

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

(Kampas 47-tos Ir Daman Avė. 1 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

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

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: VVAlbrook 5-3048

DR. JULIJA MONSTAVIčIUS
GYDYTOJA TR CHIRURGE 1 

Office: 10718 South Micliigan Avė. |
Buto 1653 VV. 103 St., Beverly Hills

Vali.: kasdien (nuo 6 v. v. yki 9 v. ] 
Vai,; kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

Išskirus trečiad šeštadieniais nuo t 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUllman 5-6766
Ruto — REverly 8-3946

Lapkričio 18 d., sekmadienį, 
kartu su kitais laivo tarnauto
jai Nina pirmą kartą išlipo į 
krantą apžiūrėti zoologijos so
do. Ninos pasakojimu, uosto 
krantinėje ji pasijuto labai ne
patogiai, nes jos šventadieninė 
suknelė, palyginus su krantinė
je esančių australių, atrodė la- 

i bai blankiai. Iš uosto visa jų 
3 .grupė autobusu buvo nuvežta iš rusų laivo, ši moteris, 

į žymesnęses Melbourno vieto- Ninai dar nebaigus kalbėti, pa
ves ir vėliau į zoologijos sodą. rankos ir *vedė » kam
Važiuodama autobusu, Nina vi- barį- Viduje ją pasveikino šei- 
są laiką kūrė planus, kaip jai! mininkas ir nuraminęs pasakė, 
atsiskirti nuo visos grupės. Be-^0^ ji daugiau galinti nebijoti,

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South VVestern Avenue 
Chicago 29, IU

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpublie 7-4900

Rezldenda: GRovehlll C-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 v. 
▼ak. Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0036

Rezldend Jos tel. BEverlj 8-8244

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Californla Avė 

V AL.: 2—4 Ir 6—8 v. p. p 
šešt. 2—7 vai. p. p..
Išskyrus sekmadienius

Ofiso HEmloek 4-5815 
Rez. HEmloek. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. j. A. PAUKŠTYS
4253 So. YVhipple Street

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

Seštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 3-4919.

Nainį, — CEdarcrest 3-7786

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

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victorv 2-1 484. Resid. 2437 
W. 02nd St., tel. Republic 7-8818.

vaikščiojant po zoologijos sodą, 
Nina sustojo prie vienos užtva
ros, kurioje buvo paukščiai ir, 
rodydama “didelį” susidomėji
mą jais, palaukė, kol visa gru
pė nuėjo apžiūrėti už pasisuki
mo esančias kolas. Kai pasku
tinysis grupės žmogus dingo 
jai iš akių, Nina greitai apsisu
ko, pusiau tekina išbėgo iš zo
ologijos sodo ir pradėjo eiti ke
liu, pati nežinodama kur. Paė
jusi kurį laiką keliu, ji iškėlė 
ranką pravažiuojančiai maši
nai, kurioje važiavę du vyrai 
sustojo ir pradėjo ją klausti 

i jai nesuprantama anglų kalba

Melbourne “Gruzijos” laivą
blausiai ją nustebino šimtai bu- vietiniai australai pasitiko di-
vusių karių, kurie dabar elge- džiausiu nuoširdumu, apdova-
tavo gatvėse. Po dviejų metų nodamį juos visus įvairiausio-
Odesoje ji gavo darbą sanato-l mis dovanomis ir gėlėmis, kas
rijoje kaip rūbinės prižiūrėtoja, labai nepatiko laivo kapitonui J~‘ 77“ 7-.. a •• • .. . . 5 . . Ji pradėjo jiems aiškinti rusiš-Sioje sanatorijoje gydėsi augsti E. Gagitidze. Jis, sušaukęs vi-
partijos pareigūnai. Čia reikė
jo dirbti 47 valandas, už ką gau 
davo mėnesiui 220 rublių. Už 
šiuos pinigus ji galėdavo tik 
pusbadžiai pragyventi, nes pie
tūs kainuodavo 8 rubliai. Dra
bužių ji turėjo tik dvi sukne-1 
les — vieną išeiginę ir vieną 
kasdieninę. Odesoje buvo labai 
didelė spekuliacija, nes grįžtan-l 
tieji iš kitų kraštų jūrninkai su 
gebėdavo daug ko atsivežti; ta
čiau ji tiems reikalams neturė
jo pinigų, o tik stebėdavosi kar
tu su savo draugėmis, iš kur ga 
Ii būti kituose kraštuose tokių 
gerų daiktų, kai tuo tarpu vieti
nė propaganda žmonėms skelb
davo, kad k a p i talistiniuose 
kraštuose žmonės vaikščioja 
pusnuogiai, apiplyšę ir alkani. 
Ji nerasdavo sau atsakymo, ko-

sus, juos išvadino elgetomis, o 
už neklausymą anksčiau duoto 
įspėjimo griežtai uždraudė at
eityje net gėles priimti. Jis už-

kai ir ukrainietiškai, bet jie tik 
kraipė galvas, nieko nesupras
dami. Matydama, kad ji nega
li su jais susikalbėt, ji ranka

Ofiso telef. Y Arda 7—1160
Rezidencijos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street
(kampas Halsted Ir 35-ta gatv8) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą Į 

šeštadieniais 1—4 vai.
TeL VFAlbrook 5-2670 !

Res. Hllltop 6-1500

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso PR. "838. rez. RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)

nes. jie esą taip pat ukrainie 
čiai ir jai pagelbės. Ilgai netru
kus, šeimininkas susisiekė su 
Melbourno ukrainiečių bendruo 
menės vadovybe, kurios atsto
vai tuojau atvažiavo. Ninai be
sišnekant su atvažiavusiais uk 
rainiečiais, per radiją pasigirdo 
pirmasis jos pajieškojimas, po 
kurio į jų namą atėjo ta pati 
vokietė ir vienas rusas, sakyda
mi, jog 3ie girdėjo radijo pra
nešimą, ir tikriausiai jų maty
ta moteris yra ta pati. jieško- 
moji rusų laivo patarnautoja.
Šeimininkas jiems atsakė, jog
jo name tokios moters nėra iri v . Street
J I VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:«0

Ofiso telefonas — Rlsliop 7-2525

DR. AL. RAUKUS
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. CHIRURGINfiS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 VVest 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpublie 7-2200 

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

jis jos nėra matęs.
Kai bolševikai išvyko

Vakare, niekam nematant, Ni
ną išvežė ukrainiečiai į naują 
vietą. Ten ji sutiko ukrainiečių

Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta 

relefonas GRovehlll 6 li>9f
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALIST® 
PRITAIKO AKINIUS 

aiandoa »■ 18 Ir 7 -» ♦ » pags•Uarli.u, išskyrus trečle Meniu’
W Mamnette Rmul

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Rcnūnntis Chicncos Saving« Bendrovės praeitimi, nno pat je« įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnėa ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumų — jų 
apdraudimų iki $10,000.00, augštų dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kūrinos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chieagos Savings Rendrovės įstaiga yra viena iš gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chieagos ribų, nežiūrint gurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. Mūsų turtas $2l,h00,000.00.

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

Atdara: pirmadienį nno 12 lld 8, antradienį Ir penktadienį nno 9 Iki 4, ketvirtadienį nno 9 lld 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o Šeštadienį nuo 9 lld 2 valandos po pietų.

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

keičia stiklus Ir rėmus 
4455 S. California Avė. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), Seštad. 10 ryto iki 3 v. p. p.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
OrtliniM'das - ProU-z.lataa

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. S|»ec. |MLgalba kojom

(Areh Supports) ir t. t. 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPI DI.IOS TECHNIKOS LAIt.
2850 W. 63rd St., Chicago 29, UI 

Tel. Plto'ųMMf 0-5684

J

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. Gib. 8-019.5

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(5255 South VVestern Avenue 
VAL. kasdiep 2—4 p. p. Ir 7—9 vak 

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

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

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso Pltospeet 0-9400
Rezld. PKospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškcvičiūte)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Kedzie Avenue

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

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

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

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

Tel. oriso PR. i-6440, rez. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest 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. 0-0257, rez. PR. 6-6659 

Rezld. 61100 S. Arteslan Avė. 
VAI. 11 v. v. Iki 3 p. p.; 6—9 v. v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akiniu dirbtuvė 
756 West 35th Street

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

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų Jtempimą., kuria 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančiu akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 

į trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
! j mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. YArds 7-1873

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. AeAtad. 10:30 
iki B vai. Sekmad. ir treč. uždara.

DRAUGAS

TIIE LITHUANIĄN D/1ILY FR1END
4545 VV. 63rd St., Chicago 29, Illinoln, Tel. LUdlow 5-9500

Rntered ar Reeotid-ClaRn Matter March 31, 1916, at Chicago Illlnnl. 
I'nder (Jie Act of March 8, 1S79

Men.her of the Cathollc Press Ase'n 
Publtshed dally, exept Hundays, 

by the
Hthuaotan Cathollc 
PRENi'MERATA- 
Cblcagoi Ir Cicero)
Ki‘ur JAV t» Hans 
ITistenyle

Redskclja straipsnius taiso savo nuožiūra Nesunaudotų straipsnių ne 
sauro juos grųžimi tik !» unkšto susitarus Redakcija už skelhlmn
^AnfealtA *4lr nl Hl r»t n t-nlnAe pele|ttnčlHrnrt« tfOvii*

9PR8CRIPTION RATE8 
>8.00 per year outslde of Chloa*< 
>9.00 per year In Chicago A Cloere

PrnAfl Boclet, >8.00 per year In Canada
Forelgn >11.00 per yearMetams % metu 1 mRn. t mln

>9.00 B.00 42 7B >1.26
O ‘ >8.00 44 Bn >2.60 >1.90-

>11.00 >6.60 » 0, <i ai
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BUFERINĖ TAIKA timus spręsti karo priemonėmis. 
Jis priešingas taip pat 1949 me
tų paliaubų sutarčiai, šitokio 
stovio nepripažino ir JT taryba 
1951 metais, pareikšdama, jog 
Egiptas neturi jokių “karo sto
vio” teisių. Tokiu būdu yra 
reikalinga priversti Egiptą at
sisakyti savo užsispyrimo. Tai 
būtų pagrindinis darbas pasto
vios taikos sukūrimui arabų pa
saulyje.” V.

GERO KELIO JIESKANT
VYTAUTAS SEIRIJIS

WASHINGT0N0 PATARĖJAI DIRBA
Žurnalas “Newsweek” patiekė žinią, kuri yra verta dėmesio.

Sakoma, kad kaikurie prezidento patarėjai tiki, kad 1,000 mylių 
buferinė zona tarp Rytų ir Vakarų yra geriau, negu dabartinė 
apsigynimo linija, nes dabar kaikurios Europos tautos nori ma
žinti (Anglija iki 30,000 vyrų) Nato karines pajėgas. Tiesa, 
šią savaitę Prancūzijos ir JAV vyriausybių galvos pareiškė, kad 
jos nėra linkusios mažinti Nato gynybos sistemai priklausančiu 
karinių dalinių. Toliau patarėjai išvedžioja, kad buferinės zonos 
įgyvendinimas pagreitins Vokietijos sujungimą ir kartu Vokie
tiją padarys neutraliu kraštu. Atsimename, kaip Bulganinas lap
kričio 20 d. savo laiške Eisenhoweriui rašė, kad Rusija s įtinka 
atitraukt 500 mylių savo karines pajėgas, jei tai padarys Nato.
Patarėjų nuomone, Rusijai yra gera proga parodyti savo pro
pagandoje skleidžiamą “taikos norą”; ji norėtų sutrumpinti savo 
komunikacines linijas, kas sutaupytų pinigų ir žmonių karinėms 
jėgoms.

TRIJŲ PUNKTŲ PLANAS
Praėjusių metų lapkričio mėn. buvo paskelbta žinia, kad 

11 demokratų, Atstovų Rūmų narių, kurių tarpe yra ir Char
les Boyle (D., III.) pateikė prez. Eisenhoweriui trijų punktų pla
ną Europos taikai garantuoti. Nors smulkmenos nežinomos, bet 
spaudoje buvo pažymėta, kad jų planas paruoštas JAV nepri
klausomybės dvasioje, kas reikštų, kad jų planas numato laisvę 
visoms Rytų Europos tautoms. Buvo sakoma, kad jie savo planą 
patieks Kongresui, bet iki šio laiko jo nematyti, čia reikėtų pri
dėti Chruščevo pasikalbėjimą su “Sun-Times” keliaujanču žur
nalistu Joseph Alsop vasario mėnesį. Pastarasis pareiškė, kad
visos sovietų karinės pajėgos, esančios už nacionalinių ribų, gali Į ats^s^yr® ny° žmonos ir nesu- 
būti atšauktos, jei panašiai padarytų ir Vakarai. Tuo būdu visos Įtaria su kaikunais savo vaikais, 
karinės bazės svetur turėtų būti likviduotos. Išvadoje — sovietų V1.s^1v-,1.s Pareis ia; J1.s 
strategija, pagal Chruščevo pareiškimą, būtų lygi JAV izolia- ai ysis seimos nUfi a omos 1 
vimui; gi dabartiniai satelitai ir pavergtieji kraštai kiekvienu me
tu sovietų karinių jėgų galėtų būti vėl “išlaisvinti” nuo “išorės 
priešų”. Ir pagaliau patarėjai, sugretinę visas sugestijas, priei
na nuomonę, jog apsimoka rimtai kalbėti Londone kovo 18 d. 
pradedamoje JT nusiginklavimo konferencijoje ir apie šiuos 
taikos reikalus Europoje.

VAKARU VOKIETIJA

ŽODI turi TĖVAS
Londono “Times” vedamajam 

rašoma:
“VVastiingtonas savo viešais 

pareiškimais Izraelio klausimu 
yra davęs progą atsirasti tam 
tikriems neaiškumams, šitam 
reiškiniui pradžią davė preziden 
to Eisenhovverio Iparešškimas, 
jog Amerika liks ištikima JT, 
ir ginčus reikią spręsti remian
tis nevien JT chartos principais, 
bet ir JT reikalų sprendimo bū
dais.

Tačiau Amerikos teigimas, 
jog liks ištikima JT, yra nely
ginant to tėvo elgesys, kuris

Būtinos sąlygos

Norint nusikratyti mus apni
kusiu amaru ir tapti darnia šei
ma, žinančia, kaip naudoti jė
gas, pirmų pirmiausia reikia 
nuosava galva pasverti šiandie
ninę mūsų tautos būklę, prare
gėti jos pavojingumą ir aiškiai 
suprasti dabartinių kovos būdų 
žalą. Tik matant reikalą verta 
dėti pastangas padėčiai aptvar
kyti ir, gal būt, sąryšyje su rei
kalingomis reformomis, paauko 
ti tai, dėl ko kietai spiriamės. 
Taip pat svarbu netikėti sklei
džiamai nuomonei, kad visų tau 
tų emigracines dalis ištinka 
skaldymosi priepuoliai. Gal 'ir 
yra linkimo šiai nelaimei, tačiau

pių, ir kad jis būtų tartas aiš- cialioji, nagrinėjanti teologi
jai, suprantamai, nedviprasmiš nius ar kitus klausimus.
kai. Aiškumo ir nedviprasmiš
kumo reikia dar kai kur: tai se
nų klaidų atsisakyme, tai atsi
žadėjime savų spyglių. Jų nėra 
daug, bet kaikurie iš jų mus er
zina. Kad bendradarbiavimui 
nebūtų principinių kliūčių, rei
kia:

Ši spauda yra visuomeninė spau 4. Diplomatijai, tremties vi- 
da, vienos ar kitos pasaulėžval- suomenės skaldyme traukusiai 
gos nuomones bendraisiais klau vieną iš pagrindinių melodijų, 
Simais atšviečianti, bet ne spe- paskelbti, kad įgaliotas minist-

3. Demokratinėms grupėms, 
kurioms dažnai prikišamas biu
rokratizmas, kovos už Lietuvos

ras nėra nei prezidentas nei tau 
ta, kad laisvės kovą veda ir jai 
vadovauja patį tauta, o diplo
matija ją remia, kad susilieji
mas su viena grupe, kitas nei-

nijos; gi iš tikrųjų žodis jam pri
klauso. V.

RIMTO DARBO PASĖKOS
Bostono laikraščiui "Monitor” 

iš Washingtono pranešama:

sis dominuoti likusiai tautos da 
liai, paskelbti, kad biurokratiz- 

į mas, kaip stabdys betkuriam 
1. Tautininkams aiškiai išdė-į darbui, atmetamas, kad energi- 

styti savo nuomonę vadizmo rei ja turi būti eikvojama ne asme 
kalu. Ne individualiniu straips- niniams ar grupiniams reika- 
niu spaudoje, už kurį tik auto-j lama, bet kovai už laisvę, kad 
rius atsakingas, bet viešu gru
pės pareiškimu, ir tai ne iš va
dovybės, bet iš suvažiavimo ar j kalus, bet ne'pavieniai politikai? 
konferencijos išplaukiančiu. Reil
kia tikėtis, kad, kiek galima

Nepriklausomybę suliedinimas 1 g‘ant ar ignoruojant, yra netei
su savais interesais ir stengima ! 3t*nas> ned atstovai rūpinasi vi

sų reikalais, o ne tik vienos pa
sirinktosios ar pamiltosios tau
tos dalies.

j Reikalinga ar nereikalinga

j Tiems, kuriuos šie raginimai 
i liečia, gali atrodyti, kad jie yra

visuomenė, o kraž-į visai bereikalingi. Užsispyręs 
tautininkas sakys, jog vadizmo

tremtyje
te — tauta sprendžia savus rei-

(Nukelta į J pusi.)

mes negalime būti lygiai blogi spręsti iš privačių pokalbių ir

Dabartinis V. Vokietijos kancleris Konradas Adenaueris nė
ra linkęs leistis įviliojamas į sovietų pinkles. Nors jis ir palaiko 
diplomatinius santykius su jais, bet Bulganino “meilės” notas at
meta. Tačiau yra susirūpinimas, kad rugsėjo mėn. įvykstan
čiuose V. Vokietijos parlamento rinkimuose gali laimėti socialis
tai. Tada kancleriu taptų Erichas Ollenhauetis. šia galimybe 
yra susirūpinęs ir Washingtonas. Adenaueris yra vienas patiki
miausių sąjungininkų. Neseniai vienas augštas Valstybės De
partamento pareigūnas prasitarė, kad tada Europai būtų “a dis- 
aster”. Tačiau šiomis dienomis Amerikoje lankosi ir Ollenhau- 
eris. Jis kalbasi su valdžios pareigūnais ir šiaip įtakingais asme
nimis, kuriems tariamai kalba, ką jt3 darytų laimėjimo atveju. 
•O iš anksčiau jau žinome Vokietijos socialistų pasipriešžn;mą 
Adenauerio vedamai politikai. Jie bandytų tartis savarankiškai 
su Rusija dėl Vokietijos sujungimo.

Ollenhauerio užsienio politika siektų padalintos Vokietijos 
sujungimo ir jos pasitraukimo iš Atlanto Pakto organizacijos, 
tuo parodant sovietams, kad V. Vokietija tikrai siekia “taikingo 
sugyvenimo su Rusija. Tiesa, Ollenhaueris patikino, kad Vokie- ; 
tija neitų viena — ji pasitartų ir su vakariečiais, ir su sovietais. 
Reiškia, kad Vokietija tada pasidarytų neutraliu kraštu, kokiu 
šiandien yra Austrija. Šiomis dienomis į Wash:ngtoną svarbiems 
pasitarimams atvyksta Vakarų Vokietijos užs reik. ministeris 
Heinrich von Brentano. Vėliau laukiama prezidento ir kanclerio

LONDONAS, PARYŽIUS IR WASHINGTONAS
Dėl Vakarų Vokietijos rinkimų netikrumo jau dabar tariasi 

JAV, Anglijos ir Prancūzijos diplomatai. Jie aptaria būdus ir 
kelius, kaip tą netikrumą pasitikti. Viena sugestija jau išryškė
jo — šaukti sovietų ir Vakarų užsienio reikalų ministerių kon
ferenciją. Iš Rusijos bus reikalaujama atitraukti iš Rytų Vokie
tijos karinius dalinius. Jei Rusija nesutiktų dalyvauti konferen
cijoje, atsisakytų aptraukti kariuomenę ir jei įvyktų Vengrijos 
pavyzdžio įvykiai, tada kaltė kristų sovietams. Pavasarį bus pra
dėtos konferencijos. Ką jos atneš ir kokiais keliais eis į taiką — 
nespėliokime.

PRELIUDAS Į EUROPOS TAIKĄ IR LIETUVA
Momentas yra svarbus. Didžiųjų galybių susitarimas ar 

nesusitarimas jau šiandien uždeda visiems pareigą budėti, vars
tyti duris, teirautis ir informuoti vieni kitus.

1955 metų “Rytų Locamo” pasiūlymas sovietams — mūsų 
pavergtai tėvynei mirties sprendimas. Kilo džiaugsmas, kada 
sovietai paktą atmetė. Tada Lietuvos laisvės atstatymas pa
siliko sujungtas su visos Rytų Europos teisinga taika. Šiandien 
vėl yra rimtas pavojus.' Jei mūsų tarpe nesužydės vienybė ir šiuo 
momentu, mes visi liksime savo mirštančios tautos duobkasiais.

Ar verksime prie mirusios motinos — tėvynės — kapo kaip 
veidmainiai, ar sujungtomis rankomis, širdimis, darbais ir auko
mis ją gelbėsime ir pakelsime visą kovos ir kančios skausmą? 
Ar išgirsime dar gyvybę rodančios motinos tėvynės balsą — vai
kai, gelbėkite!? Kz. 'tautinis

“Čia tada buvo pradėta nusta 
tyti tikri JAV santykiai su ara
bų pasauliu, kada sekretorius 
Dulles pradėjo palaikyti drau
giškus ryšius su arabais ir kar
tu užtikrinti Izraeliui saugumą.
Svarbu yra tai, kad klausimų 
sprendimas buvo perkeltas iš 
laikraščių antraščių į tylias ir 
rimtas derybas. Todėl tikslų iš
ryškinimas ir derybų būdo pa
keitimas privedė prie tinkamo įvykių dalyviai, kurie širdyse

su kitais, nes nesame jiems ly
gūs skaičiumi. Privalome išlik
ti sveiki, nors ir tenka tarp už
krečiamomis ligomis sergančių
jų gyventi. Turi būti aišku, kad 
jėga mūsų neišgelbės (nes esa
me maži ir jos neturime), ir kad 
protas yra vienintelis prieina
mas ginklas. Būdami mažiausie
ji, kitus praneškime sumanumu. 
Ir dar viena sąlyga: tikėti, kad 
susitarimas įmanomas, šiltai 
priimti kiekvieną mintį, vedan
čią šia kryptimi, ją persvarsty
ti, papildyti ir skleisti, nepasi
duodant plintančiai subyrėjimo 
epidemijos panikai ir nepriside- 
dant prie tų, kurie optimiškesnį 
gestą laiko naivumu.

Antras žingsnis

Čia yra pirmas žingsnis. Se
kantis būtų — mus skaudinan
čios praeities ištrynimas, ryž
tantis jos tol neliesti ir nesi
stengti vertinti, kol bus gyvi tų

sprendimo. Įvykiai parodė, ką 
JT gali ir ko negali daryti. JT 
pasirodė esanti vieta viso pašau 
lio diplomatams tiesioginiai ar 
per sekretorių Hammarskjoldą 
išsikalbėti. Jei JT nebūtų, aiš
ku, nebūtų ir šitos galimybės”.

V.

PASIRINKTA MAŽESNIS 
BLOGIS

Bostono “C. S. Monitor” iš 
Vašingtono rašoma:

“Čia atvyko lenkų delegacija, 
kuri nori gauti ekonominės pa
ramos. Tokios paramos sutei
kimas kitam gali atrodyti ko
munizmo papirkimu arba kalė
jime esantiems žmonėms pašal
pos suteikimu. Bet kito kelio ne 
matoma. Parama Gomulkai tė
ra nuosekli 1952 metais skelb
tos “išlaisvinimo” politikos at
sisakymo išvada. Jei Gomulka 
kristų. at» itų ne demokratija, 
kad ir socialistinė, bet maskvi- 
nis stalinizmas. Toku būdu iš 
dviejų blogumų reikia pasirink
ti menkesnį”. V.

nešiojasi politinių priešų įdrės
kimus. Tačiau logika reikalauja, 
kad šitas pažadas būtų girdi
mas iš visų mūsų politinių gru-

pavienių pasisakymų tautinin- 
kiškoje spaudoje, ištarti, kad 
vienos partijos diktatūra politi
niame, visuomeniniame, kultū
riniame ir valstybiniame gyve
nime nėra tautininkų tikslas, ne 
bus sunku.

2. Tiems, kurių ankstyvoje 
programoje ir šiandieninėse tra 
dicijose kova prieš betkokį tikė
jimą, ypač prieš Katalikų Baž
nyčią, užima svarbią vietą, pra
regėti, kad šitoks sąžinės lais
vės supratimas yra visu šimt
mečiu pasenęs, ir viešai patvir
tinti, jag sąžinės laisvė — lais
vė išpažinti savus įsitikinimus 
ir kitiems netrukdyti, ne tik ak
meniu nemetant, bet ir liežuviu 
nepliauškant. Savai pasaulėžval 
gai skleisti kryžiaus karai ne
tinka. Tikroji priemonė — mi- 
sionieriavimas ne kova, bet pa
vyzdžiu ir kūrybingu darbu. Tu 
retų būti aišku, kad mūsų laik
raščiai nepajėgs įrodyti nei ti
kintiesiems Dievo nebuvimo nei 
netikintiesiems jo egzistavimo.

IMU IK MUILINIMO
B-VIŲ LYCOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

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

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

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

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chicago 8, Iii.

PAGRINDINIS KLAUSIMAS 1 dusioms pažiūroms, pasakytina, 
“New York Times” savo ve- jog minėtasis klausimas iškilo 

damajame rašo: i ne dėl Izraelio puolimo, bet dėl
“Pagrindinį klausimą nesun- seno Egipto užsispyrimo save 

ku paskandinti smulkmenose? skaityti “karo stovyje” su Iz-
Arabų pasauliui pagrindinis raeliu ir blokuoti Suezo kanalą 
klausimas yra vienas — kokio- su Tirano sąsmauka, o taip pat 
mis priemonėmis išspręsti Pa- kurstyti partizaniškus • Izraelio 
testinos klausimą — karo ar puolimus. Šitokie Egipto žygiai 
taikos? šitos problemos neiš- pagaliau iššaukė Izraelio kontra 
sprendus, visos garantijos Izrae smūgį. Ikšiol Egiptas viešai ne- 
liui ar arabų kraštams, nors pareiškė jokio noro atšaukti sa-

TEISYBES SUSEKIMAS
Žinoma komentatorė Dorothy 

Thompson Bostono “Globė” ra
šo :

“Visi pasveikins Senato užsie
nio reikalų ir ginkluotųjų pajė
gų komisijų vienbalsinį nutari
mą nuodugniai ištirti JAV poli
tiką arabų pasaulyje nuo 1946 
metų. Be abejo tyrimas paro
dys, kiek JAV pinigų nuėjo tik 
vienai valstybei tame pasaulyje, 
pamirštant kitas. Parodys ir 
tuos slaptus Valstybės Departa
mento augštų pareigūnų spau
dimus. Be t0 atidengs ir ko
dėl iš tikrųjų atsisakyta duoti 
kapitalų Egiptui dėl Aswano už
tvankos. Tyrimo duomenys gal 
parodys, kas iš tikrųjų nusta-! 
tinėjo JAV politiką arabų pa-; 
šaulyje, kurioš tikslai turėjo bū
ti JAV reikalai ir teisingumas — 
Wašhingtonas ar kitkas”. V. I

niiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiim..... mm
Lietuviški pašto ženklai

Geriausias prisiminas 
iš Tėvynės

50 įvairių ...................... $1.00
100 įvairių .................  $3.00

. 150 įvairių ...................... $6.00
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
iiiiiiiiiimiiiiiuiiiiiimiiiliiiiiiiiiiiiiiiiin

PIGL4I m SAUGIAI

PERK RAUSTAU
B A L DU S
VIETO JE IK Iš TOIJAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

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

Tel. PRrescctt 9-2781

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

Atliekame dideliut ir įtūžus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

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

2641 West 71 st Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namu tel. WAlbrook 5-5934

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

menų turinčiu ilgą patyrimą.

STASYS FABIJONAS
2146 Sa. Noyne Avė.,Telel. Vlrginia 7-7097

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

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

Telefonas — FRontier 6-1882

negalėjau. Samanė bijosi svetimų. Be to, jis pastebė- — Gerai, kad pasakei savo spėliojimus. Jie tuoj 
jo, kaip vakar toj pačioj klėty mes repetavome. Ne gaus naują šviesą. Buhalteriui Samanė užkrito už pa- 

, pas jį, ne bankelio raštinėje, bet klėtyje! Kai vaidi- mušalo!

48 tęsinys

— Uf! Nesuprantu! Visą miestelį pažįstu kaip 
savo kišenę, bėt ten nėra nė vieno, kurs tave stum
tų įsiutęs. Koks čia pavydas, kad tu su pussesere eini. 
Netikiu! Čia skiedros, brolau! Nesikarščiuok!

— Klebone, visai ne! Galiu pasakyti, jei taip! 
Šiandien buvo užsukęs Justinas Linkus. Jis matė.

Kunigas sutraukia antakius. Toli tas jodinėja, 
akėja ir kula savo liežuviu. Galėjo užmaišyti.

— Ką nužiūrėjo tas kazokas ?
— Julių, bankelio buhalterį!
— Negali būti! — klebonas net atsistoja ir vėl 

atsisėda, štai, kur pasikasė. Tai Linkaus darbas, ke
lių tiesimas! Dabar akis už akį atsiskaitys!

— Čia labai aiški buhalterija! — Algis drąsau- 
jasi ir, iškišęs basas kojas į aslą, dėsto klebonui: — 
šeštadienio vakare, kai vyko generalinė repeticija, 
buhalteris buvo užėjęs salėn. Kogi? Norėjo, kad vi
karas bent dabar kviestų padėti. Toks kritiškas mo
mentas, viena artistė susirgus, o niekas nesikreipia į 
jį, neprašo patarimo. Aš laikiausi nuošaliai, bet, kai 
stojo Samanė vaidinti, negalėjau vienos palikti. Ta-

nimas pasisekė, dar blogiau. Juk visi artistai matė, 
kad Samanė be manęs nieko nebūtų padariusi. Taip 
ir susidarė bent kelių augštų pavydai, kam jai padė
jau. Tiesa, dar buvo užėjęs už scenos su savo grimu, 
bet vėl aš atsakiau. Turėjom naują grimą, šita min
tis man susiformavo tik šiandien, kai užlėkė Linkus. 
Jam labai patiko vakarėlis. Liepė daugiau vaidinti, ju
dinti. Aš jam nieko neišsitariau apie įstūmimą, bet jis 
suminėjo ir kitų įdomių faktų, kad Julius tyčiojosi iš 
vaidinimų, agitavo žmones. Jis tuoj spruko laukan. 
Linkus matė, kaip dingo jis ir ta blondinė. Ją irgi 
siusmas ima, kad Samanei pasisekė. Taip ir susideda 
viskas krūvon, kad tik Julius. Jis vėliau atbėgo į 
vakarienę, nors nebuvo kviestas, štai, jis nekaltas, 
jis nieko nežino. Dengia save.

Klebonas svirdi lyg drebulė. Tai susipainiojo

— Ką jūs sakote ?! , •
— Taip, jis pats man prisipažino. Užpūtė Sama

nė raselę ant vaikino. Štai, kas gaunasi. Jei jis ir 
būtų patį stūmęs, tai ne dėl tų išvedžiojimų. Jis ga
lėjo suklysti, palaikyti patį kokiu choristu. Bet aš 
abejoju. Jis garbingas. Gal kas tyčia. Zinai, bernai, 
siaučia, štukas daro.

— Tai naujieha! Tai naujienėlė! — Algis visus 
penkis dešinės pirštus suleidžia į plaukus.

— Dėl to ir. užėjau. Tiesą pasakius, man dantį 
traukia ir Samanė. Su tėvu draugaujame, jis rąstų 
davė statybai. Ji kažkokia keista, ta Samanė. Nors 
pasisekė vaidinimai, bet ir gyvenime be suflerio nė 
iš vietos. Pamačiau, su ja bičiuliaujies, galėtum ir 
dabar iš tos vakarykštės būdelės pasufleruoti.

— Ir man rūpi... Ji lyg užguita. Aš stengiuos
Matematiniu tikslumu šis aštuntokas įrodė, kad tik I PadrH9lnti-
Julius, tik Julius! Kaip dabar jį nusukti nuo tų lo-l “ Gerfti darai! Svarbiausia, gal girdėjai: užsi- 
giškų, didelių samprotavimų? i man^ 1 vienuolyną.

— Negali būti!— Paties protas geriau dirba, nei Samanės,—at
sako jis vėsiai. — Bet gal perdaug tų išvedžiojimų,

— Taip! Jaučiasi nereikalinga ir tekia. Supranti, 
vienturtei išėjus į vienuolyną, namai prapal. Koks

įtarinėjimų, Linkaus plepalų perdaug: matė, išėjo, . gmūgjg Gimbutams. Jei dėmesys nukryptų į Julių,

laikinai svarbios, tačiau nėra- vo “karo stovį” su Izraeliu, 
mumo šaknies nepašalins ir iš-, Šis “karo stovis” yra priešin- da aš pats išprašiau poną buhalterį laukan. Mačiau, 
siveržimų ateityje nesulaikys, gas JT chartai, kuri draudžia išėjo kaip devyni Didieji Penktadieniai: susisukęs, 

Prieštaraujant'plačiai paskli- savo nariams visus nesusipra- susiraukęs, įsiutęs. Aišku, prieš mane! Bet aš kitaip

susitiko, paragino, atbėgo. Čia yra visai kas kita, 
Pats dar vieno nežinai! — Klebonas mįslingai suklo- 
sto veidą, linkteli.

— Kas gi? — gimnazistas staiga sujuda, net jo 
viršun suversti plaukai smunka ant ausų.

— Algi, kalbam vyriškai. To niekas negali ži- 
noti, nei Samanė. Draugiškai svarstom reikalus, nes, 
kaip regėsi, interesai bus bendri.

Gimnazistas trūkteli kėdę, suklusęs, sužiur-s.

gali vienuolynas užsidaryti. Julius puikus vyras, su
manus, apsukrus. Jis mokės Samanę pagerbti, auk
lėti, suteikti drąsos, nes tų dalykų jam nestinga.

— Tiesiog džiaugiuos. Man seniai rūpėjo ir tai, 
kad ja niekas nesidomi. Gal tas ją padrąsins, pama
tys, kad ji neužmiršta. Tikriausia dėl to ir į vienuo
lyną užsimanė.

(Bus daugiau)
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KĄ AMERIKIETIS MATE RUSIJOJE?
DANIITE PAAKKVK1CTC, Richniond Itill, N. Y.

1956 metams besibaigiant, Ru koma, kad "talkučkoje” visko 
sijoje lankėsi jaunas, laisvai ru- gausi, išskiriant atominę bom- 
siškai kalbąs amerikietis Robert
Griscom. Savo patirtus įspū
džius jis aprašė “Ladies Home 
Journal” vasario mėnesio laido
je. Šis jaunas žmogus, turįs ne
mažų observavimo gabumų, lan
kėsi Maskvoje, Leningrade; O- 
desoje, Kijeve, Stalingrade, Ros
tove ir kituose mažesniuose mie 
stuose bei kaimuose. Iš visa to, 
ką jam teko matyti, jis padarė 
Išvadą, kad Rusijos jaunimas 
gana neramiai niekina totalinį 
režimą, nori geresnių materiali
nių gyvenimo sąlygų, bet taip 
pat baiminasi dėl galimo “Stali
no teroro” grįžimo.

Rusijos jaunimas
Robert Griscom sako, kad, 

vos tik jam atvykus į Maskvą, 
prie jo buvo pristatytas “In- 
tourist" gidas, kuris tuojau pa
sisiūlė aprodyti visas miesto įžy 
mybes bei gyrėsi, kad Maskvo
je yra biblioteka, kurioje visi 
žmonės gali skaityti amerikiečių 
žurnalus “Life”, “Look” ir kas-

bą — ją reikia užsisakyti ir pa
laukti tris dienas. Sekmadie
niais Odesos juodojoje rinkoje 
knibždėte knibžda nuskurusi 
žmonių minia, tačiau Robert 
Griscom teko matyti, kaip kai- 
kurie gerai apsirengę “biznie
riai” atvažiavo į turgų net su 
taxi.

Daugiausiai yra pardavinėja
mos prekės, atvežtos iš sateliti
nių kraštų, tačiau beveik nieko 
negalima gauti iš Vakarų Eu
ropos bei Amerikos.

Rusiški anekdotai

Labai dažnai paskutiniu laiku 
yra girdimi toki politiniai “juo
kai”:

"Vienas mažas berniukas klau 
šia savo senelę: “Močiute, koks 
žmogus yra tas Chruščevas?”

— O, vaikeli, mes tik tada su
žinosime, — atsako senelė, — 
kai jis numirs!”

Štai kitas pavyzdys:
“Dvidešimtojo komunistų par

dieninį "New York Times”. Ta- tijos kongreso metu Chruščevas
čiau amerikietis gido greitai nu
sikratė ir nutarė vienas pake
liauti. Jam pavyko užmegsti pa
žintis su daugeliu rusų jaunuo
lių, kurie jį gerai painformavo 
įvairiomis temomis. Iš šių jau
nų studentų Robert Griscom su
žinojo, kad bibliotekose ameri
kiečių žurnalus gali skaityti tik 
“Oni”, kitaip sakant, partiečiai. 
Visi rusai jaunuoliai labai do
mėjosi amerikiečio pasakojimais

(kurį rusai paprastai vadina 
“Nikiu”) pareiškė, kad ateity
je būsią visokių prekių. Po šios 
kalbos atsistojo draugas Abra
movičius ir paklausė :

— Kokioje krautuvėje bus 
pardavinėjama mėsa, drauge 
Chruščevai?

Įsižeidęs Nikis pareiškė:
— Kiekvienoje!
Kitos dienos posėdžio metu 

atsistojo draugas Steinbergas
apie prekių kainas Amerikoje, ir paprašė balso
ir kitur laisvajame pasaulyje. 
Jie skundėsi sovietų režimo kie
tumu, sakydami, kad žmonės ne 
turi užtenkamos judėjimo lais
vės, nes reikia nuolat registeruo 
tis, o tris kartus to nepadariu
siems gresia bausmė būti išsiųs
tiems iš miesto už “100 kilomet
rų linijos” be teisės grįžti. Be
veik visi jauni studentai ir stu
dentės prisipažino, kad jie klau
so britų BBC, Voice of Ameri
ca ir Turkijos radijų. Visos po
litinės žinios, sakė jie. yra sun
kiai girdimos, nes yra didelis

Nina šoka iš laivo Gero kelio jieškant , biurokratizmą, asine-,
*■ 1 ninius ar grupinius interesus,|

(Atkelta iš 3 pusi.) tuojau gali būti atkirsta, kad ši i
niekad nesilaikyta, o, be to, tie kirminai mūsų gyvenime nie 
daug kartų buvę ir prasitarta, kados nebuvo įsileisti, tačiau1 
kad jis tautininkų nepropoguo- nu,8W kivirčių giedamos gies- 
jamas. Kad vadizmo nebūta (ne mės šiuos dalykėlius minėjo

Po Ninos “suėmimo” Austrą- svarstant laipsnio), gali sa-i^alP dažnai, jog kai kūne įvy- 
lijos vyriausybė davė sutikimą M*1 tik užsispyręs tautininkas. ; kiai, susieti su Vilku sukuria 
jai pasilikti Australijoje. Šiuo Gi apie prasitarimus, kad šiuo lsPudl. J°K anuose pakaltmunuo 
metu apie Ninos buvimo vietą metu tautininkai vienos partijos, se ir tiesos gali būti.

(Atkelta iš 2 pusi.) 
gui policininkas mandagia) ati
daro mašinos duris ir dar net 
padeda j ją įlipti.

korespondentus laive

lietuvių Prekybos Namai
Visos prekės 1957 metu stiliaus, be broku sąskaitos 

neparduodamos Finansų Kompanijon

žino tik keli asmenys. Jai bus 
padaryti nauji dokumentai, ir ji 
savo naująja pavarde, įsimai
šiusi tarp tūkstančiu atvykusių 
ukrainiečių pradės naują savo 
gyvenimą laisvame krašte.

“Gruzijos” laivas, atplaukęs 
į Melbourną, buvo pastatytas vi
siems žmonėms prieinamoje uos 
to prieplaukoje, bet po N. Pa- 
ranyuk pabėgimo rusų olimpi
nės grupės vadovas Sobolev, ku 
ris tuo pat metu ėjo ir rusų kon 
šulo pareigas, nes Rusijos ir 
Australijos diplomatiniai santy
kiai po Petrovo pabėgimo yra 
nutraukti, griežtai pareikalavo, 
kad “Gruzijos” laivas būtų pa
talpintas į uždarą uosto vietą, 
kur be specialių leidinių niekas 
negalėtų prieiti prie laivo. Vi
sai laivo įgulai buvo nutraukti 
ir grupiniai išėjimai į miestą.

Man su kitu amerikiečiu re
porteriu gavus sutikimą apžiū
rėti laivą, apie ką rašiau aksty- 
vesniuose "Draugo” numeriuo
se, reikėjo dar gauti leidimą iš 
uosto vadovybės įeiti į šią uždarą 
uosto zoną, bet, žinoma, austra
lai jį išdavė be jokių kliūčių. I 
Tuomet buvo m ’*ns keista, kad ! 
be mus lydėjusio karininko laive 
neteko sutikti kitų žmonių, iš- 

jūs turbūt nori- skyrus mums patarnavusį kel
nerį ir iš toliau matytus kelio
lika dirbusių jūrininkų.

diktatūros nelaiko visų reikalų 
geriausiu sprendimu, galima 
tiek pasakyti: taip, būta, bet pa 
vienių asmenų ir labai suktoje 
formoje, tačiau šie užsiminimai 
buvo paneigti grupės veiksmų. 
Gi šiuo metu reikia tvirto pasi
sakymo, po kurio nekiltų abejo
nių. Kas liečia religiją — tiesa, 
kairieji nei bažnyčių neužpuldi- 
nėja, nei dvasiškiams ar tikin- 
tiesiams kelią su kuolu rankoje 
pastoja, tačiau karts nuo karto 
išgirstami* ir iš labai prakilnių 
asmenų, kad religija, o kartu ir 
ją išpažįstantiesiems, gyvenime 
vietos nėra. Tikintiesiems, nors 
ir labai tauriai asmenybei ir jo
kiai partijai nepriklausančiai, 
teisė dalyvauti politiniame ir vi
suomeniniame gyvenime varžo
ma. Iš čia kylą pasiūlymai, nors 
ir geriausi, nuoširdžiausi būtų, 
dažnai atmetami be svyravimų. 
Gi šitai nėra tinkamas asmens 
laisvės supratimas, ir jį reikia 
iš mūsų tarpo išsodinti.

Nors kai kam šie siūlomi pa
reiškimai atrodys betiksliais, 
bet jie būtinai reikalingi visuo
menei. Kol jų nėra, vienos gru
pės kaltinimuose kitai grupei, 
nors šie kaltinimai būtų ir netei 
singi, įgalima įžiūrėti vienokį ar 
kitokį pagrindą.

Šitie ken gestai pašalintų 
principines nesutarimų priežas
tis, ir po jų liktų tik numatyti 
techniškąjį susibūrimo darbą.

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
per kraustymus oei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. Blshop 7-7075

JOHN T. ZURIS
LAWYER AND COtJNKELLOR 

11 SO. LA SALI.K STREET 
Rnom 1415

Phone: RA»4olph fl-4425 
Hunie phone: LArayette 3-P477

pyktelėjoNu, drauge,
Chruščevas, 
te žinoti, kokioje krautuvėje bus 
batų?

— Ne, — ramiai atsakė Stein 
bergas. — Aš tik norėjau pa
klausti, kur yra draugas Abra
movičius?”
Rusų intelektualo perspėjimas

Bekalbėdamas su vienu jau
nu rusų mokslininku, mokančiu 
gerai keletą svetimų kalbų ir 
pagrindinai susipažinusiu su Va 
karų literatūra, Robert Griscom 
pastebėjo, kad jam atrodo, jog

VIRS 15,000,000 Amerikos gyventoji^ žino
kad taupyti apdnuistose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse vr» 
sangu Ir pelninga

Universal įsavina* 
na Ir gražu pelną

turi lx»an Aasoetatlon 'i£ttknn» «mi:<

Studio sofos, įvairių spalvų, dienai sofa, nakčiai lova,
pas mus parduodama ............................................................................$ 39.00
5 dalių: sofa ir nakčiai lova, kėdė ir atteman nakčiai pa

daroma l< A a, 2 pagalvėlės, pas mus....................................$129.00
2 dalių svečiy kambario setas, puikios Nylon medžiagos,

gražaus stiliaus, pas mus .........................................................$189.00
2 dalių sofa ir kėdė Nylon ar vilna, geriausių Amerikos

fabrikų, Kroshler, Apolstering King ...............................$249.00
9x12 vilnoniai kilimai, Alexander Smit.h, Magee, Bigel-

lou, naujų spalvų ......................................................................... $ 69.00
9x12 kilimai įpatingai modernūs, garantui ti 10 metų,

parduodami pirmą kartą Chicago je...................................... $129.00

5 dalių valgomieji su fonmica viršumi, virtuvėm . $ 39.00
5 dalių valgomojo kambario stalas ir 4 kėdės su formi-

ea, ąžuolo medžio, naujo stiliaus ..................................... ..$ 99.00
7 dalių ąžuolo ar riežuto medžio valgomieji, už šią nu

statytą kainą ................................................................................$129.00
8 dalių valgomieji ąžuolo, riežuto, raudonmedžio, tik $299.00
9 dalių valgomieji raudonmedžio ar riešuto, su šlifuoto

stiklo stumdomo,n durim, įpatingai pavykusio sti
liaus — 16 asmenų laisvai susėsti, tik ............................... $400.00

trukdymas, tačiau muzikinės 1 daugumas rusų skeptiškai žiū- 
programos yra netrukdomos, ir ri į režimo atleidimą, 
amerikiečiui teko nustebti, kiek ' — Iš karto galima matyti, —
daug rusai žino apie džazą, ku- pareiškė intelektualas,—kad jūs 
ris dabar Rusijoje yra labai po- nesuprantate šios santvarkos, 
pularus. Jaunimas ypač mėgs- Jeigu jūs pagyventumėt Rusijo- 
ta klausytis amerikiečių daini- je penkiolika metų ir jeigu ši- 
ninkių Rosemary Clooney ir tas režimas persunktų jūsų sie- 
Patti Page. lą, tai ir jūs netikėtumėt”.

Rusų jaunuoliai, Robert Gris- Šitas žmogus pareiškė, kad 
com paklausti, kas jiems yra Vakarai visai be reikalo taip op 
brangiausia, nedvejodami paša- timistiškai nusiteikė, * vos tik 
kė, kad “Tėvynė”, tačiau ir tą pastebėję pirmąsias režimo at- 
jie paliktų, jeigu tik galėtų iš- Į leidimo žymes. Kiekvienas ru- 
sprukti į laisvus Vakarus. sas, tvirtino jis, žino, kad tero-

Vieną vakarą prie amerikie
čio prikibo trys jaunuoliai, ku
rie pasirodė esą vaikai iš “augš-

ras gali grįžti kiekvienu mo
mentu.

O tačiau iš visko, ką ameri-

Komunistų

nepasisekimai Lietuvoj

MASKVA. Augščiausioje So
vietų Sąjungos taryboje kalbė
jo V. J. Augustaitis. Pasakęs 
eilę šiltų žodžių Maskvai, jis to 
liau suminėjo eilę trūkumų kraš 
to ūkyje: daugelis kolchozų, 
mašinų stočių ir sovehozų neiš
pildo savo plano, permažai grū
dų teišąuginama hektare. Kiau
lininkystė nepatenkinama.
Gyventojams būtinų reikmenų 
gamyba nepasiekia reikiamo ly 
lio. Mašinų — traktorių sto
tyse trūksta lėkštinių akė- 
stotyse trūksta lėkštinių akė
čių ir traktorinių kultivatorių.

Darbininkams 

nuodingos medžiagos

Saugumą užtvirtina šn vienytų Valstybių valdžios agentūra lb 
$10.000 00 kiekvienam li.dėlini Ir reikalingi rezervai. n neina 
patyrusių Ir sąžiningo tedėjų pastangos

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškas Bus gre> 
ute ir draugiškas patarnavimas

»*1 paskolų Ir visais finansiniais reikalais bretpIrtUs

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOC1ATION 

tčSOO £>. Halsted Street, Chicago 8, (llnoia

tesnių sluogsnių”. Vieno tėvas: kietis Roberte Griscom papasa- 
buvo garsus medicinos profeso- [ koja, peršasi išvada, kad išlaiky
rius, o kito — inžinierius. Šios 
rūšies jaunuoliai kitų studentų 
tarpe sudaro lyg ir tam tikrą 
“klasę” jie kopijuoja vakarie
čių papročius ir yra gerai apsi
rengę. Šie nauji Robert Griscom 
pažįstami gana įžūliai pradėjo 
jį apžiūrinėti ir norėjo nupirkti 
viską, ką jis turėjo, įskaitant 
ir rūbus. Kai amerikietis atsi
sakė parduoti, rusai teiravosi, 
ar jis neturi kitų amerikiečių 
draugų, norinčių parduoti savo

SPECIALUS
BARGENAS

• Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NUO 
#49.50 

augščiau
/

Miegamieji riešuto ar ąžuolo su šlifuotu veidrodžiu, nau
jo stiliaus, tik ....................... ......................................................... $129.00

Miegamieji 5 dalių ąžuolo medžio ar riešuto ............................. $149.00
Miegamieji 6 dalių labai vykusio stiliaus, raudino me

džio ar riešuto, 2 lempos dovanai..........•.............................$199.00
Matracai spygliniai visų dydžių nuo .................................$19—49.00

RAŠOMIEJI STALAI — KNYGOM SPINTOS

Rašomieji stalai, raudonmedžio, ąžuolo, riešuto su 4 stal
čiais. tik moksleiviams ..............................................................$ 29.00

Rašomieji stalai dviem eilėm stalčių ..............................................$ 39.00
Rašomieji stalai, specialus įdėjimas rašomai mašinėlei,

riešuto medžio .............................................................................. S 59.00
Rašomieji stalai Europietiško dydžio ir stiliaus ofisams

ar profesionalams, visi stalčiai užrakinami, regu
liuojamas augštis, tik .................................................. .. ........... $135.00

Knygom spintos su stiklo durim, 4 eilės knygų, lentynos
reguliuojamos, tik ......... .............................................................. $ 29.00

Knygų spintos su šlifuoto stiklo stumdomom durim,
ąžuolo ar raudono .medžio, tik ................................................ $ 39.00

T V

ACA, Zenith, General Electric nuo ........................................., .$ 99.00

ŠALDYTUVAI. SKALBIAMOS MAŠINOS VIRIMUI PEČIAI

6 pėdų šaldytuvai AYnctfnghouse, Admiral, Norge, Erigi
darė, (ieneral Electric, nuo...................................... ................ $149.00

Virimui pareelano krosnys, automatišku uždegimu, ne-
dūžiamo pareelano, žymios Crown kompanijos, po $ 99.00

Virimui pečiai, Croun, RCA, Rojmt, Tapati, Universal . .$169.00

Jei jūs pavargote bejieškodami puikių baldų už prieinamą 
kainą atvykite pas mus. Jūs būsite nustebinti mūsų žemomis 
kainomis ir gražiu .modernišku stiliumi.

Kas turi gerą skoni viską perką 
pas Lieponį.

FURNITURE (INTER, INC.
3224 SO. HALSTED STREET

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

MASKVA Laikraštis “Kels 
koje Choziaistvn" nr. 10 prane
ša. kad daug kur žemės ūkyje 
sovietijoje vartojami chemikalai 
kovai su kenkėjais ir augalų li
gomis. Tarp tų chemikalų yra 
žmogui nuodingų, kaip ehlorpik- 
rin, fosfid, cinką ir kt. Jų pa
naudojimas yra surištas su dar 
bininkų sveikata ir net gyvybe. 

Danutė Paškevičiūtė DeJa. darbininkams, kurie tuos 
chemikalus barsto, purškia — 
neduodami respiratoriai, nei a- 
kiniai, nei chalatas, nei piršti
nės. Darirninkai visur kreipėsi, 
prašydami chalatų ir t. t., bet 
neįstengė gauti.

ti Rusijoje priespaudą Krem
liaus valdovams ir toliau bus ne 
visai lengvas uždavinys. Žmo
nės, ypač studijuojąs jaunimas, 
nori reformų; jiems jau maža 
būti vergų vietoje.

“Memeler Dampfboot” 

neranda šalininkų

REUTLINGENAS, Vokiųtija,
daiktus. Jie visi buvo drąsūs, — Klaipėdos krašto vokietinin- 
gana garsiai pareiškė netikį nie rkų organas „Memeler Dampf-
ku. kas rašoma Sovietų laikraš
čiuose, nes esą dėl žinių tikrumo 
jie pasikliauja tik Voice of A- 
meriea transliacijomis.

Kai Robert Griscom nuvyko 
į Novy Daviehi vienuolyną nu
fotografuoti Stalino žmonos ka
po, jam pavyko susipažinti su 
keturiais jaunais žmonėmis, ku
rie pasirodė labai nuoširdūs. Vie 
nas rusas pareiškė, kad dabar
tinis kalinių skaičius Sovietų Ru 
sijoje siekia tarp 15-20 miilonų, 
bet kitas tuoj jį pertraukė, sa
kydamas, kad jis turbūt užmiršo 
visus

boot“, kurio jau pradeda šalin
tis vis daugiau ir patys Klaipė
dos krašto vokiečiai, kaip tat 
parodė jų paskiausias suvažia
vimas Hamburge, laikydami „M. 
D." pasisakymus privačia nuo
mone, bet ne Klaipėdos krašto 
vokiečių balsu, vis dažniau ima 
skųstis, kad juo toliau, juo susi
daro didesnis įspūdis, kad Vak. 
Vokietijoje Klaipėdos kraštas, 
kaip „vokiška žemė“, jau „nu
rašytas" ir su tuo vis dau
giau apsiprantama.

Nr. 3 1957 „M. D.“, išplūdęs 
kurie išvažiuoja “savo visą eilę vokiečių leidyklų ir ofi- 

noru” į plėšinius bei visokias j cialių įstaigų, kad laikosi 1937 
darbo brigadas.

Juodoji birža — sako ameri
kietis ■— yra vienintelis daly
kas, kuris Rusijoje tikrai kles
ti. Štai Odesoje juokais yra sa-'cija... (E.)

Sovietų valgyklos
MASKVA. — Vis dažniau Mas 

kvos laikraščiuose galimą aptik
ti nusiskundimų sovietų valgyk
lomis. “fzviesl įjos” nr. 29 rašo, 
kari jų yra permažai, dėl to 
veikianč os yra perpildytos. Dilo 
darni patiekalai vienodi, truk 
sta įvairumo. Toli gražu nepasi- 
n ludojama galimybėmis numuš
ti kainas, ką tikrai būtų galima 
padaryti.

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FBI .IX A. RAIIIIOMH, NELI.IK BERTULIS, gar.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Tolei. SEeley 3-4711

Krautuvfl atidaryta pakmadlnnlais nuo II Iki 4:R0.

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFU • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMA

FRANKS TV & RADIO. INC
3240 Se. Halstod Si *.7«2

VIKTORO K O ž I C O S 
Uet.uvlšk:. gazolino klotis Ir autol

j m. sienų, pastebi, jog ne tik so- At,jekami m^TmonUi. lygi-' 
cialdemokratai laikosi tų sienų, nimo, dažymo darbai ir keičiamos
bet ir kitos partijos, ypač dabar-1 ubImotobc m
tinė vokiečių vyriausybės koali- CflLL*Mt*MuTUnS CO.

5759 S. WE8TERN AVĖ. PR 8-9533

^/les re* 40 metiJ 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

• F NOROVr

4038 Archer Avanuc T«i. 

AUGUST SALDUKAS prs<l<
LA3-A71*

JMONE ATIDARYTA: 
Pirm., Kctvirtad. 
Kitom Dienom 
Sekmadieniais:

............ 9—0:30
0—6.00

10—5 valandos
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MŪSŲ KOLONIJOSE
VVaterbury, Conn.

Skautu tlurbeliu i»aro<h»

Vasario 24 d. lietuviai skau
tai ir skautės suruošė savo rauk 
darbių bei skautiško veikimo pa
rodėlę. >

Mergaičių siuvinėjimai, mez
gimai. karpymai, piešiniai Ir k.; 
berniukų — paukščiams inkilė
liai, visokie laivų, lėktuvų, bokš 
tų, stovyklinių vartų bei pačių 
stovyklų modeliai, pynimai, dro 
žiniai, skabtuotos figūrėlės, sta
tulos ir kt., atvirukų rinkiniu, 
piešinėliai ir 1.1, yra autorių su
sidomėjimo ir jų pajėgumo įro
dymai. Tos rūšies darbeliu bu
vo įdomių, gražių ir patrauklių. 
Miela. ksd vaikai dar randa 
kaip, atitrūkus nuo mokymosi 
pareigų ir atsipalaidavus nuo 
televizijos vėpsojimo, laiką pra
leisti gražiai ir naudingai.p

Skautiškosios veiklos dalykai

Buvo labai įdomių pagalių, 
medžių žievių ir p., atsineštų iš 
iškylų bei stovyklų, lyg kokios 
svarbių skilties ar paskirų skau
tų veiklos gamtoje “relikvijos”. 
Ir fotografijų daug ir įdomių, 
tik. deja, vis dar jų nemaža bu
kai pozuojant padarytų. Du įdo 
mūs užrašų iš iškylų bei sto
vyklų rinkiniai su iliustracijo
mis, vykusiai perduoda nuotai
kas gamtoje. Nuosekliai ir tik
rais pavyzdžiais pavaizduotas 
vietos skautų draugovės laik
raštėlio “Mūsų Lapinė” ruoši
mas spaudai ir jo leidimas. 

Programiniai eksponatai

, Įvairūs mazgu rinkniai, rai
dynai, kodai, pionieriškų bokš
tų modeliai, augalų bei lapų ko
lekcijos; pėdsakos liejiniai, vi
sokios naugės, akmens, pajūry
je rasti gamtosakos pavyzdžiai

tuvos: kelios Lietuvos skauty- 
bės 'kūrėjo I’. Jurjfčlos knygos, 
lordo Baden-Powellio pirmosios 

, knygų Skautybė berniukams ir 
; Skautybė mergaitėms laidos lic- 
i tuvių kalba.

Patriotinį sentimentą lietė ir 
Dariaus-Girėno Lituanicos spar 
no apdangalo gabalėlis, atsiga
bentas iš Lietuvos.

Sienose buvo įvairių žemėla
pių apie skautybę nepr. Lietu
voje, apie jos išplitimą visame 
pasaulyje ir p.

Skautybės kūrėjo lordo R. 
Baden-Powellio gimimo 100 me
tų sukakčiai paminėti buvo at
skiras skyrelis parodoje. Sieno
se d°r kabėjo didelės nuotrau
kos iš Baden-Powellio 1933 m. 
lankymosi Lietuvoje.

Iš viso — parodėlė buvo tu
rininga, įdomi ir užtarnautai 
verta pripažinimo. Be pačių jos 
rengėjų, parodėlę aplankė neina 
ža skautų-čių tėvų bei artimų
jų, šiek tiek ir kitų žmonių, nau 
jasis Alto pirmininkas J. Tre
čiokas; pažymėtina, kad būrelis

DIENRAŠTIS DRAUGAS. GUTGAGO. TLLTNOTS

LAUKIA 1AVYKSTANT ną parą išmetama vėjams. Jis 
storu sluogsniu guli ant fabri
ko grindų.

Švedas karys stovi prie sienos skyriančios Jungtinių Tautų jėgas nuo Izraelio karinių pajėgų. Kai 
Izraelis atitrauks kariuomenę iš Gazos, tas vietas užims J. Tautų kariuomenė. ; (INS)

Minėjimą pradėjo LB apylin- rengtame Šv. Kazimiero minėji- AnJp soviptii fnkrilčnc 
kės valdybos pirmininkas pulk. ne, įvykusiame kovo mėn. 3 d. I * '■
V. šaudzys trumpu žodžiu, kvies Šv. Mykolo parap. bažnyčioje MASKVA. — “Izviestijų” nr. 
damas gausiai susirinkusius su- ir salėje. Ypatingai gražiai pa- 30 išspausdino kolektyvų laišką 
sikaupimo minute pagerbti žuvu sirodė posto vėliavnešiai, kurie grupė Briansko cemento fabri- 
sius dėl Lietuvos laisvės. yra skaitomi geriausi visame ko darbuotojų. Laiške aiškina,

Vasario 16-sios minėjimo pro IV-me distrikte. Reikia pažymė kodėl jų fabrikas tiek atsiPkęs. 
?a pranešimą padarė iš New ti, jog daug posto narių užima Esą, fabrikui blogai pristatomi J 
Yorko atvykęs LB‘Tarybos pir vadovaujančias vietas Lietuvos anglys, neaprūpinamos mašinos 

\atsirginėmis dalimis, trūksta
legentas, nuoseklioje savo kai- — Kovo mėn. 1 d. įvykęs mė
soje, vaizdžiai apibūdino vasa- nesinis posto narių susirinkimas

Nekalto Prasid, jimo seserų mininkas adv. J. Šlepetys. Pre- Vvčių organizacijoje. 
Putnamo. tą dieną dalyvavusių *
parengime, kur jų auklėtinės
atliko programą, parodėlę ne tik 
aplankė, bet ir savo giliu skau
tiškajam veikimui nuoširdumu 
visus eksponatus rūpestingai 
apžiūrėjo.

Ši parodėlė — gražus Water- 
burio lietuviškojo jaunimo dar
bas. A. Saulaitis

Washinqton, D .C.
'Juozas Vitėnas gavo magistro 

laipsnį
Juozas Vitėnas, šiuo metu 

dirbąs II. S. Information Agen- 
cy žinyboje, vasario 22 d. gavo 
magistro laipsnį Washingtono 
miesto George Washington Uni
versitete. Juozui Vitėnui ma

ir t. t. Prie tos rūšies darbų . gįstro laipsnis suteiktas palygi- 
reikia priskirti ir stovyklavietę ! namojoje teisėje (Comparatyve 

tikrais stovykliniais įrengi-1 Law j
mals, lengva tokius įrengimus ( Juozas Vitėnas teisės mokslus 
pastatyti gamtoje, kai galima buvo baigęs Lietuvoje. Tremty-
pagalius įbesti į žemę. bet kita 
kalba, kai reikia visa tai surai
šioti taip, jog laikytųsi ant pli
kų grindų.

Tautinio ugdymo darbeliai

Į akis smigo bent du tauti
niai kostiumai, pačių mergaičių 
išsiuvinėti ir pasisiūti. Gražiai

je, Vokietijoje, leido ir redaga
vo “Žiburius”. Atvykęs Ameri
kon kartu su Antanu Skiriumi CKicagoje 
suorganizavo ir sukūrė Lietuvių 
Dienų žurnalą. Jis buvo to žur
nalo vyr. redaktoriumi iki iš
vykimo dienos į Washingtoną 
1955 metais gegužės mėnesį.

Amerikoje J. Vitėnas studi-

rio šešioliktosios reikšmę ir iki 
šio laiko dėtas pastangas Lietu 
vai išlaisvinti. Jis pabrėžė, kad 
sėkmingesniam Lietuvos laisvi
nimo darbui turi būti suburtos 
visos laisvajame pasaulyje esan 
čios lietuvių jėgos, nes šis didy
sis tikslas visiems lietuviams 
yra bendras ir šiuo mūsų tautos 
skaudžios nelaimės metu pats 
svarbiausias.

Lietuvos laisvinimo reikalams 
buvo surinkta aukų, kurias LB 
apylinkės valdyba perduos Al
tui.

Meninę dalį sudarė: tai die
nai pritaikytos melodeklama
cijos, fortepiono muzikos lydi
mos ir darnus Great Neeko lie
tuvių vyrų choras, kuris gra
žiai išpildytomis dainomis ma
loniai nuteikė į minėjimą gau
siai atsilankiusius lietuvius.

Minėjirpas baigtas Amerikos 
ir Lietuvos himnais. R.

aprengta lėlė su liet. tautiniais | jas atnaujino UCLA universite 
drabužiais. Įvair. liet. juostos, 
mergaičių išaustos; jų pačių 
megztos pirštinės su liaudies 
raštais. Ir t. t. O buvo ir šiaip 
siuvinėjimų, visokių mezginių ir 
k.\ labai kruopščiai ir skoningai 
atliktų. Dėmesio vertas vyr. 
skaučių bendras darbelis “Kelio 
nė po Lietuvą”, gražiai iliust

įvairios Žinios
• Amerikoje veikia 200,000 

žmonių sovietų naudai. Atsto
vų Rūmų komitetas priešame- 
rikinei veiklai tirti apklausinė
je 400 liudininkų. Kai kurie pri 
sidengė “Fifth Amendment” ir 
nieko neliudijo. Iš kitų liudinin 
kų komitetas, kaip pranešė jo 
pirmininkas F. S. YValter, de
mokratas iš Pennsylvanijos, ga 
vo įspūdį, k^d Amerikoje vei
kia 200,000 žmonių sovietų nau 
dai. Tai ištisos 20 divizijų prie
šų šalies viduje, — pareiškė 
VValteris.

• Belgijoje šiuo metu yra 
vykdoma pirmoji oficialiai kon 
troliuojama skiepijimo progra- 
m prieš vaikų paralyžių. Skie
pams vartojami vaistai yra iš
bandyti Liuveno universiteto 
virologijos laboratorijoje. Šie 
skiepai yra pagaminti pagal

amerikiečio gydytojo dr. Salk 
metodą; skirtumas tik tas, kad 
pašalinami patys paralyžiaus 
virusi/ židiniai, juos pakeičiant 
kitais, nesukeliančiais ligos 
žmogaus organizme.

• Pavergtųjų Tautų organizu- 
\eijos sesija Ktrasburge, Prancū- 
Į zijoje, numatoma balandžio 25 
i — 29 dienomis. Londone organi- 
I zuojamas šios organizacijos biu
ras ir delegaci ja.

PAVASARINIS

IŠPARDAVIMAS
NUOLAIDOS . . .

NET IKI
llabar nupigini i visi:, Ili-I'i fono- 

grula i • Televizijos • Vėsintuvu I- 
Vč(lintii\.ii A.M/FM radijo aparatai
• Vokiški trumpu bangų rad. apsr.
• įkalbėjimo aparatui • Dulkiasiurb
liui • Rašomos mašinėlės • (vairūs 
elektriniai namų apyvokos reikme
nys • Antenos ir kil.

dairia
TCLCVISįOn

^jCsales- Service)

iii

S 0 P N I E BALSUS
RADIO PROGRAMA

I# \VGKH Kloties — Ranga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NDO PIRMAD. IKI PENKTAI).

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
SESTAI). 8:30 iki 9:30 ryte 

SEKMAI). 8:30—0:30 v. r. Iš stoties 
WOPA — 1400 kil.

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29. III. HEmlock 4-2413

sav. Ini. A. KKMF.SAS 
3321 S. Ilalsteil — «l,lff'i<le 1-5005 

Atdara: kasdien 9—B. pirmadieniais
ir ketvirtadieniais 9—9

vagonų gaminiams pervežti. Dėl 
to krosnys dirba ne pilnu, o tik 
dainių pakrovimu. Planas — ne 
išpildomas, krosnys veikia blo
gai. Iki šiol fabrike neįstengia
ma nustatyti atitinkamas drėg
mės kiekis. Daugiau kaip 40 to
nų geriausio cemento kiekvie-

praėjo darbingoje nuotaikoje. 
Įvairius pranešimus padarė J. 
Karklys, J. Jatis-Juozaitis, G. 
Jonikas, A. Anderson, J. Sta
naitis ir kt. Susirinkimui pirmi
ninkavo J. Schulmistras, sekre
toriumi buvo S. Samoška.

Ed. bulaitis

Vancouver, B. C.
Pakilioj nuotaikoj

Vasario 17 d. Vancouverio lie
tuviai pradėjo tautos šventės 
minėjimą pamaldomis už ken
čiančią tautą.

Ukrainiečių salėje gausus tau 
tiečių būrys susirinko minėji
mui. P. Pr. Balsevičiui perskai
čius Nepr. pask. aktą, P. Baro
nas skaitė įdomią paskaitą: “Lie 
tuva tėvyne mūsų’k Tylos mi
nute pagerbus žuvusius, sugie
dojus Marija, Marija, iškilmin
gą dalį baigė Tautos himnu.

Meninę dalį atliko mokiniai. 
Akordeonų pagrojo P. V. Dia- 
kas. Labai gražiai ir jausmin
gai pianinu paskambino D. Rad
zevičienė, o N. Benstead visus 
sužavėjo gražiu skambinimu.

Kun. J. DakinevičiuB savo at
silankymu ir nuoširdžia Kalba 
pakėlė minėjimo dvasią. Netu
rėdami savo lietuvio kunigo, vi
si labai įvertino kun. J. Dakine- 
vičiaus pasišventimą lankant 
mus iš ‘JAV.

KVALIFIKUOTAS SIUVĖJAS
Siuva naujus drabužius, 

taiso ir valo.
JUOZAS MESKELEVIČIUS

3437 So. Morgan Street
W »a» «a» «a» «a» »a» »ą. .a« «ą. «A. .A. «A». . ,A."• Jfl M B. U, .T. N, “• JT. JT. JT. JR.

?SS-P

GUŽAUSKŲ
BEVERLY U3LLS GELINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke 
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų

2443 West 63rd Street 
Tel. mtosĮMi-t 8-0833 Ir l’B 8-0834.

KNYGELĘ EGZAMINAMS 
AR JAU ĮSIGIJOTE

KAIP PASIRUOŠTI 
J. A. V. PILIETYBEI

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 63 rd Street 
Chicago 29, Illinois

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

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

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI'
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITVVTNAS, Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty-I

mą Teikiame Nemokamai. • 
Raštinė atidaro kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Šeštadieniais iki 8 vai. vakaro

— Don Varnas posto nariai 
daug darbuojasi, jieškodami 
kraujo davėjų. Šiame darbe la
biau pasireiškia: Bernice Joni
kas, George Jonikas, Adam An- 
derson, Edvvard Miller, Stephen 
Samoška ir Estelle Samoška. 
Visi užsiregistravę kraujo da
vėjai bus nuvežti į Hines vete
ranų ligoninę kovo mėn. 9 d. 
(šeštadienį) ir kovo mėn. 10 d. 
(sekmadienį), kur savo krau
jo auka galės pagelbėti jo reika 
lingiems veteranams.

— Kovo mėn. 16 d, vakare 
posto patalpose — 6816 So. 
Westcrn Avė. įvyks Šv. Patriko 
(St. Patrick) dienos "party”. 
Visi nariai ir jų svečiai turėtų 
nepraleisti šios progos.

— Pradedant kovo mėn. 3 d., 
kiekvieną sekmadienį nuo 2-4 v. 
(išskyrus kovo mėn. 10 d.) pos
to namo rūsyje bus pramogos 
— “Cocktail tour”. Čia yra lau
kiami ne tik posto nariai, bet 
ir jų bičiuliai.

— Nemažas skaičius posto 
Liet. B-nės apylinkės valdyba, narių dalyvavo Lietuvos Vyčių

te, vėliau tęsė USC (ir vienas 
ir kitas Los Angeles mieste) 
universitete.

•Ona Vitėnienė Lietuvoje yra 
baigusi dantų gydytojos moks
lus. Vitėnai augina sūnų Almį, 
gimusį Augsburge, Vokietijoje, 
ir dukrą Astą, gimusią Los An
geles mieste. Bič.

NUO UŽSISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ

Pradėkit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!

ruotas. gausus tvarkingais bei 
įdomiais aprašymais. Jaun. skau N©ck N Y
čių būrelis parodė savo vertingą • • •
rinkinį — iš įvairių leidinių iš
kirpti ir į vieną albumą sulip
dyti Lietuvos vaizdeliai. Pami
nėtinas ir kitos skautės įvairių 
iškarpų (rašinių, straipsnių, po

Didysis tikslas
Lietuvos nepriklausomybės 

39 metų sukaktį Great Nccko 
lietuvių visuomenė minėjo sek-

ezijos, padavimų ir p.) rinkinys Į""1*®"*’ vasjiri0 24 d. Vietinėje 
su iliustracijomis. Taip nemažas ®v.’ °yzo bažnyčioje buvo at- 
j kitą albumą sudėtas liet. ka- ai Pamaldos, o p. p. vy-
lėdinių sveikinimų-atvirukų bei ° ?.s 1 ml”?as minėjimas Kas- 
1 aiškų — rinkinys. Keliolika la- močių ėję. Minėjimą rengė 
pų su liet. liaudies raštais, iš
spalvuotų popierių iškirptais. Ir 
k. Šitokie darbeliai yra aukso 
vertės, kai lituanistinio ugdymo 
vaikai kitaip nebegauna. Tos 
rūšies medžiagos sekimas, ran- 
kiojimas po lietuviškąją spau
dą bei leidinius, jos grupavimas, 
lipinimas ir p. yra rimta pagal 
binė priemonė vaikams ir jau
nimui ne tik neatitrūktų nuo 
šiokio tokio lituanistinio švieti
mosi, bet ir yra geras ryšys su 
kultūriniu lietuviškuoju gyveni
mu. Tai skatintina ir remtina 
visais būdais.

Spaudiniai

Skautavimas neatsiriboja kny 
giniu rėmu. Tačiau knyga ir ki
ti spaudiniai yra būtina skau
tiškojo ugdymo pilnumo vers
mė. Parodoje buvo prikrautos 
krūvos skautiškosios spaudos 
— daugybė knygų įvairiomis 
kalbomis, laikraščių bei žurna
lų pavyzdžiai; atvirukų paveik
slų, pašto ženklų rinkiniai ir t.t. 
Gal koks 10 leidinių dar iš Lie-

. PRADEKITE TAUPYTI PAS MUS . . . 
GAUSITE AUGftCIAUSĮ DIVIDENDĄ ... O BE TO,

APDRAUSTĄ SAUGUMĄ IKI $10,000.00 ... IR, 
NAUDINGŲ DOVANŲ UŽ JŪSŲ PRILANKUMĄ

ELEKTRINIS 
LAIKRODIS 
SU $500.00 
DEPOZITU

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1447 So. 49th Ct., Cicero, III.

JUOZAS GBIRAUSKAS, Vedėja*
Tel.; TOwnhall 3-8131 ir Blshop 2-1397

Antradieniais, ketvlrtad. Ir penktad. 
nuo 9 iki 5; pirmadieniais Iki 8 va
karo; ftežtadleniais iki I v. po pietų: 
trečiadieniais uždara.

RAŠTINES VALANDOS:

HYKAI PU’įlNIS ZUIKUTIS VAIKUČIAMS TAUPYTO.! A MS

Tie. kurto kenčia nuo SENŲ, 
ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagai! ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti nes Jų užslsenėjuslos žalždoa 
niežėjimų Ir skaudėjimų senų atvi
ru Ir skaudžių žalždų uždekite 
I.EUUDO Olntment Jos gydymo 
vpaibyes palengvins Jusu skaudėti 
mų Ir gulėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Jų tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi paAallna 
niežėjimų ligos vadinamos P8ORIA

Linkėtume ir toliau naujai Taipgi
J vadinamos ATHLBTE.8 FOOT, su-

P. E. Smilgiui ir KLB pirm. 
Ad. Kauliui padėkojus ir įtei
kus gėlių programos dalyviams 
ir rengėjams, po gražių vaišių 
visi pakilia nuotaika skirstėsi.

Šis minėjimas praėjo tikrai 
pakilioje, šventiškoje nuotaiko
je
KLB valdybai varyti taip gra
žiai pradėtą kultūrinį barą ir 
jungti į tautinę dvasią senus ir 
naujus ateivius. Dalyvis

Duoną ir įvairias skeoingas 
bulkutes kepa

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

Tel. CMffsMe 4-«378
Pristatome j visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčiamo Į visus artimuo
sius miestus.

stabdo džiovinimą odos ir perplyšlmų 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
ižlflstančlos suskilslos odos dedlr- 
vlnlų, odos Išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiam®, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduolR. nuo. Iš
viršinių odos ligų. Re
gulo Olntment yra 
parduodama po 7I> 
ct., »U25, Ir $3.50.
Pirkite vaistin6seChi- 
cagoj Ir apylinkėse—
Milwaukec. Wisc., Ga- 
-'•.Ind. ir Petroit, Mi- 
chlgan arba rašykl- 
•e I r atsiųskite Mo- 
ney order J

LEGULO, Department D.. 
5618 W. Eddy St, Chicago 34. III.

1957 BUICKAS
Tik

?2,595.00
Dynallow, Radio, šplildymas. Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-MI LDA B UI CK.
907 W. 35th Si., Chicago 9, III. LA 3-2022

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir 
Šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

t* IŠ TOLI IR ARTI
MAUJI Olbeil TtfOKAI~ NAUJAUSI K/fAUSTTKIO (MNK/AJ

usų merų patyrimas-pigus irSAtinmoAs pprapNAYiMAs

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 69 St. CHICAGO 36. ILt Tel V/ail»<,i< 5-9209

>/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS
2655 WE8T 47th STREET LAfayette 3-1088

B. R. Pietkieaicz, prez.; E R. Pietkiewic».. sek r. ir advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodamo Ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

ITadėklte laupyti atidarydami sąskaitų šiandien. A,(drausta Iki <10,000.

Darbo valandoa: pirmad. ir ketvirtad nuo 9 iki 8 vai. vakaro 
tntr ir penk 9 iki 5; treč. uždaryta o soėt nuo 9 iki vidurdienio

JONAS G • lilr
J. O. TELEVISION OOMPANY

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

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

ATIDA RA IR 8EKM. nuo 11 vai. Ilgi 3 vai.

1



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICACO, ILLINOIS Pirmadieniu, kovo II, 1950

TEGYVUOJA MENININKŲ VIENYBE!
Menininkų klubo atidarymas 

sekmadienį Marquette Parke 
turėjo nepaprastą pasisekimą. 
Žmonių prisirinko apie pora šim 
tų, kuriems pristigo vietos. Ati
darymas nebuvo viešas.

paroda — tai jojo kančios rezul 
tatas! Dabar žmogus yra suski
lęs savt. viduje. Dailė tai jau
čia ir nukenčia. Žmogus turi su
grįžti į save, kad menas atgim
tų. Reikia jieškoti kelių sugrį-

Vlenyliė, centralizacija ir viltys žimui psichologinėje srityje. Tu
rime rasti tikrą kelią!Daugumą svečių sudarė dai

lininkai, muzikai, rašytojai, ar
chitektai ir kiti inteligentai, ku
rie dabar Chieagoje gerai orga-

Kun. J. Borevičius Liet. bend- 
ruonv rėj ir kartu tėvų Jėzuitų 
vardu pasakė, kad menas žino

nizuoti ir dirba sutartinai kul- gaus dvasios formas jungia į 
tūrinį darbą. Progr amos vedėju grožio sintezę, o taip pat ir meno 
buvo sol. A. Kilkus, o dail. Z. i formas. Menas turi sustiprinti 
Kolba pasakė atidarymo kalbą., viltis ir sumažinti kančias ke- 
Savo vykusiomis pastabomis a-' lyjv į tėvynę!
pie kultūrą, stilių, patriotišku-, .« , _ , „! Menine dalismą linksmai nuteikė dalyvius. į
Jisai patarė sujungti organizaci-1 Pradžiai R. Valsauskaitė pa- 
jas arba įsteigti naują pirmi- skambino preliudą ir Šopeno 
ninku organizaciją! Patarė gerb valsą. Paskui E. Blandyt’ė akom 

ponuojant muzikui A. Nakui, pa 
dainavo tris dainas. Z. Kevelai- 
tytė padeklamavo Kruipino tri

na viename maiše. Užtat greitai - jų dalių eilėraštį, A. Jakavičius 
turėsime Čiurlionio galerija nau- violenčele pagrojo savo kompo- 
juose Jėzuitų rūmuose, o dabar ziciją, bet, publikai prašant, at- 
turime pasitenkinti šita sale. ku 1 liko dar vieną kūrinį papildo- liepos 14 d. 
rią irgi gauname nemokamai, mai. Visi gavo gėlių puokštes Lietuvių Bendruomenės Chi-

ti vieni kitus ir rašyti tiktai ge
rai apie asmenis. Pavyzdžiai 
rodo, kad visi menininkai sutel-

kais, artistai su muzikais ir prie 
šingai, o kai turėjo pertrauką, 
tai skaniai vaišinosi kavute ir 
kitais skystimais! Vienybė bu
vo yiešai paskelbta visų meni
ninkų vardu. Juk užtenka bar
nių ir rūsčių veidų rodymo vie
ni kitiems, o ypač spaudoje.

0 A. Gintneris

Lietuvių meno paroda
Kiekvienas lietuviškos kultū

ros pasireiškimas yra penas mū 
sų dvasiai ir iškalbingas mūsų 
tautos gyvybės įrodymas pla
čiajam pasauliui. Mes džiaugia
mės kiekvienu laimėjimu, nes 
jis gaivina mūsų jėgas ir ska-

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškoma ROZALIJA VERTI- . , ~

KAITĖ - BYTAUTIENE iš Ramy-| ~ REAL ESTATE 
galos ir ELZBIETA MAŠINAITĖ-!--------------------------------------

<? Dauk- »"•’ - « *“*•? ‘.... ..
c >7,, n o d i i o. 11!<* vonia ir virtuve. 2 autom, va-siene, 5749 S. Rockwel St. Chi- .. i , . , ...ražas. Abu butai tusti. Alvva apšilo.

flASSIFIKD AND HELI' W UTIIi \ p \
REAL ESTATE HELP WANTED MOTERYS

eago 29, III.

Jieškomas NARCIZAS KEREN
Apylinkėje IPJinl ir Artesiau Avė. 

2-jų augštų mūrinis namas — po
SA. s. Juozo, anksčiau gyv. Ncw 5 ka,,,k A,-VVtt 2 an?o,‘!: ™f,r’
Yorke. Jieško brolis Stasys gyve-!-",az,is- 4 Apylinkėje
nantis Sibire.. Rašyti _ N. Ku- į’3''1. Avh< $2S0
minskas, 1376 RusselI Rd., Cleve-J
land 3, Ohio. EDVVARD STASIUKAITIS —

Jieškomas PRANAS MARGO- Tel. — ANdover 3-1981
NAS; gyvenęs New York y. Atsi- Vakarais — GRovehill 6-3641
liepti: janina Šimkus, 431 E. 4th!-------------------------- ,-----------------------
St., Chester, Pennsylvania. Teismo įsakymu, vie-

Jieškomas JUOZAS RAšKAUS-į ®ose varžytinėse parduoda-
, ...... KAS, s. Jono. Gyvenęs Puodiši.ių mas, daugiausiai pasiūliusiam,
tina mus naujiems žygiams bei km„ žaiiosios Valsč. Atsiliepti: Te-jna’ adresu _ 7(MMi s KwU.
kūrybiniams užsimojimams. Iresė Bakanienė, 707 McDvain St.,! „ ... , - .~

i Chester, Pennsylvania. Jieško se- "ell St., 2-jų butų mūrinis. Ge- 
Po praėjusių metų gyvai praĮsuo Angelė iš Lietuvos. rame stovy. Master’s Sales,

ėjusio Kultūros Kongreso ir, " ----- *— 111 -
įspūdingos Dainų šventės, šie RADIO PROGRAMA 
metai atžymėtini būsima JAV

Room 412 County Bldg., 1 vai. 
popiet kovo 14 d.

BRIGHTON PARKE:
Komi), mūr. nied. 4 ir 6 puikūs 

knib., dvigubas sklypas, garažas.
Kaina $ 19,000.

Nauj. mūr. 1 šfe aukAt. 4 ir 5 knib., 
eentr. šild.a gražus.

Med. 2 po .., pečiais šild. 213,800.
Med. 3 butai po 4 kmb. 216,500.

G AG E PARKE:
Mūr. 2 po 4, eentr. šild., 76 dol. 

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

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

atsk. virtuvė skiepe. $18,500.
MARUI 'FOTE PARKE:

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

KITUR:
Mūr. 8 kmb., eentr. Sild., garažas.

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

jreng. ir 9 atsk. kmb. $6689 dol. pa- Rjcperleneed and i-ompetent to take 
jamų j metus. Nebrangiai. dietation and liaudį. ciirispondence

Mūr. kamp. 6 kmb. ir maisto krau- an<I maintatn filis for TEUH.N1UAL 
tuvė. BIRECTOK in housiliold Chemical

Mūr. 7 butai, labai gera vieta. speciality field. Sonic previous cheni-
Mūr. 4 butai, 2 po 4 ir 2 po 6. | *l'al and/or technical experience
Mūr. 5 kmb. ir taverna, Gage par- with manufacturing coinpany woulil

Registered Nurses 
Medical Technolgist 

Laboratory 
Technicians

SALARY OPEN 
“LIVIN( 1 ACCOMODATIONS 

IN NURSES HOME”
Apply in person, vvrite or wire

MR. GARRISON

PEOPLES HOSPISTAL
INDEPENDENCE. IOW4

SECRETARY

ke. be most helpful. Uocated on S. W. 
side. Ideal vvorking; conditions in air- 
conditioned offlces, 5 įlay week, 38% 
hours. Employee benefits.
Call Mr. F. Ii. Henderson—IiA 3-47110 

or apply

O’CEDAR
2246 West 49th Street

ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAX

2737 W. 43rdSt.. CL 4-2390
MARQUETTE PARKE

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

livras 6 kamb. bungalow. Tile vo
nia ir virtuvė. $17,500.

50 ,M*dų sklypas.
BRIGHTON PARKE

Prie liet. mokyklos medinis su rū
siu ir šildym. 6 ir 5 kamb.

Kampinis mūrinis — 4 dideli butai. 
6A-čia ir Kedzle Avė. Puikus mūri

nis — 2 po 5 kamb. ir 3 kamb. Cen
tral. šildymas alyva. Garažas.

(inge Parke naujas mūrinis 2 po 5 
kamb. $32,900; įnešti $8,000.

VENTA
440,9 SO. FA1RFIELD AVĖ. 

LAf. 3-3881; LAf. 3-9027

Liet Radlo Programa iš etini. 
ffBMS, 1090 kll. sekmadieniais 12- 
12:80 vai. per pletu»: Met. muzika 
dainos, ir Magdutfis Pasaka Biznli 
reikalai, kreiptis į SteĮsiną Minki). 

, _ Baltic Florlsts, GSlių ir Dovanų Kru."
nuo šių metų birželio mėn. 28 d. '*uvą, bo? k. Broadway so. uostot.

27. Mum pel Su 8-<>4X9 Ten pa 
gaunama lai k Draugfe-s"

-Kanados Tautinių šokių šven
te, Jaunimo kongresu ir Lietu
vių meno paroda, įvykstnčia

Pirmoji pradžia gera; visuome- ir buvo svečių šiltai sutikti. Nau cagos Apygardos valdyba lygiai Į 
joji menininkų svetainės salė, didžiai vertindama šiuios tris 
buvo papuošta astuoniais įvairių mūsų kultūrinio gyvenimo mo-

nė suprato mūsų norus, svajo
nes ir troškimus, taip gausingai 
atsilankydama į šitą atidarymą.

Kitų sveikintoju mintys
P. Gaučys Rašyt, d r-jos var

du pastebėjo, kad kiekvienas 
menininkas turi dirbti tiesos, 
grožio ir meilės vienybei. Menas 
yra šakotas. Jisai tūri daug sti
lių, krypčių, atžalų, kurie visi 
sudaro grožį. Dirbti sutartinai 
ir vieningai linkime!

Inž. archit. J. Mulokas kalbė
jo inž. arch. vardu, linkėdamas

dailininkų paveikslais, o pačios 
menininkų klubo atidarymo iš- 

į kilmės buvo fotografuojamos 
j ir filmuojamos spalvota filmą. 

Paskutinių dienų sensacijos

Lietuvių visuomenė jau žino 
iš anglų ir lietuvių spaudos pus 
lapių, kad įvykusioje Chieagoje 
Navy Pier patalpose meno pa- 

I i odoje mūsų pažįstamas lietuvis 
! dail. Juozas Pautienius laimėjo 
pirmąja vietą, kaip publikos pa-

vieningo darbo, nes vienybėje | rinktag balsavįmo keliu, savo
galybė! I orįgįnaiįa kūryba už paveikslą

Sol. A. Kutkus. kalbėdamas'
Scenos Darb. sąjungos vardu,
pažymėjo, kad jo sveikinimus.^ garbę kaip lietuvis, tarp 
per radiją girdėjo tėvynėje; grei,tūkstančio kitų tautybių daili- 
tai žinos u anie mūsų meninin- njnkų gįtą įvykį priminė salėje 
kų vienmgnmą ir savo klubo p)ajj sąjungos pirm. Z. Kolba, 
įsteigimą. Daug rankų pakels -irdingai pasveikindamas j p&u 
didelę kultūrinę naštą lietuvių ticnių ir jam įteikdamas gėlių

kalbėdamasi "godas”. Jisai laimėjo ne tik pre 
naiją ($300), bet svarbiausiai

tartos ateičiai. i sąjungos vardu.

mentus, noi i atkreipti ypatingą j 
dėmesį į būsimą meno parodą. 
Apygardos valdybos mintis yra j 
L. B. Chicagos Apygados v-baį 
tąja paroda supažindinti Ame
rikos visuomenę su Lietuva, jos 
kultūra, menu ir menininkais. 
Todėl ir vieta jai numatoma 
Chicagos miesto centre, vieno
geriausių viešbučių patalpose./■

Savaime aišku, tokios plataus 
masto meno parodos surengi
mas nėra įmanomas be pačių 
dailininkų jungtinės pagalbos 
bei jų lietuviško nuoširdaus ben
dradarbiavimo. LB Chicagos 
Apygardos vaidyba visu nuošir 
durnu kreipiasi į visus laisvaja
me pasaulyje gyvenančius lietu
vius dailininkus ir prašo padėti 
moraliai ir kūriniais surengti 
šią p u dą

Be šio oficialaus ir viešo krei
pimosi į dailininkus, jiems bus 
pasiųsti ir asmeniški kvietimai, 
į kuriuos lauksime visų teigia-

iiiiiliililiiiliiiiiHiiiiiiniiiiiiii inuiiiiiin

P 0 P U L A R
tlTHUAMIAM f

Sunoki) .lUZT OAUŽVARDIEN*

IŠNUOMUOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI!
Tu įpi ninku u jame luitų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sųrašų.

VARPAS Real Estate
5»l« Su. \Vest«fn. l’KusjMTt S-2231

^VROGOŠ’^ToPPORfijNITIEs”

| PA UI MODAMA MAISTO KRAV- 
Tl'Vfi lietuvių apylinkėje, prie baž
nyčios ir mokyklų. Gerus biznis, ge
rai įrengta, naujos mašinos. Prieina-

: rna kaina, nes sav. turi išeiti j Iigo- '
i ninę. Susitarimui skambinti Y Arda. 

7-4301.

Tai nepaprasta knyga Virs JOc . 
yeptų grynai l’etuviškų valgiu sfttn 
nimui anglų kalboje. Ponia Uou.’var 
dlenė, kuri dpžnai pasakodavo apli 
lietuviškus valgius per Chicagos ra 
dijo ir televizijos stotis, surinko pa 
čius (domiaifeitis lietuviškų valui, 
receptus ir DltACGAS juos išletd

B. H. BLACK, Attorney
FRanklin 2-8238

Mūr. 2 bt. Sild., mūr. gar.—$17,000. j 
.Mūr. 4 bt. 3 did. lot., jpčd.. $25,500 
Mūr. 3 augšt. 3 bt.. prašo $27,000. 
Mūr. 3 bt. ir kraut., prašo $28,500. 
Mūr. 6 kb. bung., šild. gar., $17,900 
Prie 63 g-ve.s ir Harlcni 4 did. lo

tu i už $4,000.
Patiki-inkitc; yra mirašas pigių ir 

gi rų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384 

(prie Califomia g-vės)

REI.P WANTED — VYRAI

T. Blinstrubas Alto vardu pri;
minė, kad esame vieningi poli-' Daug žmonių, daug gražių veidų
tiniai ALTe, todėl džiugu matyti ( Sunku buvo patikėti, kad ši-
ir girdėti, kad vieningai sutaria !tas menininkų klubo atidarymas' mo atsilliepimo bei nuoširdžios įabaF parankioje foimoje/pirmų kai 

*4 tokia knvpra pasirodo- knygų rtr 
koje

^USCELLANEOU!-

ŠILDYMAS

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

Pildome lnoome Taksus 
VTSV RCŠIV APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS

“Varpas” Real Estate 
General Insurance, Notary Public 

50 Ui So. Westcm Avė.
Pltosp. K-2234 arba HEm. 4-7085

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

2 GENERAL 
MAINTENACE 

MEN
Mušt have Are and Acety- 

lene welding experience 
plūs knowledge in the

electrical work.
NATIONAL BLOCK

COMPANY
Tel. RE 4-2752

JIEŠKOMA ŠEIMA

JIEŠKOMA ŠEIMA, kurioje yra 
nedirbantis, kuris sugebėtų priim
ti telefonu užsakymus. Už tą pa
tarnavimą gautų geromis sąlygo
mis Marąuette parko apylinkėje 5 
kambarių butą su šiluma, šviesa 
ir t.t Rašyti “DRAUGAS” ,Adv. 
Nr. 9224, 4545 W. 63rd St., Chi
cago 29, III.

BUILDINO & REMODELING

dirbti ir mūsų menininkai.
Prbf. M. Krikščiūnas, kalbė

damas profesorių draugijos var 
du, pastebėjo, kad daugelis ne
supranta mūsų menininkų kū
rybos. kaip nesuprantame Ein
šteino teorijų, bet svarbu, kad 
kiekvienas menininkas kuria pa 
gal savo talentą, jieškodamas 
tiesos.

Pro.' A. Varnas pastebėjo, 
kad šiandien atidaromas klubas 
yra 1920 m. Meno draugijos ir

bus taip skaitlingai ir ^iškilmin- pagalbos ruošiant pirmąją šios
gni atidarytas. Tokio įvykio ne
sitikėjo ir patys rengėjai. Sau
sakimšai pilna buvo svečių — 
daug žmonių, daug gražių vei
dų. Sunku būtų išvardinti pa
vardėmis, kurių reikėtų paminė
ti šimtus. Žinoma, atsilankė ir 
humoristas A. Gustaitis, kad 
galėtų aprašyti savo poezijoje 
menininkų klubo gimimo ir 
krikštynų atminimą! Svečiai 
klausėsi inandrių sveikinimų,

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR

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

Namų tel. Itlshop 7-3310 
2737 Wcst 43rd Streil

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

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

Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 
OLympic 2-6752

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

rūšies meno parodą, Chieagoje.
Dailininkai, kurie nebus gavę 

asmenino kvietimo, neturint jų 
adreso, maloniai prašomi laikyti
šį kreipimąsi mūsų kvietimu. 

Visais parodos reikalais rū
pintis yra pavesta komitetui, ku 
rį sudaro daibninkų ir L. B. Chi
cagos Apygardos valdybos at
stovai. Komiteto adresas yra: 
meno parodos komitetas 5541 
So. Paulina st., Chicago 36, III.!

Tėvų Marijonų misijos
Pirmoje 1957 metų dalyje tė

vai marijonai vadovaus misi
joms sekančiose parapijose:

kovo 10 — 17 d. Šv. Mykolo 
parap., Scranton, Pa., kun. A. 
Mažukna, MIC;

kovo 11 — 17 d. Švč. Trejy
bės parap., Hartford, Conn., 
kun. J. Mačiulionis, MIC;

kovo 18 — 24 d. Švč. Trejybės 
parap., Hartford, Conn., kun. 
A. Mažukna, MIC;

balapdžio 1 — 14 d. Šv. Jurgio 
parap., Brooklyn, N. Y., kun. 
J. Mačiulionis. MIC;

| balandžio 1 — 14 d. Šv. Kazi
miero parap., Pittston, Pa., kun. 
A. Mažukna, MIC;

balandžio 15 —•' 21 d. Šv. And 
riejaus parap., Philadelphia, Pa., 
kun. J. Mačiulionis, MIC;

balandžio 15 — 21 d. Šv. Ka
zimiero parap., St. Clair, Pa., 
kun. A. Mažukna, MIC;

__* ,, v « Gegužės 5 — 19 d. Šv. Kazi-Baltijos šachmatų klubas įkelia „ ,. ..
valrtybėn p- dvi komanda.,. Viįnai vadivau. . TLk
John Curdo Rankia. kitai - Staknya. k“Ū A' J ,.

kovo31 iki balandžio 7 d. lic-
rntn niminv° 1Ct4 P°- + tuviams Hamiltone, Kanadoje, 
ratų pirmavo eta, didmetete-. Run A gpurgiB

1929 m. Meno kūrėjų tęsinys. meno programos ir draugiškai; 
Kūrėjas kenčia pasąmonėje, o kalbėjosi rašytojai su dailinin-

ŠACHMATŲ ŽINIOS
Chicagos šachmatų pirmeny

bės pasibaigė šitaip: 1-2. Albert 
Sandrin ir latvis J. Tums po 
7:1, 3-4. Povilas Tautvaiša ir 
Kazys Jakštas po 6:2. Toliau 
Angelo Sandrin, Sweg ir kiti po 
5(4 tš. Dalyvių buvo 52. Mūsų 
meisteris P. Tautvaiša, triskart 
laimėjęs Chicagos p-bes ir šiuo
kart buvo pirmūnu iki baigmi
nio rato, kuriame jo susitikimas 
su Albertu Sandrinu turėjo lem 
ti Chicagos meisterystę. Caisa 
(šachmatų deivė) šiuokart buvo 
Sandrino pusėje. Aleks. Zujus

Šveikauskas pirmukart pasirodė 
Mass. p-se; jis sukorė 2^, įra
šydamas „laimėjimą prieš antros 
vietos laimėtoją J. Warreną.

Bostono tarpklubinėse, lietu
vių B komanda iškovojo gerą 
pergalę prieš Harvardo klubą 
3 2. Lošė: Algimantas Ivaška 
1, Albinas Karosas dr. K. Bo 
belis (A, Ged. Kuodis 0, Saulius 
Va’čaitis 1.

Lietuvių B dabar turi 5 lai
mėjimus ir 4 pralaimėjimus.

Kovo 9 d. lietuvių A rungsis 
su Bostono meisteriu — Boyls-

sukorė 4’/2 tš., o Vladas Karpus i ton klubu, pas juos. 
ka 2*2. 1956 m. Chicagos p-se New Yorko baltiečių p-se ve- 
laimėtojai rikiavosi šitaip: 1-2 į da latviai: Rankis su 
Povilas Tautvaiša ir latvis Kru- Žirnis 7, Pamiljens 0’/2 (D, eš- 
mins-po 6' J:1'J) 3.4. Kazys tas Allik baigė 7:3, Edvvardas 
Jakštas ir latvis J. Tums po 6,; Staknys 5U;i,3’/2i
Albert Sandrin ir Fishheimer- Į New Yorko B lygos p-bes
pn 5’/2 tš.

Massachusetts
bes Bostone: 1
(N. Anglijos meisteris) su 5*/,:
*/2, J. Warren ir Theoharous po 
4 tš. Paskutinioji A. Frecmano ris Paul Keros su 10 taškų, įkan
ir Kazio Merkio partija atiduo- oin sekė Bronštein, M. Tai (Ry
ta įvertinimui. Abu turi po 3:2 ga) ir A. Toluš po 9%. Chol-
taškų.

Pirmąją pusę pirmenybių Mer 
kis sukovojo labai gerai. Jis

mov (Vilnius) ir Spassky po
9 tš.

Kovo 5 d. Maskvoje pradėtas
įveikė vieną iš favoritų Shelby 24 partijų matčas tarp Botvin- .
Lvmaną (Harvardo univ. pir- niko ir Smyslovo. Limėtojas, US vedamos 
moji lenta) ir po trijų ratų tu- taps nauju pasaulio čempionu, i 
rėjo su J. Curdo po 3.0 taškų, Lygiųjų atveju Botvinnikas pa-
bet toliau krito prieš Curdo ir, atlaikys turimą pasaulio čempio- 
VVarrcną. 17-mctis Gediminas no vardą. K. Merkis

Qer& <i<,vana kitataučiams ar ibii 
>’*kal pknitantk-ms iiotuviaroR

Kaina — $2.<M1
' žHnKVmuė karti! hu ulnlgan-

l> R * t G t «’

454.7 We*t 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

Af ^ORITį BiiTI KUNIGAIS?
jviM.iijtMių rvoi t gi egncija a tx. ArklvyB 

■p Mului-vi< 11 us, MiC. atgaivinta, kviečia 
,.ae -avi kandidatus Į kunigus TBvai Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe;
•levui leidžiant jie darbuosis Ir Lietuvoje 

;l< vena mokyklas'. redaguoja laikraščius 
skelbta misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
larbuokttčs po Panidčs Švenčiausios vėliava 
įtokite | TSvų Marijonų Kongregacijų; rafty 
<lte novlelų vedėjui l.aiske pažymėkite ktef 
noksiu oalgeti. kiek amžiaus Ir koks svel 

a&tos stovis Teteka siųskite »pml»u paduotu

AM NOKITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
.vtarijuiių Kr ■įgregacija kviečia pas save kandidatus Į brolius. Kurie 

>lų (vairius vienuolijos darbus mokyklose. spaustuvėse, raAtlnBse
iužnyčlose ir kitur. Labai pageidaujami moką koki amatą Norintiems 
.ramoktl kokio amato bus sudaryta proga

Paaukokite savo jčgii... gyvenimą ir sveikatą Dievui Ir Panelei 8ven 
įauslal Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novlcljato vedSJu 
mžymekiti amžiii. sveikatos stov) ir užbaigtus mokslus.

MASTER OF NOVICE8, MARIAN HILLS 8EMINARY. 
CLARENDON HILIA ILLINOIS

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės pat.virtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
«1OS S. Ashland Avė., Chloago 36,111.

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas.

Income taksų pildymas
P LEONAS

REAL BSTATB
2735 West 71st Street 

Visi telefonai: WAlbrook 5-6016

J. BREIVE and SON
CONSTRUCT1ON COMPANV 

1442 8. 48th Ct., Cicero 50, BĮ.
Statome naujus namus ir garažus 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairina remonto darbus, skubiai,
gerai ir pigiai.
išaukite DAnube 6-276S nuo • »al. 

ryto iki 7 vai. vakaro.
I'el. OLympic 2-6121 nuo S vaL 

vakaro Iki II vai. vakaro.

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE į,

MORAS

Balandžio 7 — 14 dienomis lie 
tuviams Toronte, Kanadoje, — 
kun. A. Spurgis, MIC.

Prašome Tėvų Marijonų rėmė 
jus ir bičiulius pasimelsti už 
misijų pasisekimą ten, kur jos

Kun. J. Mačiulionis. MIC,
T. Marijonų Misijų Vedėjas, 
1910 E. Falls Street, 
Niagara Falls, N. Y.

Builders Gcn. (’ontractors
Atlieka planavimo Ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas ir (vairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1658 W. 103 »t.

T«1. BEVERLY 8-S646
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda- _

Tarpininkavimas bizniuose ir Kaad’ien nuo 8 vai. ryto Iki 6 
y vai. p. p. Kitu laiku susitarus.
4 Tel. PRospect 8-2013 
" 6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chlcagc 29, III.

valdžios įstaigose.
INCOME TAX. Tax acoountant

šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant' ar parduodant. Jū
sų laukis greitas Ir teisingas oatar 
navtmaa

N 0 R V I L A
REAL ESTATE HALES 

2660 W. R6th St. Tel. Proepect 6-6461

Namų statyba, (vairūs pataisymai 
Ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pus

please
care...
hecame 

hunger fivrfsf
b«cau«« taving livtt u thit 
nmple: You send tl to 
CARE. That dollar aenda 
22 Ibs. of food overaeas — 
helps feed thia little boy 

4 and his family for ono 
* wholc month.

Skelbkitės “Drauge”!
I V. ŠIMKUS

Susitarti šaukite TKmitnal 6-5531 
nuo 5 vai. p. p. kasdien Ir sekms- 
dtnniais nuo in - 4 vai. Adresas: 515
N oi ton. Wlllow Springs. III.

HELP WANTEP — MALĖ

ii M’O ‘i W N. Y.
or ycuf lo< >1 C ARE olticB

ROCKWELL MANtJFACTURING COMPANY 
Manufacturers of NORDSTROM valves, DELTA power 
tools, water, gas and parking meters and other produets, 
is secking experienced:

INDUSTRIAL ENGINEERS
AND

HYDRAULIC ENGINEERS
To help operate the biggest little business in America, where 
many opportunities exist for ambitious men. Positions 
filled may call for traveling or relocation in another statė. 
Salary commensurate with abilities. Apply, ivrite or wire 
resumes to:

PERSONNEL MANAGER
Rockwell Manufacturing Company 

Box 151 Barberton, Ohio
J
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CHICAGOS žinios
Kardinolas apie misijas Sėme banditus
Kard. Stritch parašė laišką, Vos 45' minutėms praslinkus, J 

raginantį skirti reikiamą dėme- kaip banditai apiplėšė Verlandą 
sį misijoms. Primena, kad dau- Addison. dirbantį gazolino sto- 
giau kaip pusė JAV diecezijų tyje ties keliais 19 ir 45. Per i 
yra misijų vyskupijos. Tose radiją paskelbus kaip atrodė j 

plėšikai, kurie Addisoną surišę 
iš j<> atėmė $50, greit buvo areš ,

srityse gyvenantieji katalikai 
daugumoje yra neturtingi, ir 
aukos misijoms jiems daug pa- tuot; J. P. Lanas, 22 m.. R. Oar- 
deda. Kardinolas taipgi primena uoli, 32 m., ir R. Noaga, 23 m.
reikalą remti užsienio misijas. 
Buvo laikas kada užsienio kraš 
tai rėmė misijas Amerikoje, da
bar atėjo laikas aukomis atsidė
koti, nes kitų kraštų ūkinis pa
jėgumas yra gerokai ribotas.

Pas juos rasti ir atimtieji pini
gai

Streikuos gazolino 
darbininkai?

Šis kardinolo laiškas apie mi
sijas buvo sekmadienį skado
mas ir aiškinamas Chicagos baž 
nvč’ose.

Nepriklausomos JAV’ Žibalo 
Darbininkų unijos naria’, dir- 
bantiej-' Standard Oil bendro
vės ž.ba'p valyklose Indianoje 
nutarė streikuoti. Už streiką pa. 

i sisakę 3,774. prieš streiką — 
748. Unijos vadovybė pažadėjo 
darodaviams pranešti prieš 72

bus Chicagos Į''alan/as’ kada 8treikas prasi' 
des. Reikalauja geresnio atlygi
nimo.

MAISTAS VARGŠAMS

I

Nuo kovo 24 iki 31 d. vyksta Amerikos vyskupų fondo vajus ku
rio lėšomis šelpiami viso pasaulio vargšai. Čia matyti maisto paketų 
dalinimas Italijoj.

Didžiosios savaitės 
pamaldos

Ankstybesnieji pakeitimai 
Didžiosios savaitės apeigose 
visur buvo sutikti palankiai. 
Dabar išleisti nauji patvarky
mai, kurie daugiausiai praple
čia laiką, kada Didžiosios sa
vaitės pamaldos gali būti laiko
mos.

73 metai vienuolyne
Xavier, Kans., mieste mirė 

sesuo Blandina Travis, vienuo
le iSbuvusi ištisus 73 metus.

Sunkus nusikaltimas

Čekoslovakijoj viename laik
rašty pasirodė pranešimas apie 
mirtį: “Dievo pašauktas į ge
resnį gyvenimą, su mumis atsi
skyrė mūsų mylimas vyras ir 
tėvas ...”

Sekančią dieną mirusiojo šei
ma buvo suimta ir apkaltinta 

i viešai pareiškus) nepasitenkini- 
i mą gyvenimu liaudies respubli- 
| koje ...

Vatikano radijo stotys
Vatikane naujai, modemiš

kai įrengiamos dvi trumpų ban
gų radijo stotys ir viena vidu
tinių bangų. Numatoma, kad 
jos bus atidarytos popiežiaus 
vardadienį, birželio 2 d.

Illllllll lllllllllll III llllillilll I llllllllllliuill

Jei turite parduoti ar Išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrgimo 7 6640
iiilililllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllt

Miesto darbams jieško 
100 milionų dolerių

Ketvirtadienį 
Miesto tarybon įneštas projek
tas užtraukti $100,000,000 pa-į 
skolą bonais, kad būtų lėšų vie
šiesiems darbams finansuoti. I 
Jei tas projektas taryboje bus 
prielankiai sutiktas, tada šis 
klausimas bus atiduotas spręs
ti miesto gyventojams balsavi
mo keliu birželio 3 d., kada 
vyks teisėjų rinkimai. Ta su
ma sudarytų lėšas miesto pa
gerinimams trejiems metams.

17,000 moksleivių antroj 
pamainoj

Cnicagoje per metus miršta, | žąsis miestas 
pasitraukia į pensiją ar pereina 
į kitas tarnybas apie 600-700 
mokytojų, šiuo metu yra toks 
mok: iojų trūkumas, kad apie 
17,000 vaikų lanko mokyklą su 
darydami antrą pamainą.

Mažasis miestas
Cook apskrities šiaurvakarių 

dalyje nupirkta 58 akrai žemės, 
Kur bus steigiama atsilikusių
vaikų kolonija, pavadinta “Ma-

Ukrainiečiai televizijoje
Religinėje televizijos progra

moje per WBBM stotį sekma
dienį buvo rodomas Chicagos 
ukrainiečių veikimas, ypač jų 

į religinis centras — Šv. Nikalo- 
Ijaus bažnyčia 2338 N. Rice str.

RADA IR KAM MOKAMOS

Pensijas ir Pašalpos
šiame leidinyje ir 8 pusi. priede at
spausdinta JAV-bių Socialinio Drau
dimo (Sodai Securlty) įstatymas su 
naujausiais 1950 metų papildymais, 
būtent: 1) Oficialus pensijų ir pašal- 
pų lenteles, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 62 metų amžiaus, 3) 
Nedarbingiems asmenims pensijos i 
mokėjimas nuo 50 metų amžiaus. 1

Be to, Siame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingų atsitikimų įstatymas 
(Woi1kmen's Compensation), su len
telėmis, nurodant už kokius kūno su- 
sižeidimus kiek mokama paSalpos., 
Leidinių kaina tik 00 centų.

' iPinigus su užsakymais siųsti:

“DRAUGAS”

4545 West 63rd Street 
Chlcago 29, Illinois

L1ODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Westera Avė. Air Condltloned koplyčia 
BEpubUo 7*8600 — 7*8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie ryvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau jūsų namų.

Nužudė motelio savininką Šimtamete bažnyčia

$120,000 skiepams 
nuo poli jo

Kovai Su Vaikų Paralyžiumi Susekta kad Ervill Hodge. 
draugija, Cook apskrities sky- kuris iš Illinois iždo išeikvojo 
rius, parūpino $120,000, kad apie $2.5 milionų, dar turi dvi 
būtų nupirkta skiepų prieš po-{fermas kurias slėpė nnc teisin-

Dvi slaptos farmos

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos! 

mūsų specialybė

JOHN F. EUDEIKIS
LRIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENA IK NAKTĮ

žmogžudys nušovė motelio, 
savininką Charles Styrsky, 48 
m. amžiaus, žmogžudystė įvy
ko Styrskio motelyje, esančia-

liją ir jie būtų nemokamai pa- 
Šv. Patriko bažnyčia ti *s A- naudojami gyventojams.

gatvėmis, __ ....
ta Tevų-mokytojų pasitarimai v .

Chicagoj planuojami platūs tė- į Mažiau mirtingų nelaimių Precin Photo Studio
danus ir Desplaines 
jau turi 101 m. amžiaus ir 
proga sekmadienį toje p trapijo-

gumo oi ganų. Numatoma jas 
konfiskuoti siekiant atlyginti 
nuostolius.

.. je buvc suorganizuotas ddelis! ir mokytojų pasitarimai, ku-, . inetais its v0Vn ome Cicero gatvėje ties 125 gat-, parengimas. Is*kilmės nuo| rie įvyks balandžio 25-27 dieno ' meta18 lkl kov° men’ 3
ve. Gretimame kambaryje bu
vusi velionio žmona ir tėvas 
girdėjo, kaip atvykęs žudikas 
pirma paklausė, ar Styrsky yra 
vienas. Tada paklausė, ar jisai 
yra tikrai motelio
Gavęs teigiamą atsakymą pa
leido kulką į jo širdį ir grei iš
bėgo Chevroletu, kuris prieš 
kelias dienas buvo pavogtas 
Chicagoje.

Tikrino 73,308 vaikų klausą
Chicagos katalikų labdaros 

organizacija per 1956 metus pa 
tikrine 41,317 vaikų akis ir 73. 
30S vaikų klausą. Kiekvienas 
vaikas, lankąs katalikų mokyk
lą Chicagoje, pradedant vaikų 
darželiu ir baigiant paskui’-iu, 
kata “kų mokyklos skyriumi, 
kas 2'-, metų susilaukia tokio 
nemokarac sveikatos patikrini
mo. Randama, kad maždaug 
12(vaikų turi regėjimo trū-į 
kumus ir apie 3’/2% turi klau
sos sunkumus. Tokiem vaikam 
teikiama visokeriopa pagalba. 
Reikale, sunkesnės klausos vai-j 
kams suorganizuojamos specia-i 
lios pamokos.

Didėja nepilnamečių 
nusikaltimai

Chicagos teismai, kurie spren 
džia nepilnamečių bylos, susirū
pinę, kad nepilnamečių bernai
čių nusikaltimų ska’čius nuo 
1950 metų Chicagoje paaugo 
54%, o nepilnamečių margaičių 
nusikaltimų skaičius per tą pa
tį laiką paaugo 89%. Nau lo- 
damiesi automobiliais, jie daro-: 
si sunkiau sukontroliuojami. Ir; 
paaugliai dabar papildo sunkės i 
nius nusikaltimus. Keliama min 
tis, kad būtų pasamdyta dau- ‘ 
giau asmenų tose įstaigose, ku
rios bando sukontroliuoti nepil
namečių nusikaltimus.

Išgyveno 37,990 dienų
Elizaheth Love gyvenanti f 

Chicagoje, 6347 S. Kenwood, 
sakosi jau yra sulaukusi 104 
metų, taigi ji jau išgyveno 
37,990 dienų. Dabar gyvena 
pas dukterį, jau turinčią 67 me
tus amžiaus. Jaučiasi gerai, 
nors kartais ją vargina arth- 
ritia.

Nauja augšt. mokykla
Auroroje šį pavasarį prade

dama statyti Marmion Karinė 
akademija, kuriai vadovaus tė-.1 
vai benediktinai. Pastatą numa
noma užbaigti J968 m. rudenį.

Į 1 vai. p. p. iki 7 v. v.

Spaustuvės gaisras

sunaikino Repreduc-

mis Conrad Hilton viešbutyje; 
juose numatoma apie 4,000 da- mcta:g

d susisiekimo nelaimėse Chica-1

lyvių.

goję žuvo 42 žmonės. Pernai 
tuo pačiu laiku buvo

žuvusių 57.
Ugnis

avininkasJ tion Co‘ lmonę 2144 Southport 
svt. Chicagoje. Nuostoliu pa
dalyta apie $200,000. 
priežastis aiškinama.

Nauja mergaičių mokykla
Wilmette priemiestyje prade

dama statyti nauja augštesnioji 
Gaisro ! mokykla mergaitėms. Ją g'obos 

j vienuolės domininkonės.

JUOZAPAS KAMINSKAS
Gyveno 410] South Maple- 

uooil Avenue, tel. TR 6-2015.
Mirė kovo 10 d., 1 957 m., su

laukęs 59 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa

nevėžio miesto.
Amerikoje išgyveno 4 mėne

sius. ,
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona. Teodora (po tėvais Ma
taitytė), duktė Elvyra Degutis, 
žentas Zigmus ir šeima, duktė 
Vida, sesuo Petronėlė Antanai
tienė, švogeris Alfonsas ir šei
ma; Lietuvoje liko brolio žmo
na Domicėlė Kaminskas ir šei
ma; sesers vaikai Domas, Arū
nas ir Vytautas, kiti giminės, 
d į augai ir pažįstanti.

Priklausė Savanorių Kūrėjų 
Sąjungai, Dailininkų Sąjungai.

Kūnas pašarvotas Petro BP 
liūno koplyčioje, 434S S- Cali
fornia Avė. Laidotuvės Įvyksta 
trečiadienį, kovo 13 d. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas į švč. P. Marijos Ne
kaltu Prasidėjimo parap. baž
nyčių. kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapinis.

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

Nuliūdę: žmona, dukterys,
žentas, svigerka ir kiti giminės. 
»laid. direktorius Petras Bi

liūnas, te|. LAfayette 3-3572

DVEJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

A.
SKUBAITIS

7004 So. Campbell Avė., 
Tel. Gito veli! U 0-»K4A

Jau suėjo dveji metai,
negailestinga mirtis atskyrė 
mūsų tarpo mylinių vyrų,

kai
ift

Netekau savo mylimo 1955m. 
kovo mėn. J 0d.

Nors laikas tęsiasi, bet aš jo 
niekados negalėsiu užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas sutei
kia jam amžinų ramybę.

Už jo sielų aš užprašiau 4 
gedulingas šv. Mišias kovo mėn. 
13 d. 6-tų vai. ryto: vienos šv. 
Kryžiaus ligoninės koplyčioje 
8 vai. ryto, 3-jos šv. Mišios stt 
egzekvijomis Gimimo Panelės 
švenč. parap. bažnyčioje, Mar- 
(įuetto Parke.

Maloniai kviečiu visus gimi
nes, draugus, kaimynus ir pa
žįstamus šiose pamaldose daly
vauti ir kartu su manim pa- 
si melsti už a. a. Jono sielų.

Po šv. Mišių kviečiu gimines, 
draugus ir pažįstamus daly
vavusius pamaldose j savo na
mus pusryčiam.

Nuliūdusi: žmona Stanislava.

13 METŲ MIRTIES SUKAKTIS

FRANK CIKAS
Jau suėjo trylika metų, kai ne

gailestinga mirtis atskyrė iš mūsų tar
po mylimą sūnų ir brolį

Netekome savo mylimo 1944 m., kovo mėn. 12 d.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados nugalėsime už

miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.
Už jo sielą mes užprašėme gedulingas šv. Mišias su egzek

vijomis, kovo mėn. 12 dieną 7 vai. ryto. švenč. Panelės Ne
kalto Prasidėjimo parapijos bažnyčioje, 44th ir Fairfield Avė.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su mumis pasimelsti už 
e. a. Krank Cikas sielą.

Nuliūdę: Tėvai: Frank ir Emilija, sesuo Emilija, švoge
ris Bruno Vaičekauskas,, jų vaikai Sylvto, Fran ir Jeffry. Te
ta Anastazija Sidabrienė, jos vyras Augustas Ir sūnus Au
gustas.

Tik tas užsitarnauja laisvę 
ir gyvenimą, kuris kasdien dėl 
jų kovoja. Gfoeffce

iiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiimiiiimiiiimiiiiiiv
Visi Pittsburgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių
Katalikų Radijo Programų

— vadovaujama —

Lietuvos Vyčių Pittsburghe
JI TRANSLIUOJAMA 

Kiekvienų sekmauien* nno 
1:30 Iki 2:00 vai. p. ”

IŠ STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

Visais reikalais kreipkitės šiuo adre 
su: LITHUANIAN CATHOLTC HOUF 
Radio Statlon WLOA. Braddock. Pa

iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiii

(Incorporated)
EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481

PIRKITE DABAR TIESIOS KUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

OUR

A. A.

JUOZAPAS LUCAS
Mirė kovo 8 d., 1957 m., 3 v.

p. p., sulaukęs pusės amžiaus. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Taura
gės apskr.

Amerikoje išgyveno 59 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

3 dukterys: Mary Bardusk, 
žentas Andrew; Adeline Braze, 
žentas Bruno; ir Marge Stru- 
niillo, žentas Nornian; 7 anū
kai, vienas proanūkas, 2 bro
liai: Jonas, brolienė Agota; ir 
Jurgis su šeima, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. Lietuvoje 
liko sesuo Marijona Lueas.

Kūnas pašarvotas A. Pet
kaus koplyčioje, J 410 S. 59th 
A vė., Cicero, I1L

laidotuvės įvyks sntradlenį, 
kovo 12 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas į šv. Anta
no parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velloniefl sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Dukterys, žentai, 
anūkai ir proanūkas.

laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus. Tel. TOvvnhall 3- 
2109.

įtrinkite dien. Draugi

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vlce-Presldent

6819 So. Western Avė. Tel. GRovehilI 6-3745
1

40

Į paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdnra kasdien Ir sekmadieniniu nuo 9 vai. ryto Iki 5 vai. popiet.
IŠSIJUNKITE DABAR — BCR PASTATYTA KAPINIU niF.NOJE! 

JOKIO 1MOK|JIMO. SUMOKĖSITE KAPINIC DIENOJE.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. SOth AVĖ. 

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

TOvvnhall 3-2109

OAAMįi
SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna
vimai dieną ir nak

Reikale šaukite

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir' 
Roselando dalyse ir’ 
tuojau patarnaujame 1

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 8-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-840J

PETRAS P. GURSKIS
659 We«t 18th STREEET Tel. SEeley 3-5711

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 8. MICHIGAN AVĖ Tel. COmmodore 4-222*

JURGIS F.
3319 S. LITUANICA AVĖ.

RUDMIN
Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, Iii. Tel. Ol.ympir 2-1IMM

ZIGMUND (ŽUDYK)
1646 U Hith STREET

ZUŪYCKI
YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. «9th STREET KEpiihlie 7-121>
2314 to 23rd PLACE VIrginia 7-667 '
~ VANCEFUNERAL HOME

1424 8. 50th AVĖ. OLympic 2-f»24ft ir TOwnhall S-9rtR7

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Drangą".

r f
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X Stasio Bagdono su Galina 
j Kalvaityte jungtuvės įvyko š. 
m. kovo m. 2 d. Nekalto Švč. 
Panelės Marijos Prasidėjimo 
bažnyčioje. Amžinais ryšiais 
surišo kun. Abromaitis Eduar
das, kartu suteikdamas ir po
piežiaus palaiminimą. Vestuvių 
puota įvyko Lietuvių auditori
joj, kurioje dalyvavo virš pus
šimčio svečių. Stasiui Bagdo
nui, kaip šauliui, Chicagos šau
lių klubo vardu buvo įteikta 
dovana “Lietuvos istorija’’. Ją 
įteikė VI. Išganaitis, pasakyda
mas atitinkamą kalbą. Be to, 
jaunieji gavo daug gražių ir 
vertingų dovanų. Atitinkamus 
sveikinimo kalbas pasakė J. 
Ulevičius, L. Mockevičius ir kt. 
Svečiai vaišinosi, protarpiais 
gerai muzikai griežiant, iki vė
lybo laiko. Povestuvinei kelio
nei jaunieji važiuoja į Floridą.

X Kultūrinis Jaunimo pobū
vis rengiamas Lietuvių Ben-

X "Ateities” šokėjai kovo 4 
d. pasirodė televizijoj Chicagos 
miesto 120 m. įsikūrimo proga.
Buvo iškeptas didelis tortas, 
kurį durtuvu prapjovė pats 
Chicagos burmistras R. Daley.
Programa buvo pradėta iš New 
Yorko ir buvo tęsiama toliau iš 
Chicagos. Ją matė visa Ameri
ka. Be “Ateities” šokėjų dar 
šoko lenkai, airiai, škotai. Kitų 
tautų atstovai dalyvavo tik 
kaip svečiai. Po programos 
“Ateities” šokėjai nusifotogra
favo su burmistru R. Daley, 
kuris mielai fotografavosi ir 
kalbėjosi su šokėjafš. Ateities 
šokėjai džiaugiasi galėdami
gražiai atstovauti lietuvių tau- druomenės Marquette Parko 
tą. • j apylinkės iniciatyva kovo mėn.

s. o . 24 d. 3 vai. po pietų GimimoX Sapnas apie šiaurę (Bra- * 1
dūno žodžiai) — tokiu pavadi
nimu naujai sukurtą dainą so
lo balsui (su fortepionu) at
siuntė Dainos ir Giesmės kon
kursui Vargovaikis (slapyvar
dis). Paskutinis terminas kon
kursui skiriamus kūrinius 
įteikti yra kovo 16 d. Adresas 
— Kultūros fondas (Muzikos 
konkursui), 1602 S. 48 court,
Cicero 50, III. Konkurso jury 
komisija: prof. VI. Jakubėnas,
Al. Kutkus, B. Chomskis, Alicc 
Stephens, Ant. Skridulis.

Panelės Švč. Marijos parapijos 
' salėje.

Kultūrinio jaunimo pobūvio 
programą išpildys Chicagos ir 
jos apylinkės jaunimo meninės 
pajėgos, dalyvaujant Tauti
niam Jaunimo ansambliui ir 
kitiems meno vienetams.

Tikimasi, kad šiuo kultūriniu 
pobūviu susidomės ne tik jauni
mas, bet ir jų tėvai. Į pobūvį 
įėjimas veltui.

X LB Chicagos apygardos

PENK1OI.IRMUTE DVYNUKU MOTINA

Penkiolikos metų motina M. Ostenberg, Richmond, Calif., džiaugiasi dvynukais, šalia jos vyras, 
m .amžiaus. Abu yra augs. mokyklos mokiniai. (INS)

vejančių Tautų komiteto pareis 
kimus.

J priėmimą Lietuvos pasiunti 
nybėje atsilankė augšti užs. 
reik. .ministerijos pareigūnai: 
Luis Vietor Cao ir Juan Gai los 
Athabe, kurie Urugvajaus vy
riausybės vardu palinkėjo Lie
tuvai kuo greičiausiai vėl atgau 
ti brangią nepriklausomybę. (E)

ĮVAIRIOS žinios
• llulsi ei km verkšlena. Bol-

BRAZILIJOJE
— Tėvas Kazys Bėkšta, jau

nas lietuvis misionierius, sale
zietis, dirba Brazilijos Amazo
nės srityje. Jis rašo: Po šventi
nimų 1956. XI. 4 buvau pasių
stas į šias .misijas. Po trijų die
nų skridimo lėktuvu ir trijų die 
nų kelionės motorlaiviu per upės 
slenksčius ir krioklius pasie
kiau šį Dievo palaimintą ‘prara 
sto rojaus’ kampelį. Mūsų pa
dangėje darbo netrūksta. Šio
mis dienomis nors ir atostogų
metas, keli tūkstančiai indėnu i ševikai nusiskundžia, kad „pas- 
iš toli suplaukė j šią misijų sto- kutiniu metu buržuazijos apolo- 
tį — Kalėdų švenčių atšvęsti, getai vėl pradėjo šmeižtų kam- 
Vien tą naktį išdalijom 2,000 paniją prieš tarybinę demokrati- 
Komunijų. Ruošiamės mokslo'ją“. Per Vilniaus radiją girtasi, 
metams. Bendrabučiuose turim kad, girdi, „vystant tarybinę de- 
apie 300 vaikų, kuriuos nemo- j mokratiją, buvusios „išplėstos 
karnai išlaikom. Gyvenam iš au sąjunginių respublikų teisės, pa
kų, kurias geri žmonės mums keltas jų vaidmuo vadovaujant 
prisiunčia”. Misionieriaus adre-Į ūkiui; pertvarkant planavimo sis 
sas— Rcv. Casimiro Bėkšta, į ^ern‘* etc. Tačiau praktikoj kaip
Missao Salesiana, Janarete,! seniau eJ° visos' net ir smulkiau 
Amazonas, Brasil. I S1OS’ direktyvos iš Maskvos, taip

IŠ ARTI IR TOLI
PRANCŪZIJOJ I kun- J- Petrošius’ Lietuvos at- lietuvio meilės ir lietuviškų pa-

Kazūnien <lu.„ p» i St°VaS Prancūzi™e min' dr’ J’ i Pročių meilės kertinių akmenų, 
uiuero duna Pa- Backis ir dr. E. Turauskas. Kaihao ^aaoizA ..„u..u...

(Dainius)

X LB Brighton Parko veik
la tuojau pagyvėjo, kai buvo 
išrinkta nauja apylinkės valdy 
ba. Pirmiausiai suruošė Vasario 
16 minėjimą, Užgavėnių blynų 
balių ir pradėjo registruoti 
jaunimą į naujai steigiamą 
moksleivių ansamblį. Jau turi 
raa patalpos repeticijoms, tik 
reikalinga tėvams paraginti sa
vo vaikus įsirašyti Į ansamblio

valdyba, pritariant dailinin
kams, nutarė surengti .meno 
parodą Morrison viešbutyje. Iš
kilmingas minėtos parodos ati
darymas numatytas birželio 
mėn. 28 d., t. y. Jaunimo kon
greso ir Tautinių šokių šventės 
išvakarėse, bet pati paroda nu
matyta uždaryti tiktai liepos 
mėn. 14 d., kad ją galėtų ma
tyti ir svetimtaučiai. Paroda

— SV.
ryžtuje buvo paminėta kovo 3 
d. Kalbėjo vysk. Rupp lietuvių 
koplyčioje, pradėdamas pamok
slą nuo atsiminimų apie lietuvi
škąjį jaunimą, kai jis 1938 m. 
drauge su grupe Prancūzijos 
katal. skautų dalyvavo Lietu
vos Skautų štabo sušauktame 
sąskrydyje — stovykloje, kuri

AUSTRALIJOJE
— Melbourno Lietuvių Teat

ro grupė sausio 26 d. labai sėk
mingai suvaidino J. Audronio 
3 veiksmų komediją “Teta iš 
Amerikos”. Vaidino V. Lazaus-

įvyko Panemunės šile, prie Kau kas, V. Baltutytė, B. Paškevi- 
no ir kur lietuviškas jaunimas čius, V. Bosikis, Viktoras Bal- 
taip gražiai pasireiškė. Po to tutis, J. Kaladytė, J. Verbylai- 
vyskupas priminė, jog jis su sa- tė, D. Dimindavičiutė, H. Paš-

. , rengiama visų dailininkų, įgyve- 
ciles, kad vėliau nereikėtų gai- nančįų JAV įr Kanadoje yi.
ietis, kad būta apsileidimo ir pasaulyjc jci tiktai
jaunimas neturėjo progos la- risidai
vintis dainoje, tautiniuose šo
kiuose ir vaidyboje. Registruo- į X Pirmosios Amerikos ir 
tis — 3922 S. Artesian Avė. Kanados lietuvių tautinių šo

kių šventės proga leidžiamojo 
vadovo redaktoriumi pakvies
tas muz. J. Kreivėnas. Lietuvių

vo grupe buvo nuvykęs ir į Vil
nių, kur prie Šv. Kazimiero ka
po — altoriaus atlaikė mišias 
ir kalbėjo savo tautiečiams apie 
Šv. Kazimierą kaip apie nemirš 
tamąjį sąmoningo ir kilnaus jau 
nuolio pavyzdį. Atidavęs pagar 
bą Lietuvos jaunimui, kiek vie-

kevičius ir P. Baltutis. Režisavo 
P. Morkūnas. Prieš spektaklį 
įdomią kalbą apie lietuviško 
teatro reikšmę pasakė arch. V. 
Žemkalnis. Po vaidinimo artis
tus pasveikino apylinkės valdy
bos, Kultūros Fondo ir Dainos 
Mylėtojų sambūrio atstovai.

X Tautinių šokių šventės ko
miteto plenumo posėdis įvyko 
kovo .mėn. 2 d. Hollywood sa
lėje, kur kiekvienas komiteto 
narys padarė pranešimą apie 
atliktus šventei parengiamuo
sius darbus. Plačiau kalbėta 
repertuaro, spaudos, finansų, 
organizacines, technines, vado
vo išleidimo ir kitais klausi
mais, kurie sudarė aktualų rei
kalą.

X Lietuvių Jaunimo kongre
se, kaip po paskutiniojo pro
gramos komisijos posėdžio pa
aiškėjo, yra numatoma turėti 
šias sekcijas: meno, veteranų, 
sportininkų, moksleivių, lietu
viškosios dainos ir šokių, lite
ratūros ir spaudos, visuomeni
nių mokslų studentų ir griežtų
jų .mokslų studentų.

X Mrs. Mary Srupsa prane
ša, kad Amerikos Lietuvių Ka
talikių Mioterų dr-jos 46 sky
rius kovo 13 d. 8:30 vai. vak. 
Marquette Parko lietuvių pa
rapijos bažnyčios salėje ruošia 
draugišką parengimą. Progra
moj numatoma Carmen operos^ 
linksma versija. Visi kviečiami 
dalyvauti.

X Juozas Stanaitis pravedė 
L. Vyčių 24—99 kuopos susi
rinkimą, įvykusį kovo mėn. 6 
d. L. Vyčių salėje. Ši jungtinė 
kuopa yra viena iš veikliausių
jų IUinois-Indiana apylinkėje. 
Susirinkiman buvo atsilankę ir 
naujieji kuopos nariai — An- 
thony D. Yuknis ir Edv. šn- 
laitis.

X Jonas Byanskas, žinomas 
muzikas Chicagoje, anksčiau 
vadovavęs Birutės chorui, mie- 

4ai patalkininkauja “Rigoletto” 
operos pastatymui, kartkartė
mis paakomponuodamas repeti
cijų metu.

tautinių šokių grupės prašomos 
tuojau siųsti nuotraukas ir sa
vo veiklos aprašymus leidinio 
redaktoriui Mr. J. Kreivėnas, 
1602 So. 48 Court, Cicero 50, 
III. Vadovui reikalingą medžia
gą reikia atsiųsti ligi 1957 m. 
balandžio 1 d.

X Lietuvė iš 'Gary Ind., per 
paštą pasiuntė broliui siuntinį 
j Lietuvą. Jos brolis, norėda
mas atsiimti iš Švėkšnos pašto 
siuntinį, turėjo sumokėti išper
kamojo muito trylika šimtų 
rublių. Kadangi jis tiek pinigų 
neturėjo, tai siuntinys sugrą
žintas atgal.

Kas nori savo artimiesiems 
padėti, siuntinius turi siųsti ne 
per paštą, o per specialias agen
tūras.

X Lietuvių Bendruomenės 
Marąuette Parko apylinkės val
dyba Marquette Parke organi
zuoja jaunimo meno ansamblį.

Maloniai kviečiame tėvus sa
vo vaikus įrašydinti į šį orga
nizuojamą ansamblį. Norėdami 
daugiau gauti informacijų šiuo 
reikalu, telefonuokite apylinkės 
pirmininkei Indrijonicnci. WA1- 
brook 5-2221.

X Korp! Kęstutis Vasario 16 
d. proga paskyrė 25 dol. auką 
Lietuvos vadavimo reikalams. 
J šią sumą neįeina individualios 
kęstutiečių aukos, įteiktos 
Altui betarpiai.

X Roselandc Verbų sekma
dienį Balfo parengimo metu 
bus rodomas lietuviškas filmas 
ir skaitomi sąrašai išvežtųjų j 
Sibirą.

X Kun. K. Pečkys, S. J., Vi
sų Šventųjų parapijoje sekan
čią savaitę vadovaus misijoms.

ta ir jojo padėtis leido, vysk. I Paskui artistams ir svečiams 
Rupp pareiškė savo pasipiktini-1 buvo suruoštos vaišės erdviuo- 
mą tais, kurie klaidingai varto-| se ponų Vacbergų namuose.
darni socialinio teisingumo obal 
sius atėjo okupuoti tą kraštą, 
kuriam nieko naujo ir nieko ge
resnio nedavė ir negalėjo duoti. 
Tačiau ir didžiausioje priespau
da jūsų tautos nepalaužė, taip 
kaip ji nepalaužė ir Vengrų tau 
tos. Tame dideliame tautos at- 
spąrume jaunimas pirmas pra
bilo ir, nežiūrint visų pastangų,

Melbourno Lietuvių Teatro 
grupė įsikūrė prieš 5 metus ir 
yra suvaidinusi visą eilę lietu
viškų teatro veikalų Melbourne, 
Gcclonge ir Adelaidėje. Grupei 
iki šiol vadovavo P. Morkūnas 
ir P. Gasiūnienė.

— Bankstowno apylinkės lie
tuviai energingai pradėjo savo 
lietuviškų namų statybą. Sau-

Kalbas pasakė Krašto valdybos 
pirmininkas adv. S. Kovalskis, 
Bankstowno apylinkės pirmi
ninkas Stašionis ir Namų Ta
rybos pirmininkas J. Rama
nauskas. Į pamatus buvo įmū
rytas nerūdijantis cilinderis su 
šventinimo aktu, kurį pasirašė 
organizacijų atstovai ir visi iš
kilmių dalyviai. Kartu su šiuo 
lietuvių testamentu buvo į .ci- 
linderį įdėta žiupsnelis lietuviš
kos žemės ir lietuviški pinigai. 
Visų organizacijų atstovai, pa
rodydami lietuvišką vieningu
mą ir solidarumą, organizacijų 
vardu įmūrijo pirmąsias ply
tas. Talkos būdu statydami 
Bankstovvno lietuviai tiksi per 
pusę metų statybą užbaigti.

— Melbourne sausio 26 d. 
įvykęs Lietuvių Kultūros Fon
do Australijos apygardos atsto
vų suvažiavimas nebuvo skait
lingas, nes pakviesti jaunimo 
organizacijų, chorų, teatro gru
pių, sporto klubų, kultūrinių 
organizacijų ir laikraščių re
dakcijų atstovai į suvažiavimą 
neatvyko. Dalyvavo trijų vei
kiančių LKF skyrių atstovai. 
Išklausęs Apygardos valdybos 
ir skyrių valdybų veiklos pra-

URUGVAJUJ
— Radio Ariel specialioje 

programoje davė ypač įdomią 
parlamentaro dr. Glauko Sego- 
via paskaitą apie Lietuvą. Jis 
pernai su kitais parlamento at
stovais buvo oficialus Sovietų 
svečias, lankęs Rusiją ir kai ku 
riuos satelitus. Prisimena Vil
nių, kuriame matė “labai suvar 
igusius ir liūdnus žmones”. Dr. 
Segovia, atpasakojęs svarbiau
sius istorinius Lietuvos laisvės 
momentus, plačiau nagrinėjo so 
vietinio imperializmo užmačias 
ir ypač griežtai pasmerkė bol
ševikų vykdomą lietuvių tautos 
naikinimą — genocidą. Pagal jį, 
būtinai reiktų, kad atsakinga 
tarptautinė komisija šį krimi
nalą patyrinėtų ir surastų prie
monių baisiam genocidui sustab 
dyti. Įžymusis kalbėtojas pareiš 
kė giliai tikįs lietuvių tautos pa 
triotiniu gajumu ir jos dar vie
nu išsilaisvinimu, ši paskaita 
Vasario 16 buvo pertransliuota 
ir per Radio Solis, kur kas sek
madienis skamba nuolatinė lie
tuvių programa, t. jėzuitų veda
ma.

jos ir toliau tebedavinėjamos, su
teikiant atskiriems kraštams lais 
vės nebent tiek, kad jie patys 
savo iniciatyva surinktų Mask
vos reikalaujamas duokles, ko
kių ji pati neįstengė surinkti tie 
siogiai.

• Vilniaus studentų nuotaikos. 
„Stirttgarter Zeitung" 46 nr. de
da savo Rytų Europos korespon
dento pranešimą apie priešsovie- 
tines Vilniaus studentų nuotai
kas. Pasižymėję prieškomunisti- 
ne veikla studentai kitų kolegų 
esą laikomi didvyriais, skundžia 
si Vilniaus lenkų komunistų lai k 
rastis „Czerwony Sztandar". 
Daugelis klausosi vakariečių ra
dijo stočių transliacijų ir jas per 
teikia kitiems.

• Norvegų simpatijos Lietu
vai. Norvegų laikraštis „Norges 
Handels og Sjofartstidende“ 
(Oslo) Lietuvos nepriklausomy
bės sukakties proga įsidėjo 
straipsnį, kuriame atvaizduoja 
istorines lietuvių pastangas at
gauti ir išlaikyti savo valstybės 
nepriklausomybę ir toliau pabrė
žia: „Mes, kurie gyvename lais
vėje, žinome, koki vertinga ji 
yra. Tad turėtume laisvės kovo
tojams padėti“.

• Sudane vyriausybė irgi pa 
prašė Ameriką duoti pinigų
ūkiui ir ginklam. Kovo 15 d. Su 
dane lankysis viceprezidentas 
Nixonas. Sudanas yra palankos 
nis Vakarų sąjungininkui Ira-

pirmas nepasiduoda j sio 20 d. namų statytojų susi-1 nesimus 1x11 Priern^ finansinę 
■ - ' - apyskaitą, suvažiavimas pasi

sakė kultūriniais, daugiausia

jaunimas
ateizmui , taip skambėjo vys- rinkime priėmė namų valdymo 
kupo Rupp žodžiai, baigti linkę- statutą, susipažino su architėk- 
jitnais, kad tie, kurie yra laisva tų I. Jonaičio ir V. Vazgelevi-
me pasaulyje pajėgtų būti verti 
tų, kurie moka savo tėvynėje ne 
palūžti, net ir sunkiausioje prie
spaudoje būdami.

I P>o mišių vyskupas Rupp su
teikė palaiminimą. Mišias tą die 
ną laikė vienas nuostabiausių 
Prancūzijos dvasininkų tėvas jė

ciaus paruoštais namo planais, 
kuriuos miesto savivaldybė jau 
yra patvirtinusi, ir reikalams 
su valdžios įstaigomis tvarkyti 
išsirinko tris patikėtinius: dr. 
A. Mauragį, P. Zarembą ir Br. 
Genį. Sausio 28 d. vadovaujant 
prityrusiam statybininkui Val-

zuitas Braunas, visa savo asme teriui Pa riui buvo dsti 
nybe sutapęs su ta,s. kūne yra statybūs darbai Savait ,iais 
dahar kaip iscviai varge ir ne-
laimėje. Jis daug kartų nuo nuo t . ,, T> . . .. ..r , . , , rų talka. Per tris savaitgaliusvargio pats susirgdamas niekad , ... x ° .., j .. , buvo iškasti pamatams gno-v*iA**t 1111 ari o norinti tmmn Iri, 1 0nenuilsdavo padėti tiems, ku 
riems svetimoje šalyje būna 
kartais taip sunku pritapti prie 
naujų sąlygų. Lietuviams išei
viams tėvas Braunas gal yra 
dar brangesnis nė kitiems, nes 
ne kartą jau yra ėjęs klebono 
pareigas čionykštėje lietuvių 
parapijoje.

viai, sudėta armatūra ir išlieti 
patys pamatai. Vasario 23 d. 
buvo gražios ir prasmingos pa
matų ir kertinio akmens pa
šventinimo iškiLmės. Šventini
mo apeigas atliko Sydnėjaus 
lietuvių kapelionas kun. P. But
kus, kuris namo statytojams

Šv. Kazimiero paveikslas, vė- Pasakč ir Sraž4 pamokslą, ra-
liava, himnas ir taip širdinga 
pareikšta pagarba Lietuvai bei 
josios jaunimui, pripildė džiaug 
smu širdis lietuvių, gausiai su
gužėjusių į savo koplytėlę. i

Po pamaldų vysk. Rupp gar-’ 
bei surengti pietūs subūrė ne
mažą lietuvių ir leido dar porai 
valandų pabūti drauge ir paben 
drauti artimai su tuo, kas stovi 
mūsų išeivių dvasinių reikalų 
sargyboje. To jaukaus pobūvio 
metu kalbėjo Lietuvių Katalikui 
Misijos Prancūzijoje vedėjas

gindamas statyti namus 
Dievo meilės, tėvynės meilės,

teatro klausimais, konstatuo
damas neužtenkamą lietuviškos 
visuomenės dėmesį teatro mė
gėjų grupių darbui. Į naują 
LKF Australijos Apygardos 
valdybą išrinkti J. Antanaitis, 
A. Zubras, A. Krausas, A. Mi
kaila ir A. Pocius.

— Neuicastle ALB apylinkės 
valdybos nariai Henrikas Zaka
rauskas ir Zina Baršytė sukū
rė lietuvišką šeimą. Kitą lietu-*] 
višką šeimą sukūrė Sydnėjaus 
Lietuvių Sporto klubo “Kovas” 
nariai Romualdas Hornas ir 
Gražina Šliafertaitė.

KAS KĄ IR KUR
— Nekalto Prasidėjimo Seserų 

Rėmėjų (Gildo*) susirinkimas į-
vyks antradienį, kovo 12 d., 7:30 
vai. vak. Jono Kerulio bute (2421 
W. 45th Str., I augšte). Visi pra
šomi dalyvauti, nes tai bus pas
kutinis susirinkimas prieš seimą, 

ant| ir reikės aptarti daug reikalų ry
šius su jvyksiančiuoju balandžio 7 
d. seimu.

Radio Solis bangomis visą va 
landą buvo transliuojama turi
ninga programa, kurioje kolo
nijos lietuviai išgirdo min. dr.
K. Graužinio kalbą į Lietuvą, 
vedėjo kun. dr. P. Dauginčio,
Bendruomenės pirmininko m.'kui negu EgiPluk 
Svečiulio, Kultūros Draugijos __________
pirm. J. Jazausko, Vyčių pirmi
ninko ir kitų patriotines kalbas 
ir įvairių chorų bei solistų dai
nas. Be to, tiek ši, tiek kitos 
Montevideo radijo stotys perda 
vė Urug. L. Bendruomenės pas
kelbtą deklaraciją arba jos san
trauką.

Didieji dienraščiai: EI Dia ir 
EI Pais paskelbė atitinkamus 
savo bendradarbių lietuvių 
straipsnius, o kelį kiti dienraš
čiai spausdino ištisai Bendruo
menės ir Prieš Komunizmą Ko-
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Išėjo iš spaudos nauja
A N ATOLU AUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00, 150 pusi.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West OSrd Street, 

Chicago 20, III.

f

RUOŠKIMĖS DALYVAUTI 
“RIGOLETTO” OPEROS 

SPEKTAKLIUOSE 
KOVO 30 IR 31 DIENOMIS 

CHICAGOJE

Mari jos apsireiškimų latimoje 

1917 metais aprašymas 
128 pusi. Kaina $1.00 

UžsakymuM kartu rii plnl^uta aluakJt.e;
‘‘DRAUGAS’’

4545 West BSrd Street 
dhieago 29. Illinois
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Uemkite <1irn hrau^a*

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

kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, 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 24226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sekin. 10—5, Kitom dienom 9—6
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