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Jungtinių Tautų organizaciją turi 81-ną valstybę
Nauja Ghanos valstybe priimta 

į Jungtinių Tautų šeimų
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
JUNGTINĖS TAUTOS. — Ghana, naujoji Afrikos negrų vals

tybė, pati vos pora dienų kaip nepriklausoma ir suvereninė, kovo 
8 d. tapo aštuoniasdešimt pirmoji narė.

Dar nebuvo panašiai pasitaikę
visoje JT istorijoje, kad tokia 
jauna valstybė ir taip greitai bū
tų tapusi šios organizacijos na
re. Atrodė net keista, bet tuo me
tu, kai JT Saugumo taryba po
sėdžiavo Ghanos priėmimo klau
simu, JT darbininkai jau kasė 
duobę įstatyti stulpui, ant kurio 
bus iškabinta naujosios narės 
vėliava.

Šitokia procedūra, čia dar ne
turėjusi precedento, nieko neste
bino, kadangi niekai neabejojo, 
jog kas nors gali nesutikti Gha- 
ną priimti. Tuo tarpu .kaip ži
nia, kitos valstybės, kurios, pa
vyzdžiui, buvo priimtos pernai, 
turėjo išlaukti net keletą metų, 
ligi jų kandidatūra praėjo. Dar 
ir dabar yra kraštų, kurie lau
kia savo eilės. Jų tarpe yra Pie
tų Korėja ir Pietų Vietnamas, 
siūlomi vakariečių ir Mongolija, 
siūloma Sovietų Sąjungos ir jos 
bloko.

Visi džiaugiasi
Pirma Saugumo taryba visais 

teigiamais balsais, o paskui Ge
neralinė asamblėja nutarė Gha- 
ną priimti į JT šeimą. Tiek Sau
gumo taryboje, kurioje šį mėnesį 
pirmininkauja pagal eilę sovie
tas, tiek Generalinėje asamblėjo
je kalbėtojai reiškė pasitenkini
mą, kad britai savo buvusiom ko 
lonijom, kurias pastaruoju metu 
valdė pagal JT mandatą, suteikė 
nepriklausomybę. Delegatai vy
lėsi, kad naujoji Afrikos negrų 
valstybė, kurią supa dar milio- 
nai negrų, esančių kolonijinėje 
valdžioje, bus inspiracija ir ki
toms Afrikos tautoms, siekian
čioms nepriklausomybės.

Sovietų atstovas irgi sveikino
naująj4 narę. Jis pareiškė viltį,! tančiams naujų sumanymų. Ame penkiak,
kad ateis diena, kada visos tau
tos, esančios kolonijinėje val
džioje, atgaus savo laisvę. Jis, 
žinoma, čia kalbėjo tik turėda
mas galvoje vakariečius, bet po 
jo kalbos vakariečių atstovai sa
kė, kad tuos jo žodžius būtų ge
rai pritaikyti ir toms tautoms, 
kurias sovietai tebelaiko savo ko 
munistinėse kolonijose.

Tuojau pat nubalsavus priim
ti, Ghanos atstovas užėmė savo 
vietą Generalinės asamblėjos pa 
talpose ir tarė padėkos žodį, ža
dėdamas, kad jo šalis aktyviai 
dalyvaus JT darbuose.

Visose delegatų kalbose, ku
riose jie sveikino naująją narę, 
daugiausia pagyrimo teko bri
tams, kuriuos girti už tai pradė
jo Australijos atstovas dar Sau
gumo tarybos posėdyje. Britai su 
Australija ir buvo tie iniciato
riai, sušaukę Saugumo tarybos 
posėdį po to, kai tik buvo gautas 
Ghanos ministro pirmininko pa
reiškimas įstoti į JT narius. Gha
na dabar yra ketvirtoji Afrikos 
valstybė, pastarųjų dvejų metų 
laikotarpyje priimta į Jungtines 
Tautas. Prieš tai buvo priimti 
Tunisas, Marokas ir Sudanas.

JT prisidėjo
Kadangi dar nepasiūta Gha

nos vėliava, tai nebuvo galimy
bių ją iškilmingai iškelti, bet,

rinių pajėgų perorganizavimo 
Vokietijoje, Macmillan pareiškė:

— Britanija laikė karinę pajė
gą Europoje ir toliau ten laikys.
Mano vyriausybė nenori pasi-

manoma, kad ji bus iškabinta traukti iš Europos. Pakeitimai 
artimiausiomis dienomis. Entu-jyra daromi, kad mūsų karinės Regimantė. 
ziazmas, kuriuo Ghana priimta į pajėgos Vokietijoje tuo pačiu me Saulė teka 6:10, leidžiasi 5:53. 
JT šeimą, čia dar pateisinamas i tu būtų veiksmingos ir mažiau ORAS
ir tuo, kad ir pačios JT yra pri- išlaidžios. Oro biuras praneša: Chicagoje
sidėjusios prie to fakto, kad ji
tapo nepriklausoma.

Ghana, kurios vardas yra pa
imtas iš maždaug prieš tūkstan
tį metų klestėjusios negrų vals
tybės, sudaryta iš dviejų terito
rijų — iš Auksinio kranto ir iš 
Togo krašto dalies, kuri buvo ad
ministruojama kaip vienas eko
nominis vienetas su Auksiniu 
Krantu, bet faktinai buvo britų 
valdoma kaip JT mandatas. Auk 
sinis krantas turėjo autonomiją 
ir šiemet jam buvo britų pažadė
ta nepriklausomybė.

Pernai Togo krašte JT prie
žiūroje buvo pravestas plebisci
tas ir jo metu gyventojai pasi
sakė už jų prijungimą prie Auk
sinio Kranto. Kadangi Auksinis 
Krantas turėjo gauti nepriklau
somybę, tai Togo kraštui, su juo 
ekonomiškai sujungtam, būtų

kad Ghana turėtų nesidėti prie 
jokių blokų. Tačiau tų iškilmių 
išvakarėse tas pats ministras pir 
mininkas, kalbėdamas su JAV 
viceprezidentu Nixonu, sakė, 
kad Ghana niekados negali būti 

prisiėję ir toliau pasilikti JT glo tneutrali šaltajame kare. Kaip
boję, kuri nežinia kokia forma 
būtų buvusi vykdoma. Antroji 
Togo dalis dar yra valdoma 
prancūzų.

Turtingas kraštas
Dabartinė Ghana sudaro 91,- 

200 kv. mylių ploto ir turi apie 
keturis milionus gyventojų. 
Kraštas yra gausingas žemės tur 
tais — daug mangano, bauksito, 
na, ir, žinoma, aukso. Kakao ga
myba padengia beveik pusę viso 
pasaulio sunaudojamo kiekio. 
Eksportuojama palmių alyva, 
raudonmedis ir kt.

Be abejo, Ghanai bus reikalin
ga ir JT teikiama civilizacijoje 
atsilikusioms šalims ekonominė 
pagalba. Jau čia kalbama apie 
planus užtvenkti per jos teritori
ją plaukiančią pagrindinę upę, 
kad tokiu būdu būtų gauta elek
tros energijos tūkstančių tūks-

rikos negrai jau paskelbė atsi
šaukimą, kviečiantį savo turtin
guosius bendraodžius investuoti 
kapitalą Ghanoje.

Kalbant apie naujosios valsty
bės politinį kursą, kyla klausi
mų, kaip ji laikysis tarptautinė
je plotmėje. Kovo 6 d., prokla
muodamas nepriklausomybę, jos 
ministras pirmininkas pranešė,

Britanija nepaliks Europos, - 

pasakė premjeras Macmillan
PARYŽIUS, kovo 11. — Britanijos ministeris pirmininkas 

Harold Macmillan vakar užtikrino prancūzus, kad Didžioji Brita
nija politiškai artėja prie Europos.

Macmillan šiuos žodžius pasa
kė prieš grįžtant su užsienio rei
kalų ministeriu Selwyn Lloyd į 
namus iš Paryžiaus. Britanijos 
premjeras Macmillan ir užsienio 
reikalų ministeris Lloyd dvi die
nas buvo Paryžiuje ir tarėsi su 
Prancūzijos premjeru Guy Mol- 
let ir užsienio reikalų ministeriu
Christian Pineau. • Kanados laivyno dalinys nu-

Žinodamas Prancūzijos vyriau vy^° J Hong Kongą, kur išbus sa- 
sybės susirūpinimą dėl britų ka- vaitę

WORLD WEEK 17 KILLED AS RAF 
PLANE FLUMMETS

IN ENOLAND RIG OUESTION WILl EGYPT 
FERMIT ISRAELI SHIPPING 

TO ŪSE SUEZ CANAl ANO THE
GULF OF AOABA? ISRAELIS 

SAY THEY ARE PREPARED TO 
SHOOT WAY THROUGH GULF

ISRAELIS MOVĖ OUT
OF GAZA STRIP AND 
GULF OF AOABA. UN 

FORCES MOVĖ IN

bVYBESNI PRAĖJUSIOS SAVAITES ĮVYKIAI:
• Vidurių Rytų programą, kurią prezidentas pasirašė; Izraelio karinės jėgos pasitraukė iš Gazos 

. PY es’ Vlef°n atėjo J.T. karinės pajėgos; Airijoje rinkimus laimėjo Valeros partija; Suezo kanalu jau ga-
(INS)

Kongresas 
ruožo ir 
Ii plaukti maži laivai

ten bebus, čia manoma, kad ir 
Rytai ir Vakarai bandys savo jė
gas naujojoje valstybėje, nors 
oficialiai Ghana yra britų ko- 
monvelto narys.

Primena Lietuvą
Savo vėliava Ghana primena 

Lietuvą. Jos .spalvos yra tos pa
čios, tik vietoje geltonos yra 
auksinė. Iš tolo žiūrint, kai ple
vėsuos čia visų vėliavų tarpe, ji, 
žinoma, mažai kuo skirsis nuo 
geltonos. Tai vėl ji ne viena pro
ga, einant pro šalį, primins lie
tuviškas spalvas, kaip dabar jas 
nuolatos primena Abisinijos ir 
Bolivijos vėliavos, kurių tos pa
čios lietuviškos spalvos, tik skir
tinga tvarka.

Ghanos vėliava prasideda rau
dona spalva; viduryje yra auksi
nė ir apačioje — žalia.

Vėliavos viduryje yra juoda 
arapė žvaigždė, simboli

zuojanti <kelią į laisvę. Raudo
na spalva jiems reiškia pagerbi
mą tų, kurie kovojo ir dirbo už 
krašto laisvę ir nepriklausomy
bę; auksinė spalva — simboli
zuoja krašto turtingumą (paly
gink: Auksinis Krantas) ir ža
lia spalva jiems simbolizuoja jų 
laukus ir miškus .panašiai, kaip 
ir lietuviškoji...

ba, pasakė, jog bendro turgaus ir 
Europos laisvos prekybos zonos 
steigimas sutiks kliūčių, bet jis 
pastebėjo, kad kliūtys bus nuga
lėtos. Britai pasiryžę pagerinti 
ir sustiprinti politinį bendradar
biavimą Europoje.

• Vokiečiai rytprūsiai atsiri
boja nuo „Memeler Dampfboot’o.

KALENDORIUS
Kovo 12 d.: šv. Grigalius Di

dysis; lietuviški: Goštautas ir

Egipto prezidentas Nasseris 

grįžta į Gazos ruožą
KAIRAS, Egiptas, kovo 11. — Egiptas padarė pirmą oficialų 

žingsnį greitai atgauti kontrolę Gazos ruože, kai Egiptas pranešė, 
kad Gazos teritorijos gubernatoriumi skiriamas gen. Hassan Abdel 
Latif.

Kairo radijas pranešė: Egip
tas planuoja greitai perimti Ga
zos administraciją iš Jungtinių 
Tautų karinių pajėgų.

Egipto vyriausybė apkaltino 
Jungtines Tautas netinkamai

Jei Egiptas nepraleis
Izraelio laivų Suezu

WASHINGTONAS^ kovo 11.JA&J
uentne— Alfred M. Gruenfher, buvęs 

Šiaurės Atlanto Gynybos organi
zacijos (Nato) vyriausias vadas, 
vakar pasakė: susidarys labai 
rimta situacija, jei Egiptas ne
praleis Izraelio laivų Suezo ka
nalu ir Akabos įlanka.

Surado deimantus
NEW ORLEANS, kovo 11. — 

Viešbučio detektyvas vakar su
čiupo bėgantį vyrą ir surado 100 
tūkstančių dolerių vertės dei
mantų, kurie buvo pavogti prieš 
kelias minutes.

Deimantų savininkas yra Wil- 
liam B. Wolfe, 51 metų, iš New 
Yorko.

Prašo keisti politikų
raud. Kinijos atžvilgiu
HANNOVERIS, Vokietija, ko

vo 11. — Vakarų Vokietijos so
cialdemokratų partijos vadas 
Erich Ollenhaueris vakar parei
kalavo kanclerio Adenauerio vy
riausybę peržiūrėti savo politiką 
raudonosios Kinijos atžvilgiu.

Ollenhaueris nori, kad V. Vo
kietija pripažintų raudonąją Ki
niją.

Vengrai puolė
Sovietų konsulatą

ISTANBULAS, Turkija, kovo 
11. — Vengrai pabėgėliai vakar 
užpuolė Sovietų Sąjungos konsu
latą Istanbule ir bandė nutrauk
ti kūjį ir pjautuvą — komunis
tinį ženklą. Vietos policija su
laikė keturis vengrus.

Senatorius siūlo
pakviesti Nasseri

WASHINGTONAS, kovo 11. 
— Senatorius Talmadge (D., 
Ga.) vakar siūlė prezidentui Ei- 
senhoweriui pakviesti Egipto 
prezidentą Nasserį ir Izraelio 
premjerą Ben - Gurioną pasitar
ti į Jungtines Amerikos Valsty
bes, kad būtų išspręsta Vidurio 
Rytų problema.

• Viceprezidentas Ninonas va-

NINE LOŠT IN COUISION 
3F U. S. NAVY TANKE* ANO

THE DEIAWA*E RIVER

reikia saugotis raudonųjų.
Dulles pasakė, kad sovietai 

nuolat stengiasi sukelti nesusi- 
naudojant savo mandatą. Ji pa- pratimus ir pietryčių Azijos vals
sakė, jog „dešimtimis tūkstan
čių“ arabų Gazoje šiandien de- 
montravo, kad Gaza būtų grą
žinta Egiptui.

Izraelis stebi įvykius
Izraelio užsienio reikalų minis 

terijos direktorius Walter Eytan 
pasakė: Egipto teroristinė kam
panija planuoja diskredituoti 
Jungtinių Tautų karines pajėgas 
Gazos ruože.

Izraelis stebi įvykius ,nes Iz
raelio kariuomenė pasitraukė iš 
Gazos, kad ten nebegrįžtų egip
tiečių režimas. „

Egipto Nasseris nesitaria su 
Jungtinių Tautų karinių pajėgų 
vadovybe. Jis tiesiai pasiuntė 
protestą Jungtinių Tautų gen. 
sekretoriui Dag Hammarskjol- 
dui, kad JT kareiviai neatlieka 
savo pareigų, kurios jiems nuro
dytos JT generalinės asamblė
jos.

Jis kaltina, kad JT kareiviai 
šaudė į Gazos žmones.

Sukilėlių vadą vadina
Sovietų agentu

HAVANA, Kuba, kovo 11. — 
Kubos prezidentas Fulgencio Ba
tistą sukilėlių vadą Fidel Castro 
pavadino sovietų agentu.

Batistą pirmą kartą Castro 
apkaltino komunistu. Jis taip 
pat pastebėjo, kad tarp Kubos 
armijos ir Castro sukilėlių nėra 
ryšio.

Amerikos karines
pratybos Pacifike

MANILA, kovo 11. — Vice- 
admirolas Wallace M. Beakley 
šiandien pranešė, kad Amerikos 
karinės pajėgos sekančią savai
tę atliks karines pratybas ryti
nėje Pilipinų pakrantėje.

JAV 7-to laivyno vadas pasa
kė spaudos konferencijoje, kad 
90 laivų, 400 lėktuvų ir apie 60,- 
000 jūrininkų dalyvaus pratybo
se, kurios prasidės kovo 17 d.

Reikia saugotis 
komunizmo, pasakė 
valst. sekret. Dulles Dirbs, jei Egiptas

Arabų komitetas, atstovaująs 
CANBERRA, Australija, ko- daugiau kaip 1,000 civilinių tar 

vo 11. — Valstybės sekretorius! nauto jų, dirbusių ruože prieš 
Dulles šiandien aštuonių valsty- j Izraeliui įvykdant invaziją, pasa- 
bių pietryčių Azijos sutarties or-1 kė, kad tarnautojai dirbs, jei 
ganizacijos tarybos atidaromoje; Egiptas patvirtins civilinę admi- 
sesijoje šiandien pareiškė, kad nistraciją, sudarytą Jungtinių

tybės (Seato, turi pasilikti sar
gyboje.

Jis pasakė, jog JAV laikysis 
saugumo pakto įsipareigojimų.

Stebėtojai įsitikinę, kad JAV 
pasiūlys praplėsti Seato organi
zaciją, įtraukiant į ją pietinį 
Vietnamą, Ceiloną ir Burmą.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus pagclbininkas 

Ralph, Bunehe ir Jungtinių Tautų kareivių vadas gen. E. L. M. 
Burns vakar išskrido iš Kairo į Gazą pastudijuoti, arabų riaušes, 
sukeltas prieš Jungtinių Tautų kareivius, ir Gazos pareigūnų atsi
sakymą bendradarbiauti su Jungtinių Tautų kariuomene. Gazos 
padėtis sekmadienį pasiekė viršūnę, kai Danijos ir Norvegijos ka
reiviai, tarnaują Jungtinių Tautų pajėgose, paleido šūvius virš 
3,000 arabų galvų, kai arabai puolė Jungtinių Tautų kareivių pa
talpas. Keli šūviai buvo paleisti į JT sargybinius Gazos gatvėse. 
Arabai demonstrantai buvo išsklaidyti ašarinėmis dujomis.

— Pietryčių Azijos valstybių (Seato) tarybos ministenai va
kar atidarė trečią metinį posėdį Canberroje, Australijoje, kad, su
stiprintų aštuonių valstybių sąjungą kovoti prieš komunistų poli
tinę ir ekonominę subversiją pietryčių Azijoje. Jungtinių Ameri
kos Valstybių, Australijos, Britanijos, Prancūzijos, Naujos Ze
landijos, Pilipinų, Thailando ir Pakistano atstovai susirinko j Aus
tralijos parlamento rūmus, kur bus trijų dienų konferencija. Piet
ryčių Azijos taryba sudaryta 1951/ m.

— Prancūzija prašo, kad Britanija atidėtų savo kariuomenės 
ištraukimą iš Vokietijos kol Prancūzija galės grąžinti, į Europą kai, 
kurias savo divizijas (iš penkių), kurios buvo ištrauktos iš Šiau
rės Atlanto Gynybos organizacijos (Nato) kovoti Alžirijoje. Brita
nija planuoja sumažinti savo karines pajėgas Vokietijoj nuo 35,000 
iki 50,000 vyrų. Prancūzija tikisi galėsianti ištraukti savo karei
vius iš Alžirijos -1957 metų pabaigoje.

— Senatorius Knomland vakar pasakė, kad kongresas grei
čiausia vieną bilioną dolerių nukirs prezidento Eisenhoįverio už
sieninės pagalbos programoje. Užsieninės pagalbos programoje 
numatyta bil.

— Izraelio kaimiečiai palei Gazos ruožą pareikalavo Izraelio 
armijos apsaugos prieš naujus egiptiečių užpuolimus. Izraelis 
įspėjo, kad Gazos padėtis artėja prie sprogstančio punkto.

— Britanija ir Prancūzija priėmė jungtinį planą kaip elgtis, 
jei Egipto Nasseris ir toliau vienas norės tvarkyti Suezo kanalą — 
nepripažins tarptautinės kontrolės.

— Gazos arabai reikalauja, kad į Gazos ruožą būtų grąžinta, 
egiptiečių civilinė administracija. Arabai nenori bendradarbiauti 
su Jungtinių Tautų kareiviais. Padėtis įtempta. Gali lėkti su
šaukti Jungtinių Tautų generalinę asamblėją, kuri šeštadienį iš
siskirstė.

— Viceprezidentas Nixonns vakar pareiškė, kad raudonųjų 
įvykdytos žmonių skerdynės Vengrijoje sudavė didelį smūgį ko
munizmui Afrikoje.

— Prezidentas Eisenhou'eris šią savaitę vyksta atostogų į 
Floridą. ,

— Prezidentas Eisenhouieris vakar tarėsi .su kongresiniais 
vadais.

Atmete naują 

sovietų planą
LONDONAS, kovo 11.—Jung 

tinės Amerikos Valstybės, Bri
tanija ir Prancūzija atmetė So
vietų Sąjungos pasiūlymą jung- 
tinai keturiems spręsti Vidurio 
Rytų ginčą, šiandien pranešė pa
tikimi šaltiniai.

Sovietai tarp kitų dalykų pa
siūlė, kad Vakarų valstybės ir 
Rusija sustabdytų ginklų gabe
nimą į Vidurio Rytus.

Nauja krizė
Egiptas pirmadienį paskubino 

Suezo kanalo valymą. Bet nauja 
Vidurio Rytų krizė įsiliepsnojo 
Gazos ruože. Proegiptiečiai ara
bai pabėgėliai ten demonstravo 
prieš Jungtinių Tautų kontrolę.

Jungtinių Tautų karinės pajė- 
Į gos šiandien malšino Gazos ruo- 
jžo demonstrantus, kurie reika- 
, lauja, kad į Gazos ruožą tuojau 
'būtų sugrąžinta egiptiečių civili
nė administracija.

Tautų karinių pajėgų.
Laikinė administracija

Gazos ruože sudaryta laikinė 
administracija, kuriai vadovau
ja Danijos pulk. Carl Ingholm, 
kaip Gazos ruožo karinis guber
natorius. Jis sudarė iš Gazos 
miesto penkių gyventojų komite
tą prižiūrėti civilinius reikalus.

• Izraelis prašo Jungtines 
Amerikos Valstybes nuimti drau 
dimą žmonėms keliauti į Vidurio 
Rytus.

Britanijos ministeris pirminin į ir jos apylinkėje šiandien — švel kar atvyko į Etiopiją, kur bus • Aleutian salose vakar žemė 
kas, kalbėdamas prancūzų kai- ni oro temperatūra. I dvi dienas. ' drebėjo.

i
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PASLAPTINGAS VAINIKAS
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Nekamuok savo širdies
Kai sniego pusnys takus ir ke Kai su širdimi darosi kas nors 

liūs užpusto, tai daugiau žmo- negerai, tai pasireiškia sekan- 
nių nuo širdies smūgio miršta. Į tieji perspėją ženklai: skausmas

Prieš vienuolika metų vieną sidavimas buvo paskirtas sekan 
ankstyvą, šaltą ir lietingą lap- čią dieną.
kričio rytą Budapešto gatvė- Amerikiečių tarpe tuojau pa- 
mis važiavo sunkvežimis, ku- sklido žinia, kad šis keistai ap- 
riame buvo 13 vyrų ir didelė, sirenigęs vengrų dalinys su sa- 
sunki dėžė. Į darbą skubantie- vimi turi Vengrijos karališkojo 
ji žmonės negalėjo pastebėti) sosto vainiką, kurį jis perduos 
nieko nepaprasto iš kareivių, ly Į amerikiečiams. Sekančią dienąBekasant sniegą ar kitokį neį-l ar neįprastas slėgimas krūtinė ... i. ... . . . . , ,.

prast, darbą dirbant, Širdis greij je, neiSaiškinamas kvėpavimo ?Unkve“m'’, k"™ ■ | pasidavimo vieų susirinko di
čia u pavargsta. Todėl daugelis1 pasunkėjimas ar oro pristigi- 
silpnesnę širdį turinčių prie kas
tuvo susmunka. Todėl ir gydy
tojai perspėja tuos, kurie turi 
širdies ligą, kad kastuvo į ran
kas neimtų, sniego nekastų ir sa 
vo širdies nekamuotų.

Žiemos pūgoms praėjus, pa
vasariui išaušus, pavojai širdies 
ligą turintiems nepraėjo. Gal ki
tiems praėjo tik ne lietuviams.
Vos tik žemės pašalas nutirpo, 
vos tik žolės daigeliai pradeda 
dygti, vos tik dirvelė pakvimpa, 
lietuvis pasiunta. Jis neištveria 
kastuvo į rankas nepaėmęs, že
mės neišpurenęs, ko nors nepa
sodinęs. Tad pavasariui išaušus 
lietuviškų laikraščių puslapiuo
se daugiau matome užuojautų 
ir pranešimų, kad mylimieji ne
tikėtai, dažniausiai nuo širdies 
smūgio, mirė. O galėjo dar pa
gyventi, šeimai ir tautai daug 
d ir naudos padaryti.

Progų ir galimybių laisvoje 
Amerikoje savo širdį susilpninti 
ar visiškai sukrikdyti yra daug.
Amerikoje be jokio recepto gali 
pirkti aspirino kada tik nori 
ir kiek tik nori ne tiktai vaisti
nėje, bet ir karčiamejc, ir deli
katesų krautuvėje. O pigumė- 
lis visokio aspirino toje Ameri
koje, tai ne taip, kaip Lietuvoje, 
tiesiog pasakiškas. Taigi, kai 
žiemos metu visokios slogos ir 
slogelės siaučia, tai žmonės čia 
kalnus aspirinio tablečių sury
ja ir labai pigiai savo širdį su
silpnina, sukrikdo. Po žiemos 
šalčių žmonės laisvai, be jokios 
bolševikiškos prievartos, nuo
dingo aspirino pririję, laisvai ga 
vę širdies ligą, pavasariui išau
šus, yra kandidatai širdies smū
giui ir staigiai mirčiai. Šioje sri
tyje lietuviai amerikiečiams ne- 
apsileidžia.

mas, greitas neregularus širdies 
plakimas, pergreitas nuvargimas 
ar energijos netekimas.

Labai panašūs gali būti ir ner- 
vuotumo simptomai. Ar šiaip, ar 
taip, visgi apsimoka nueiti pas 
savo daktarą. Sužinojus tikrą 
tiesą apie savo sveikatos stovį, 
bus širdžiai ramiau.

Savo širdies nei aspirinu, nei 
kitokiais nuodais nenuodink. Ne 
kamuok širdies — ilgiau gyven
si.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Atsakymas V. A. — Spalinių 
kirmėlaičių naikinimui yra ge
rų ir efektingų vaistų. Tik kaip 
ir kokiomis dozomis tuos vais
tus vartoti ir kaip elgtis, kad 
nereinfektuotum savęs ir savo 
šeimos spalinėmis kirmėlaitė
mis, turi gauti instrukcijas iš 
savo gydytojo asmeniškai.

Atsakymas J. J. — Svogūnai 
augšto kraujo spaudimo nepa
gydo. Ir vadinamosios “garlie 
tablets” kaip vaistai augšto 
kraujo spaudimo mažinimui yra 
bevertės. Kitokius vaistus be 
daktaro priežiūros vartoti yra 
nesaugu ir nepatartina.

Klausia A. G. — 1) Ar ožkos 
pieną geriau gerti, ar karvės, tu 
rint “duo-ulcer”, ar tas pat? 2) 
Kurioje vietoje pjauna darant 
“duodenal uleer” operaciją? 3) 
Ar patartina gerti saldžią grie
tinę nuo minėtos ligos? 4) Ar 
peršviesdamas X-ray daktaras 
gali matyti kokiame stovyje y- 
ra uleeris? Prašau bendrai pa
rašyti apie skrandžio žaizdas.

Atsakymas A. G. — “Duode
nal ucer” turinčiam ligoniui yra

Vengrijos sostinę ir pasuko va 
karų kryptimi. Apleisdami se
nuosius Budapešto pastatus, 12 
kareivių ir jų vadas, senyvas 
pulkininkas tyliai galvojo, ka
da vėl jie įgalės grįžti į savo 
sostinę. Kareivių tarpe buvo 
mirtina tyla, nes kiekvienas jų

džiulė kareivių ir vietinių gy
ventojų minia. Atvykus ame
rikiečių generolui, senoji dė
žė buvo atidaryta. Joje buvo 
brangūs vainikavimo papuoša
lai: auksinis skeptras, valsty
bės valdžios ženklas — kardas, 
nusagstytas n e įkainuojamais

Bet kas gi atsitiko su šven
tuoju vainiku Austrijoj ? Tai 
buvo klausimas, kurj amerikie
čiai pastatė pulk. Patjas. Jis 
vainiką išėmė pats ir prieš sa
vo pasidavimą, nebūdamas vi
siškai saugus, pakasė jį krante 
prie netoli esančiojo ežero. Da
bar, įsitikinęs amerikiečių pa
reikšta pagarba visam šiam kil 
niam reikalui, jis sutiko paro
dyti jiems vainiko paslėpimo 
vietą. Kareiviams iškasus ga
na gilią duobę, nurodytoje vie
toje buvo rasta paprasta ben
zino skardinė, kurios viduje švy 
tėjo rubinais, deimantais ir ki

tais brangiais akmenimis pa
puoštas šv. Stepono karališka
sis vainikas. Pulkininkas Pat
jas, perdavęs šį vainiką, gavo 
raštišką pažymėjimą kuriame

Tel. REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
~vt>YTOJAS IR CHIRURGĄ?

’ TR'TT’VIH GYDYTOJAS)
3925 W<“t 59th Street 
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M M V r——
sais priedais yra perimtas ir 

(Nukelta į 4 psl.)

DR. 1. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. GSrd St 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rezld. telef. GltovctiUl. 0-0017
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. m. 

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

galvojo, ar pasiseks jiems įvyk- i briliantais, karališkoji auksinė
dyti jų svarbųjį uždavinį. Toje 
didelėje, oda aptrauktoje dėžė
je jie vežė savo tautos bran
giausiąjį ir pinigais neįkainuo
jamą turtą — šv. Stepono šven 
tąjį Vengrijos košto vainiką su 
visais vainikavimų priedais.

Būdami karališkojo sosto vai 
niko saugotojais, kiekvienas iš 
šių trylikos vyrų buvo prisiekę 
net savo gyvybę atiduoti šio 
1,000 metų senumo Vengrijos 
karališkojo vainiko apsaugoji
mui. Vėlai tą naktį jie atvyko 
į senąjį Veszprem miestą,- ku
riame jie praleido visą žiemą.

lazda ir sunkus, auksu papuoš
tas, Vengrijos karalių vainika
vimo apsiaustas. Atidarius pasi 
kutiniąją apvalios formos dėžę, 
kilo nemažas subruzdimas. Ji 
buvo tuščia. Šventojo Stepono 
šventasis vainikas, kaip ir dau
gelį kartų prieš tai, buvo din
gęs-

Šventojo vaininko istorija y- 
ra turėjusi daug dramatiškų 
atsitikimų, ir jis buvo daug kar 
tų pražuvęs nuo to laiko, kai 
jį prieš 1,000 metų popiežius 
Silvestras II padovanojo pir
majam katalikiškajam Vengri
jos karaliui Steponui, nuo ku-Laikinai vainikas buvo saugus, .... . . .- ., , . . . .. iHo lis ir gavo savo dabartinębet su ateinančiu pavasariu is . „ ,1 sv. Stepono vainiko vardą

Kai žmogus sensta, tai ir jo geriau vartoti tokį pieną; kokį 
širdis sensta. Jaunojo širdis yra j daktaras įsako. 2) Pjūvį darant 
daug pajėgesnė, negu senio. Ne! operaciją daro tokį, koks chirur 
apie meilę čia kalbama, tik apie j gui atrodo reikalingas. 3) Jei 
širdies muskulatūros bei mecha- tamstos gydytojas pataria ger-
nizmo pajėgumą. 40 metų su
laukęs žmogus tenesitiki, kad ga 
lėtų taip smarkiai bėgti, taip 
gerai futbolą žaisti ar taip į- 
mantriai rungtis, kaip jis ga
lėjo būdamas 20 metu jaunuo
liu. Reikia žinoti, kad mankšta 
sustiprina ir padidina tik ran
kų ir kojų raumenis, bet ne šir
dies. Kai nuo azartinės mankš
tos širdies muskulai padidėja ir 
širdies raumenys išsiplečia, ta- 
di jau tenka rimtai susirūp’nti. 
Subrendusio žmogaus širdis jau 
negali tiek daug iškentėti ar 
taip sunkiai dirbti, kaip jauno 
žmogaus. Todėl gydytojai ir pa
taria visiems, sulaukusiems pu
sės amžiaus, pasaugoti savo šir-

ti saldžią grietinę, tai patartina 
gerti. 4) Rentgenogramos nuo
trauka parodo uleerio dydį. Apie 
skrandžio žaizdas jau keletą 
kartų “Drauge” buvo rašyta.

Žmogus — celių draugas
Jei celės (narveliai) veikia į 

žmogaus mintis, kurias jos jam 
siunčia, ir jei iš jų laukiama, 
kad jos jam būtų draugingos, jis 
pats pirmiausia joms turi būti pa
lankus, sako medicinos mokslas.

Šiais laikais gydytojai vis la
biau ir labiau įsitikina, kad dva
sinė ligonio būsena yra ankštai 
susijusi su pasveikimu. Tikėjimas 
pasveikti yra galingas gamtos pa
dėjėjas, nes į kiekvieną kūno ce
lę tuo būna įnešama vilties. Ta-

.. . . . .. . , čiau žmogus dažnai galvoja prie-dj. prisilakant sekančių }saky- 6ingai> kad jia niek”Omet nepa
inų: sveiksią ir kiekvieną savo kūno

i Venk staigaus, smarkaus ar veikia sielvartas, tamsus nu- 
jautimas ir drąsus sunaikinimas.ilgo fizinio nuovargio ar įtaro-

pos.
2. Nenutuk, sverk tiek, kiek Kai tu svirduliuoji po skaus-

reikia; geriau sverti mažiau, ne- mo n&šta ir semi iki dugno aša- 
gu perdaug. r9 Šaltinį, mąstyk apie laukines

3. Valgyk su saiku, neper- žoles- kurias lietus žvilgina kaip
veidrodį. Kai tu nusivili dienos 
šviesumu ir ilgiesi, kad amžina 
naktis apsiaustų pasaulį, mąs
tyk apie tai, kaip miegantis vai
kas pabunda. Omaras Kajamaa

rytų artinosi jam pavojus. Ba
landžio mėnesį pulkininkas ap
sisprendė vainiką perkelti į už
sienį. Išvengdamas puolančių 
rusų ir atsitraukiančių vokiečių 
kariuomenės dalinių, jis su sa
vo vyrais saugiai atsirado Va
karų Austrijoje, netoli Salz- 
burgo. miesto. Tai įvyko 1945 
metų gegužės mėn., kada karas 
Europoje artėjo prie pabaigos. 
Prisimenant to laiko didžiąją 
suirutę Europoje, atrodo nuo
stabu ir stebuklinga, kad pulk. 
Patjas su savo vyrais, perėję 
tokią daugybę sunkių kliūčių, 
nežuvo ir laimingai išgelbėjo sa 
vo brangųjį krovinį.

Nors ir būdamas Austrijo
je, pulkninkas tikrai nežinojo, 
ką jis sutiks — amerikiečius ar 
rusus. Pilnai įstikinęs, jog jis 
pateko į amerikiečių užimtąją 
zoną, pulkininkas planingai pa- 
siroušė savo dalinio pasidavi
mui. SĮavo žinioje turėdamas' 
brangiausiąjį tautos turtą, jis 
nusprendė, jog paprastas pasi
davimas nebus tikslus. Todėl 
pirmiems sutiktiems amerikie
čiams kareiviams jis kiek galė
jo anglų kalba paaiškino, jog 
oficialiai jis su savo vyrais pa
siduos tik JAV “lauko marša
lo” akivaizdoje. Amerikiečiai 
kareiviai buvo nustebinti to
kiu pulkininko pareiškimu, bet 
juos paveikė iškilmingas pulki
ninko ir jo kareivių apsirengi
mas. Jie dėvėjo didžiųjų iškil
mių paradines uniformas. Pul
kininkas Patjas buvo apsisiau
tęs ilgu spalvingu apsiaustu, iš 
po kurio buvo matoma blizgan
ti gusarų uniforma. Jo senoviš
kas šalmas buvo popuoštas ilgu 
baltu kutosu. Jo vyrai buvo ap
sirengę, kaip senovės kariai, ir 
rankose laikė ilgas jietis. Ame 
rikiečių dalinio karininkas pa
žadėjo pulkininkui, jog jis pra
neš apie tai savo generolui (a- 
merikiečių kariuomenėje lauko 
maršalų nėra), ir oficialusis pa-

Šis
vainikas yra buvęs pavogtas, 
parduotas ir užstatytas Vokie
tijos imperatoriui ir be to ke
turis kartus palaidotas su mi
rusiais karaliais. Vienas įdo
miausių jo istorijoje atsitikimų 
įvyko maždaug prieš 100 metų, 
kada jis su kitais vaininkavimo j 
pauošalais buvo pagrobtas ven- Į 
grų sukilimo metu prieš aust
rus sukilėlių vado Kossutho ir 
pakastas viename Dunojaus 
krante, ljįd būtų išvengta jo 
išvežimo iš Vengrijos.

RADIO PROGRAMA
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tVBMS, 1090 kll. sekmadieniais IŠ— 
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VAL: 1--4 Ir 8

(U-štadlenlaie nuo 1 Iki 4 vai. p. p 
išakvrus ketvirtad. Ir aekmad
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DR. PETER T BRAZIS
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Tol. PRospiTt 8-1223 arba WE 6-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
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DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

KADA IR KAM MOKAMOS

Pensijas ir Pašalpos
Šiame leidinyje ir 8 pusi. priede at
spausdinta JAV-bių SociaUnio Drau
dimo (Sodai Securlty) įstatymas nu 
nau jauniais 1950 metų papildymais, 
būtent: 1) Oficialės pensijų ir pašal
pų lentelės, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 62 metų amžiaus, 3) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 50 metų amžiaus.

Be to, šiame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingi, atsitikimų įstatymas 
(Worikmcn’s Oompensatlon), su len
telėmis, nurodant už kokius kūno su- 
sižeidimus kiek mokama pašalpos. 
Leidinių kaina tik 80 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
“DRAUGAS”

4545 West 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Precin Photo Stndio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Vlrginia 7-2481

kimšk skrandžio, dabok, kad vi
duriai neišsipūstų.

4. Miegok ir ilsėkis normaliai 
ir pakankamai.

5. Susirgęs, nors ir menkiau
sia liga, nepagailėk centų ir ne
delsdamas gydykis daktaro prie
žiūroje. I

6. Sutvarkyk savo darbą taip. 
kad nepavargtum, ir išmok pi-i 
vargęs tuojau tinkamai pai’sėti.

7. Nepavydėk sau ir savo šei
mai jaukių atostogų ir malonaus 
poilsio. Daryk taip, kaip žydai 
daro, savo sveikatai nieko nepa
vydėk.

8. Atitinkamais laikotarpiais 
patikrink pas daktarą savo svei 
katos stovį.

Sulaukęs 40 metų amžiaus, 
jau turi stebėti, atpažinti ir pai
syti, kai pasireiškia nors ir men 
kilčiai širdies krikikmo simpto
mu kai.

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė. 

VAL.: 2—‘4 ir 6—8 v. p. p 
šešt. 2—7 vai. p. p.,
išskyrus sekmadienius

Ofiso telef. YArds^S-1166 

. Rezidencijos — STevvart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

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

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1 484. Restd. 2437 
W. (12nd St., tel. Republic 7-8818.

Tel. ofiso PR. .1-6446, rez. HE.4-315
DR. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

TeL WAlbrook 5-2670
Ren. HHltop 6-1560

Dr. Alexander I. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette 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. ISSS. rez. RE. 7-9199
/ DR. A. JENKINS

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

VAL kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

retefonas GRovehlll 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
HITaIKO akiniuh

iianaos » ii ir t —» ♦ » pa<»
>nftarln<ų išskyrus treči» llenlu*
24S2 W Maranette Rmut

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nno pat jc« įsikūrimo 
1024 metais, jps pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių sangnmo ir divi
dendų naSumo atžvilgi’!, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumų — ji, 
apdraudimų iki $10,000.00, augštų dividendų, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kūrinos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chieagoa Savinga Bendrovės įstaiga yra viena iš gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

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

Rašykite dėl informacijų. Mūsų tnrtas $21,000,000.00.

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

Atdara: pirmadieni nuo 12 lld 8, antradienį Ir penktadienį nno 9 iki 4, ketvirtadienį nno 9 Iki 8 
Trečiadienį uždaryta visų dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 2 valandos po pietų.

Ofiso telefonas — Rlshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4.342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPF.C. CIIIRURGIN'ftS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpublic 7-2290 

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.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 
Tikrina akLs Ir pritaiko aklniua,

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Protczistas

Aparatal-Protezat, Mcd. ban
dažai. Spec. |Migalha kojom

(Areli Siippnrts) Ir 1.1. 
Vai.: 9-4 it*- 6-8. šeštadieniais 9-1. 
GRTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAI).
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III 

Tel. PRospeet 6-508 4

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ

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

Rezld. 6600 S. Artesian Avė. 
VAI. 11 v. v. iki 3 p. p.; 6—9 v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. Y Arda 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 West 85th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tre 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 1
šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p

ot)R 15^

Skelhkitės ‘ Drauge’’!
DRAUGAS

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
4545 W. 63rtl St., Chicago 29, Illinois,__________ Tel. LUdlow 5-9500

F.nternd as fl«conii-<"la„s Matter March 81, 1916, at Chicago. Tlllnnt. 
titule. Uie Act Of March 8. 1879

Men.ber of the Catholle Prese A na'n 
Publiehed dally, etept Hundays,

h v the
Vlthuanlan Catholle Prese floelety 
PRFNVMERATA- Metama
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R 00 
*4.60 
*5 60

3 mėn. 
**.76 
*2 60
*3 Ot

m*n
$1*6
*1.90
Ii at

Reriakeiln straipsniu, tslso save nuožiūra Nesunaudotų Mralpanių na
šai ir n ,ti-»s KrųDes Mk 1* anksto susitarus Redakcija ui skalbimu tuH»-
nnntBakn Mlrnlblron Ut»$nn» nH«l$$r*/M«$fr$<M$ nrAi^rm-

L l



Antradienis, kovo 12, 1957 DIUNRASTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

AFRIKA IR JAV AUKOS
VYTAUTAS SEIRIJIS

Jungtinių Amerikos Valstybių viceprezidentas Richardas 
Nixonas baigia savo įdomią ir labai svarbią kelionę po Afriką.
Kelionė, kaip praneša dienraščių reporteriai, yra varginanti, bet 
sėkminga. Keliais atvejais p. Nixonas buvo susirgęs, tačiau jam 
patikėtos misijos nenutraukė. Tai kalba apie jo energiją ir pa
reigingumą, ko dažnai pritrūksta daugeliui valstybininkų.

Kokiu tikslu p. Nixonas vyko į Afriką? Kelionės tikslas 
yra svarbesnis, negu bet kas gali įsivaizduoti.

Afrikos kontinente vyksta dideli pasikeitimai. Svarbu, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės būtų tų pasikeitimų eigos kurse.
Ir štai kodėl. *

Afrikoje, kaip ir Azijoje, kolonijizmas baigia savo dienas.
Didžioji Britanija kolonijų nebegali sukontroliuoti. Jos viena 
po kitos nuo jos atskyla ir sukuria laisvas ir nepriklausomas 
valstybes. Nėra abejonės, kad ir Prancūzija neilgai laikysis. Ir 
ji turės paklusti nepriklausomybės sąjūdžių reikalavimams. Blo
giausia, kad nei Didžioji Britanija, nei Prancūzija nepajėgia sto
vėti naujųjų sąjūdžių užnugaryje ekonominiu atžvilgiu. Todėl 
kas nors kitas turi ateiti jiems į talką.

Besikuriančios naujos valstybės Afrikoje yra labai turtingos 
savo natūraliais turtais, žaliąja medžiaga, tačiau jos yra labai 
silpnos politine patirtimi ir kariniu pajėgumu. Šitoji padėtis yra 
kaip tik pavojingiausia saugumo atžvlgiu. Tai puikiausia dirva 
Sovietų Rusijai ir bendrai komunizmui įkelti ten savo koją, pa
grobti naujųjų valstybių kontrolę ir išnaudoti jų turtus komu
nistiniam imperializmui plėsti.

Jungtinės Amerikos Valstybės yra vienintelės, kurios gali
apsaugoti nuo komunizmo. Suprantama, jog toji apsauga turi trečios rūšies vieškelis,
būti daroma ne ginklų pagalba, bet afrikiečių įtikinimu, kad ame- naudojamas vietinių ūkininkų, 
rikiečių draugingumas afrikiečiams yra keleriopai vertingesnis, kuris už 6 kilometrų atsimuša 
negu tušti, apgaulingi komunistų pažadai. Turint tai galvoje, i Nemuną. Čia nei liepto, nei til- 
viceprezidento Nixono kelionė Afrikon yra nepaprastai svarbi ir
atliekama laiku.

Žinoma, niekas nemano, kad bus lengva Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms konkuruoti su Sovietų Rusija. Bet reikia. Ką 
reikštų Jungtinėms Amerikos Valstybėms ir pasaulio taikai bei 
jo visokeriopai gerovei, jei Afrikos kontinentą pasigrobtų ko
munistai, betkam yra lengva įsivaizduoti.

Kalbant apie sunkumus laisvės sąjūdžiams Afrikoje, pra
vartu turėti galvoje pavyzdžiu naujausiąją valstybę Ghaną. Jos 
veiklą sunkins atskirų genčių (tribes) tarpusavės kovos. Nebus 
išvengta korupcijos valdžios pareigūnų tarpe. Valstybės ekono
minė būklė yra labai silpna. Nepaisant to, ghaniečiai labai di
džiuojasi savo nepriklausomybe. Jie bus labai jautrūs, jei bet 
kuri didesnė valstybė bandys kištis į jų vidaus reikalus. Bus rei
kalingas atsargumas ir didelis taktingumas santykiaujant su Gha- 
na ir kitomis Afrikos valstybėmis. Ar JAV politikai pajėgs ši
tokią politiką vesti, parodys netolima ateitis.

Tenka turėti galvoje dar ir kitą problemą.

Aukos anapus , Mūšy įnašai
Prieš pagalvojant apie konk- Pažiūrėkim, ką mes esame 

vedančius į davę. Diplomatai gal neteko giretesnius kelius, 
glaudesnį santykiavimą, reikia 
iš anksto pasakyti, kad gali pri 
reikti vienos kitos aukelės. Gi 
aukas užsimenant, pravartu 
žvilgterėti, ko mūsų broliai Lie

minių Lietuvoje, gal ir prestižas 
sumažėjo, bet daugumui paliko 
atlyginimas (žinoma, kukles
nis) ir apypatogės gyvenimo są

tuvoje, kovodami už laisvę, yra | ty?08- Krikščionys demokratai, 
frontininkai, socialistai, liaudi
ninkai, rezistentai ir visi kiti ne

atsižadėję.
Pavyzdžiu imu vieną Dzūki

jos kaimą, parinktą visai atsi
tiktinai, iš kurio turiu tikras ži- 
žias su pavardėmis, datomis, ap 
linkybėmis. Kaimelis nedidelis
— šešiolika sodybų. O ūkininkai
— kaip visi Dzūkijoje. Mažiau
sias iš jų turėjo keturis hekta
rus žemės, o didžiausias — dvi
dešimt hektarų, taigi, ne buo
žės. Vietovė užkampy — 22 ki
lometrai nuo apskrities miesto, 
8 kilometrai nuo valsčiaus. Nei 
plentas pašonėj, nei geležinke-

Afrikiečiams natūralu yra būti jautriems rasės ir spalvos 
atžvilgiu. Šiokios tokios įtakos turės ir negrų padėtis Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Sovietų Rusija šį momentą bandys išnau
doti ne vienu, bet visais galimais atvejais. Tai irgi sunkins JAV 
pastangas padėti Afrikos tautoms kurti nepriklausomybes ir ap
saugoti jas nuo komunizmo, o tuo pačiu ir nuo praradimo sun
kiai iškovotos laisvės ir nepriklausomybės.
I

to, nei kelto, nei brastos. Že
mė — 30% ketvirtos rūšies, 
60%— trečios ir 10% — ant
ros. Iš šitų šešiolikos sodybų, 
ramių, darbščių, štai kiek suau
kota: vietoje sušaudyta trys vy 
rai, 26—32 metų amžiaus, par
tizanų kovose žuvę keturi vyrai 
ir viena moteris, 22 — 45 metų 
amžiaus, Sibiran ištremta, su 
10 metų mažiausia bausme, 22 
asmenys, 10 — 80 metų am
žiaus. Verta priminti, kad iš to 
pačio kaimo į Vakarus pasitrau 
kę trys, iš kurių vienas remia 
šalpos organizacijas, o kiti du 
labai sąžiningai prižiūri patys 
save.

Štai vaizdelis iš ramaus kam

rūšiuojami — taip pat gal arti
mųjų neteko, turto nustota, 
daugumos tarnybos iškeistos į 
fabriką,tačiau duonos virš ausų, 
drabužis nelopomas; tik mažam 
skaičiui, lėtesniems ar skaitlin- 
gesnių šeimų tėvams, ir čia ten
ka kasdien vyti nuo durų vargą. 
Bet tai nepalyginama anam kai 
mui, atsitiktinai parinktam.

Pakeiskime ir pasikeiskime
Mūsų vidaus politika buvo 

yra ir bus tvarkoma pavienių 
vadovaujančių asmenų. Visa 
grupė kalba vieno ar kelių žmo
nių lūpomis. Į šiuos asmenis su 
eina sambūrio mintys, juose su
sitelkia geri ir blogi norai. Jie, 
patariami keleto aktyvesniųjų 
atstovų, savo tarpe derasi, guo
džiasi, ginčijasi ir barasi. Daž
nai atsitinka, kad šie grupių va 
dovai pasielgia net kitaip, negu 
pageidautų eiliniai nariai. Di
džiausia įtaka ateina ne iš gru
pių daugumos, bet iš tų akty
viųjų patarėjų, kurie suvažiavi
muose, konferencijose, seimuo
se geba nustatyti gaires, mus 
įtikinti jų tikslingumu, įrodyti, 
kad tai, kas padaryta prieš mū
sų norą, gerai padaryta, ir net 
savo veiklai susilaukti karšto 
pritarimo.

Taigi, už mus kalba keli. Per

H*

a

Vengrijos kareiviai stato spygliuotą tvorą palei Vengrijos pasie
ni netoli Heiligenrenz, kad vengrai nepabėgtų į laisvę. Austrijos pa
sienio sargybinis, (dešinėje) stebi nuo pasienio. (INS)

gos intencijos; jie buvo tik įrankia keisti žmones! Tik nauji 
kiai ar garsintuvai.

Per metų metus kalbėjosi tie 
patys žmonės. Per metų metus 
jie stengėsi rasti sprendimus

pelio, kur žmonės nežinojo nei tuos kelis vadovaujančius asme 
krikščionių demokratų, nei so-' nis mūsų tarpan įsiveržė ir da- 
cialistų, nei tautininkų, o tik sa- bartinė neapykanta, per juos 
vo, mažus, tvarkingus ūkius,. prasidėjo ir skilimas. Nereikia

Giria gyvenimą “rojuje”
Naujausias — 5-tas iš eilės. Čia yra paduodama istorija apie

— Sov. Sąjungos ambasados 
J A Valstybėse ledžiamo propa
gandinio žurnalo — “USSR” nu 
meris, kaip ir anksčiau pasiro- 
džiusieji, aiškina apie šviesų gy
venimą vieninteliame žemės ro
juje, komunistinėje Rusijoje, 
kurioje pagal žurnalo straips
nius, viskas vyksta kuo sklan
džiausiai.

Tarp kitų sunkiai įtikėtinų ap 
rašymų, ypatingai išsiskiria So
vietų Sąjungos augščiausiojo 
teismo pirmininko Anatolijaus 
Volino rašinys “Protecting the 
Rights of Citizens”. “Pati pa
grindinė mūsų teisinės sistemos 
funkcija yra sovietų konstituci
jos garantuotų asmeniškų pilie
čių teisių apsaugojimas” — taip 
pradeda savo propagandinį dės
tymą vyriausiasis teisėjas Voli- 
nas.

“Mūsų konstitucija užtikrina 
visiems piliečiams jų asmens ir 
turto neliečiamumą. Ji patvir
tina lygybę tarp vyrų ir mote
rų, lygybę tarp visų rasių bei 
tautinių grupių. Ji garantuoja 
teisę į darbą, į apdraudą senat
vėje, ligoje ar darbingumo nu- 
stojimo atveju; ji taip pat ga
rantuoja teisę į asmenišką turtą 
ir teisę į mokslą. Ji toliau ga
rantuoja tikėjimo laisvę, žodžio, 
spaudos ir susirinkimų laisvę, 
įskaitant piliečių teisę ruošti raa 
ainius mitingus, gatvės procesi
jas bei demonstracijas ir jų jun 
gimąsi į viešąsias organizaci
jas”, toliau porina “draugas" 
Volinas.

Kad Amerikos skaitytojai 
)t greičiau patikėtų šiomis neeg

zistuojančiomis “teisėmis”, strai 
psnia yra pailiustruotas tikriau
siai sufabrikuotais atsitikimais.

Piotr Boikovą, medžio apdirbi
mo įmonės darbininką. Jam dar
be sužeidus koją, buvo paskir
ta pensija, kuri nepatenkino su
žeistojo, ir pastarasis darbdavį 
patraukė teisman, reikalauda
mas priteisti skirtumą tarp 
prieš sužeidimą gautos algos ir 
dabartinės pensijos. Teismas, 
patyręs, jog nelaimė atsitikusi 
dėl įmonės apsileidimo, palaikė 
nelaimingojo pusę ir priteisė 
jam mokėti reikalaujamą skir
tumą — 789 rublius per mėne
sį.

Tokia istorija yra gana sun
ku patikėti, kadangi žemiškaja
me “rojuje”, kaip iš įvairių šal
tinių patiriama, dėl tokių menk
niekių teismas nesivargina, o be 
to, yra labai neaišku — kokia 
turėjo būti sužeistojo alga, nes, 
kaip matome, atėmus paskirtą 
pensiją, liko 789 rublių skirtu
mas. Yra žinoma, jog retas dar
bininkas ten uždirba 500 rublių 
per mėnesį, o šis, net ir atskai
čius kompensaciją, gavo arti 
800 rublių.

Panašia propagandine medža 
ga yra užpildyti bemaž visi — 
64 šio žurnalo puslapiai, ben
drai, žurnalas atrodo gana puoš 
niai, kaip geriausieji šio kraš
to žurnalai. Ypatingai yra daug 
nuotraukų, kurių didžioji pusė 
yra spalvotos. Taip pat yra ge
ras jo popierius bei technikinė 
pusė.

Tačiau vargu ar tokiomis iš
viršinėmis priemonėmis šiam 
sovietų žurnalui pasiseks pa
traukti ir įtikiati amerikinį skai
tytoją, nes dabar daugumas šio 
krašto gyventojų jau žino, jog 
juoda nėra balta ir atvirkščiai.

Edv.

darbus laukuose ir dainas pa
vakariais. Bet tą žemę, ant ku
rios triūsėsi, Lietuvą, leidusią 
laisvai vargti ir davusią visiems 
bent pradžios mokyklą, padorų 
laikraštį ir agronomą su protin 
gaiš patarimais ūkyje, turėjo 
mylėti beprotiškai, jei tokias au 
kas atidavė.

Šitos aukos suneštos 1949 — 
1950 metais, kaip tik tuo pačiu 
laiku, kai pas mus ėmė rodytis 
pirmieji plyšimo ženklai — pa- 
stiprėjusi ataka prieš Vliką. 
Jau septyneri metai praėjo, ir 
jau gerokai apdulkėję yra tie, 
kurie, netekęk gyvybės, miega 
savoj žemėj. Jau šitiek metų 
nuslinko, jau daug bus užgesu
sių Sibire, o tie, kurie išliko, 
daug daug prisivargo. Jau ši
tiek metų, jau šitiek žaizdų 
tremties kovoje! Šitiek purvų 
ir šmeižtų, neapykantos, melo 
ir beprotybės!

šio pokalbio pradžioje minėta
sis, tūkstančiai. Tepalygina 
anas aukas ir šią.

j Gali būti, kad ne visus įsteng 
I sime pakeisti, kaip pavyzdžiui 
j diplomatinės tarnybos žmones, 
j Šiuo atveju visi, net ir tie, ku- 
' rie anksčiau juos spyrėme vie
naip, o ne kitaip elgtis, turime 
reikalauti, kad šie nepakenčia
mi žmonės patys pagrindinai pa 
sikeistų — pamirštų neapykan 
tas ir ambicijas, parodytų širdį 
ir sugebėtų įstaityti, kurie ak
tai ką sako ir ko nesako.

Keiskime ir keiskimės. Būti
nai!'

I>abar Daugelis Vartoja

DIRBTINUS DANTIS
Su didesniu patogumu

KASTEETH. malonūs alkuliniai (na- 
rūgfttūs) milteliai, tvirčiau palaiko 
dirbtinius dantis, kad valgyti ir kal
bėti su didesniu patogumu, tik už-

i n. , t • • I barstykite, truputį KASTEETH antžmones naujai kalba. Jei Šitai I savo dirbtinių dantų. Nepasilieka
neįvykdysime, dabartiniams va' limpamos kosės skonio sustabdo 
, . » . i “dantų kvapą . Pirkite DĄSTEETH
aovams reikės persiauklėti, o i savo vaistinėje, 
kiekvienas auklėjimasis, net ir

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĮV  
Visi Eittsburgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių

Katalikų Radijo Programų
— vadovaujama —

Lietuvos Vyčių Pittsburghe

tuose klausimuose, kur nuomoj“1™' reikalauja laiko 
nės išsiskirdavo. Per metų me- į mes neSa^ime gaišti, 
tus jie vieni kitiems labai ir la- Šita kalba kam nors gali at- 
bai įsikyrėjo. Šitos . ilgalaikės r°dyti pikta ta prasme, kad čia 
derybos juos atbukino, ir prieš- reikalaujama aukos. Kitam gali 
taravimai oponentų nuomonėms įrodyti, jog būtų norima dirbu 
tapo natūraliu reiškiniu. Nedrą s'us’ vargusius kentusius iš- 
su sakyti, bet gali būti atvejų, ^umtt Ne šitai sakoma. Pagrin 
kad jie net pradėjo vieni kitų mintis_ — leisti prabilti ki-
nekęsti. O kokia gali būti kalba tiems žmonėms kurie net tas pa 
tarp tų žmonių, kurie nedrįsta čias minti8 gal* šviežiau per- 
vienas kitam į akis pažvelgti! ( duoti ir įdėmiau klausytis. O jei

. . .' kas ir Rūkytu M siūlymą aukos yiaaiD
Dabartinė situacija gali likti reikalavimu tegrįžta .mintimis į ®u: ljthuanian catholic houf. 

nepakeista, jei vėl tuos pačius Lietuvą, kur pavyzdžių, kaip ™ Rrad,’“ct
žmones spirsime nustatyti bičių
liškumo gaires. Jie vargiai galės 
tai atlikti tik todėl, kad mes pa 
tys juos prie to privedėme. Žmo. 
nės tapo kaltais be savo kaltės.
Tačiau suprantant, kad senais 
keliais toli nenukaksim, reikia 
ką nors daryti. Ir atrodytų — 
tenka sakyti su skausmu — rei
kia keisti žmones. Mūsų nau
joms švarioms mintims perduo
ti reikia jieškoti kitų. Reikia 
prašyti kalbėtis tokius, kurie 
gali oponentų nuomonių kiaušy

suprasti netiksliai — per juos 
skilimas atėjo, bet ne iš jų! Juo 
se sukoncentruotos mūsų blo- tis ir jas svarstyti. Būtinai rei-

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as

menų turinčių ilgų patyrimų.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne ftve., Tolo!. Vlrginla 7-7087
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PERKRAUSTYMAI — MOVING 1
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

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

Telefonas — FRontier 6-1882
sssstut

PAULIUS JURKUI

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

49 tęsinys
— Taigi, Algiuk, dobiliuk, pasufleruok jai du 

daiktus: pamažu iššluok vienuolyną iš galvos. Jei 
labai spirtųsi, tegu atideda bent metams. Antra, tiesk 
slapta kelius Juliaus link. Tikiuos, nei Gimbutai ne
sipriešins. Išvada aiški: užmiršk visus įtarinėjimus. 
Jei Julių persekiosi, bus dar blogiau, susipainios vi
sas audinys. Užmiršk!

— Suprantu puikiai, klebone! — Algis links
mas, atsigavęs. — Tegu jai sekasi. Aš darysiu visa, 
misiją atliksiu kuo geriausiai. Ačiū, kad pasakėt.

— Kada išvažiuoji į mokslą? Užeik pas mane.

Ji TRAN8LP OJAMA 
Kiekviena seknuujcir ano 

1:30 Iki 2:00 ,al. p "
HA STIPRIOS IR dlALINOOH

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

Visais reikalais kreipkitės S'uo adre

Radio Station WLOA. Braddock. Pa
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll

NARIAI LIEII VII Dl l (lt \kOLIMM0
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS &
6245 S. Western Avė.,

LOAN ASSN.
Chicago 36, III.

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

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

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

UNIVERSAL SAVINGS
1800 S. Halsted St.,

LOAN ASSN.
Chicago 8, III.

Atliekame dideliu: ’r rr-žus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalia.

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

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

Pasiekęs jovarų kelią, kunigas atsipučia lengvai, | kaukši žingsniai gatvėje. Kunigas seka langus, Jei 
rainiai. prieis, vistiek bus įtarimas. Bet niekas nesirodo.

— Laimė, kad paskubėjau! — mąsto jis. — Tai Pabosta klebonui, noris gulti, kai neramiai sujuda 
butų užtaisę Juliui! Dabar tik viena išeiga, ir daly- Julius.
kas tikras!
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VAKARAS užmigdė šventoriaus topoliuose var
nas, bokštuose suguldė balandžius. Klebonas pasiro
do vartuose ir žiūri į miestelio aikštę, kaip aplink 
prasiveria žiburiai.

< Bankelyje tamsu.
— Pats laikas! — ir jis nueina stačiai pas bu

halterį.
Julius po vakarienės, švilpauja, krapštosi mie

gamajame. Kunigas atsiprašo, kad taip vėlai su pi
niginėm operacijom. Staiga prireikė poros šimtelių. 
Paprastai jis pasisako, kur išleidžia pinigus. Dabar, 
kad buhalteris neklaustų, pats prideda:

— Statybos, bičiuli, daug suryja, 
statybos!

Jis mato viršum tvoros šviesius plaukus. Įspėja, 
kas jie ir kur eina. Plaukams priartėjus prie gonkų, 
buhalteris garsiai kreipiasi: “Kunige klebone!” Turė
tų ji išgirsti ir čia durų nepraverti. Ją pastebi kontrol- 
asistentas.

— Panelė Lina! — sukužda jis.
— Kur? — klebonas dairosi.—Lina, ta blondinė?
— Taip! — atsako kontrolasistentas.
Lina, išgirdusi žmonių kalbas, nori praeiti pro 

šalį, bet klebonas pabeldžia lazda į stiklą. Ji parve- 
ria duris, visiems pasako “labas vakaras”, peržvelgia 
ir sustoja.

— Kaip Bveikatėlė? Rodos, sirgote? — klausia 
kunigas.

— Ačiū, jau geriau, praeina. — Lina sukosėja, 
Dar kokios į tampo kaklo skarelę.

Julius nerimsta. Jaučia, kad ši peteliškė gali pri-
Gavęs pinigus, keliasi. Žino, Julius palydės. Tuoj | daryti daug nemalonumų.

Mėgstu moksleivius, stengsiuos padėti. Neužmiršiu ir pradeda kalbą apie vakarykščius posėdžio projektus, 
tavęs. Svarbiausia, Algirdai, būtinai baik visus moks
lūs. Jei trūktų pinigų, kaip nors jieškosim. Tokiu at
veju, jei Samanė su buhalteriu, aš ir iš ten ištrauk
siu mokslui. Padaryk doktoratą. Mums reikia moky
tų vyrų.

— Ačiū klebone, stengsiuos, — Algis rausteli ir 
atsistoja, nes ir klebonas vožia skrybėlę ant galvos.

Buhalteriui to ir tereikia: aiškina, dėlioja, smulkme 
naa suveda į tvarką. Abu susėda gonkose. Klebonas 
neskuba. Jis nori pasaugoti, ar neužeis tas linų kuo- 
'delis — Lina. Čia rūgsta kažkas. Baisu iš rankų pa
leisti. Julius turi, pagaliau, suprasti, kad taip ne- 
žaidžiama.

Iš savo kambario išlenda meistras. Ir tą sulaiko 
— Be to, vaike, būk doras. Esi iš gerų namųį, , klebonas. Užeina dar kontrolasistentas, grįždamas iš 

toks ir išlik. Tada gyvenime raitas jodinėsi. Tiesa, pieninės. Kalba maišosi po dienos įvykius, vakarykš- 
tuos drabužius, duok Samanei, tegu sutaiso. Na, sudie! (liūs atlaidus.

Gimnazistas dėkoja, linkčioja, išlydi kleboną. Gonkose prieblanda. Kvepia žolės. Girdėti, kaip

Gal eisim vidun, užsidegsim šviesą, gal arba
tos? — siūlo sutrikęs buhalteris.

— Ne, ne, mes tik trumpai! — nutildo klebonas 
ir kreipiasi į Liną. — Reikia tik džiaugtis, bet, va, 
kas yra: tamsta pasikarščiavai, liežuvėlį paleidai į 
darbą, paleidai gandus!

— Ką? — Linos balsas nuskamba tamsoje šaltai 
ir piktai.

— Jeį taip nori ir nieko nežinai, galiu pasakyti: 
kas kalba miestelyje, kad Julius norėja tamstą pa
pirkti ir vakarą sugriauti? Kokia nesąmonė!

(Bus daugiau)

4
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ŠAUNI LIET. TELEVIZIJOS PROGRAMA
AK GIMANTAS

tuvių dailininkų ir skulptorių pa. Paslaptingas vainikas 
rodą vienoje iš žymesnių New I * &
Yorko galerijų. Parodos rengi-

Jokūbas Stukas, mielasis a- wers in search of the new and 
merikietis, o taip pat nemažos- the genuine in TV protgram- 
nis lietuvis patriotas, ir vėl pa- ming”... Tautiniai šokiai buvo 
darė! Kur nepadarys, jei ame- paruošti Jadvygos Matulaitie- 
rikinis veržlumas ir lietuviška- nes, o chorui vadovavo Algir- 
sis užsispyrimas beį valia, pa- das Kačanauskas.
sirodo, gali nugalėti visus sun- Tik vietos stoka neleidžia ei
klumus ar pasitaikančias kliū
tis. Ir koks gi asmuo šiame kon 
tinente vienas pats, padedamas 
tik kelių talkininkų, galėjo gi
liau ir prasmingiau paminėti 
Vasario 16, kaip tas pats nepa- 
vargstąs Jack Stukas? Jo ini-

tuoti tuos nepaprastai jausmin
gus, lengvus ir įtikinančius žo
džius ir mintis, kurias Lands
bergis panaudojo išgavimui di
desnio efekto ir aiškesnio pri
statymo žiūrovui lietuviškosios 
sielos ir bendrųjų reikalų. Gar-

ciatyva, kaip programos produ- bingosios istorijos datos, geo- 
centui parašius tekstą ir direk-1 grafija, menas, nuotraukos ir 
toriaujant Algirdui Landsber- Į paveikslai, specialūs garsiniai
giui, jam nuoširdžiai padedant 
Almui šalčiui ir buvo paruošta 
televizijos valanda “The Lithu- 
anian Soul”.

Šiam bendradarbiui buvo at
siųsta pilni šios programos 
skriptai su visomis smulkmeno
mis, televizijos perdavėjų nuro
dymais ir atskiromis pastabo
mis, kuriomis naudojosi patys 
programos tvarkytojai bei tech 
niškasis stoties personalas. Tik 
gaila, kad kolkas nėra galimy
bės lietuviams turėti savąją 
televizijos programą per betku- 
rį televizijos tinklą visame 
krašte, bet ir WAT perdavimus 
visdėlto, kaip apskaičiuojama, 
gali sekti milžiniška, net 20 mi- 
lionų žiūrovų auditorija New 
Yorke, New Jersey, Pennsylva- 
nijoj, Connecticut; žodžiu — 
didelėje rytinių valstybių da
lyje, kurioje tirštai gyvena ne 
vien tik lietuviai, bet ir šiaip į- 
vairios kilmės amerikiečiai.

Dar prieš lietuvių pasirody
mą programa buvo gana inten
syviai reklamuojama ir tiki
ma, kad tai bus dar daugiau pa 
traukę žiūrovų dėmesį. Štai 
vienos reklamos plakato ištrau
kos: “The Lithuanian Soul, pre 
sented by Salute to Lithuania. 
A journey nto the soul of the 
Lithuanian nation and its kind- 
ship to freedom will be pres- 
ented (in English) by producer 
Jack Stukas on,.. The occasion 
— the 704th anniversary of the 
International recognition of 
the Lithuanian State and 39th 
anniversary of the Declaration 
of Independence of February 
16, 1918... This program is

ir šviesiniai efektai lydėjo prog
ramą, kas tikriausiai privertė 
nevieną žiūrintį rimtai susimąs
tyti ir pagalvoti apie vienos ma 
žos, bet dvasia didžios tautos 
lūkesčius ir viltis. Žiūrovas pa-

mo komisijai pirmininkauja E. 
Kulbokienė, o nariais pakviesti 
Jasaitytė ir šalčius,

P. L. B. Seimo proga New 
Yorke rengiama ir plati Lietu
vos pašto ženklų paroda, kurios 
surengimu rūpinasi New Yorko 
Lietuvių Filatelistų Draugija 
VI. Motuzo vadovybėje.

Lietuviškosios spaudos paro
dos rengimo komisijai pirminin
kauja rašytojas J. Aistis. Pa
rodoje numatoma pavaizduoti 
ne tik dabartinę lietuviškąją ra
šybą, bet ir jos istorinę raidą.

•Seimo ūkiniams reikalams 
tvarkyti yra sudaryta ūkio ko
misija, kurios pirmininku yra 
dr. A. Skėrys.

P. L. B. Seimo informacijos 
reikalais rūpinasi Informacijos 
Komisija, kurios pirmininkui, 
kun. B. Mikalauskui išvykus, 
pakviestas St. Dzikas. Šios ko-

- ■ - , , . . , misijos nariai reklamuos spau-tyre, jog musų tauta, be jaut- * J.................. ....  . f ..doje seimo idėją ir leis periodi
nį biuletenį spaudai, per kunj

(Atkelta iš 2 pusi.) 
bus patalpintas saugioje nežino 
moję vietoje. Raštą pasirašė 
JAV VII armijos majoras Ku
bai a.

Kur yra šventasis vainikas 
dabar? Gal Vakarų Vokietijo
je, Washingtone, o 'gal jisai bu
vo grąžintas atgal į jo pirmąją 
vietą — Vatikaną, ir yra popie
žiaus globoje?

Tik labai mažas skaičius žmo 
nių žino jo dabartinę buvimo 
vietą. Vienas iš tų žinančių žmo 
nių skaičiaus yra kunigaikštis 
Otto, paskutiniojo Vengrijos 
karaliaus sūnus. Prieš kelis me 
tus, būdamas vienose iškilmėse 
Anglijoje, šis 42 metų Vengri
jos sosto įpėdinys netikėtai bu
vo vieno svečių paklaustas apie 
vainiko buvimo vietą. Kuni
gaikštis Otto pamažu pakėlė 
pirštus prie lūpų ir kelis kartus 
perbraukė jas, bet nieko neat
sakė. Savaime aišku, jog jis

Otto žinoti? Tikriausiai jo mo
tina imperatorienė Zita. Jinai 
šitą vainiką buvo užsidėjusi 
trumpam laikui savo vyro vai
nikavimo metu prieš 39 metus 
Budapešte. Be šių dviejų ka
rališkojo Vengrijos sosto at
stovų, vainiko buvimo vietą tik 
riausiai žino Šventasis Tėvas, 
JAV prezidentas ir JAV karo 
ministerijos sekretorius.

Amerikiečiai, tiesioginiai per 
ėmę šį vainiką, yra už jį ir at
sakingi, todėl dauguma žmonių 
mano, kad jis yra laikomas Pen 
tagono seifuose Washingtone 
arba JAV vyriausioje kariuo
menės būstinėje Vakarų Vokie
tijoje.

Vienas dalykas yra aiskus, 
kad šventasis karališkas vaini
kas yra šiapus Vengrijos sienų, 
nors dabartiniai Vengrijos val
dytojai labai norėtų ji turėti, 
kas jiems suteiktų moralinę at
spirtį jų valdyme.

Jungtinių Amerikos Valsty
bių vyriausybė niekam to vai-

Laimejo literatūros 
konkursą

Gomeli universiteto rašinių 
(essays) konkursą laimėjo vie
nuolė sesuo Thomas Marion, 
parašiusi apie Elioto kritiką 
metafizinės poezijos ir apie 
Šekspyrą, kaip komišką meni
ninką.

Aš stebiuosi, kad žmonės ne
gali susitarti gyventi santaiko
je, žinodami, kad visi mes turi
me sutilpti tame pačiame že
mės rutuly, ir kad nėra kur pa
bėgti. Dr. E. Fox

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

Tel. Blshop 7-7075

JOHN T. ZURIS
LAVVYEtt AN1) COUNSKLLOR

<1 SO. LA SALI.E STREET 
Rooin 1415

Pitone: RAndolph 6-4425 
Home pitone: LAfayetto 3-9477

Už Raseinių ant Dubysos saulė teka, teka.

‘‘Drauge’

Maironis

riųjų dainų ir šokių, be gražių
jų vaizdų, upių, ežerų, kalvų 
ir klonių, be Baltijos pajūrio, 
be senųjų Vilniaus ir Kauno mii 
rų, be grakščiųjų šokėjų, turi 
tiek daug rūpesčių ir kančios. 
Lietuviškąjį veidą įgaubia prie
spaudos šydas, o iš televizijos 
ekrano į žiūrovą kreipiamasi: 
...“laisvės dvasia pavergtajame 
krašte dar gyva... okupantas ne 
rimsta, naujos bangos tremia
mųjų siunčiamos vergų dar
bams ir lėtai mirčiai šiaurėje. 
Vargstą lietuviai šaukiasi ir a- 
peliuoja į Jungtines Amerikos 
Valstybes, į Jungtines Tautas, 
į visą laisvąjį pasaulį — nepa
mirškite mūsų, padėkite mums, 
gelbėkite mus nuo visuotinio iš
naikinimo!”

Mitingai, kalbos, manifesta
cijos ir rezoliucijos, aišku, la
bai ir labai vertintina ir būtina, 
bet nemažesnę svarbą turi vi
sam Lietuvos laisvinimo kely ir 
tinkamas visuomenės nuteiki
mas. Per spaudą, radiją ir te
leviziją ar tik ne (geriausiai yra 
pasiekti mases, milionus, kurių 
bent dalį galima patraukti sa
vo reikalams ir į savųjų šalinin
kų pusę. Gi su žmonių nuotai
komis ir įsitikinimais, aišku, tu
rį skaitytis ir valdančiosios ran 
kos. J. Stuko televizijos prog
rama prie visų lietuviškųjų rei
kalų popularinimo galėjo prisi-

visuomenė bus supažindinama 
su pasirengimų seimui eiga. In
formacijos Komisijon pasižadė
jo įeiti šie laikraštininkai: VI. 
Barčiauskas, E. Čekienė, K. Čer 
keliūnas, A. Šalčius, V. Gervic- 
kas, P. Jurkus, S. Narkeliūnai- 
tė, kun. J. Petrėnas ir A. Sodai- 
tis.

Sporto šventę, kurioje daly
vaus geriausi lietuviai sportinin 
kai iš viso pasaulio, įvyks seimo 
proga New Yorke. Rengimo Ko
misijai pirmininkauja A. Vak- 
selis.
P.L.B. Seimo Inform. Komisija 
145 Waterburv St.. Brooklyn 6,

N. Y. U.S.A.

Kiekviena tiesos pažanga ga
li privesti geriau pažinti Dievą 
arba paskatinti Jį garbinti.

I/MMias XIII

riGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
B A L DU S
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

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

Tel. PRrescctt 9-2781

especially recommended to vie- dėti tik teigiamai.

Organizacinio komiteto pranešimas
P. L. B. Seimui rengti Orga- Pirmasis, atsiliepęs į Finansų 

nizacinis Komitetas, sudarytas; Komisijos atsišaukimą ir paau-
praeitų metų rudenį New Yor
ke, savo veiklą plečia ir inten
syvina. Iki šiol įvyko penki pre
zidiumo posėdžiai. Prezidiumą 
sudaro: prel. J. Balkūnas — 
pirm., J. Šlepetys ir A. Ošlapas 
— vicepirmininkai, V. Vaitiekū-

kojęs Seimo reikalams penkis 
dolerius yra prel. F. Bartkus iš 
tolimojo Texas. Komisija tiki, 
kad visi lietuviai supras Seimo 
reikšmę ir šį reikalą gausiai ša
šo aukomis parems. I^ėšos bus 
reikalingos Seimo proga rengia-

nas — sekr. ir A. Trečiokas — miems kultūriniams pasirody- 
iždininkas. I mama finansuoti ir iš užjūrio

Organizacinio Komiteto pilna atvykstančių Seimo atstovų ke
ti sudaro prezidiumas ir visų ko 
misijų pirmininkai. Iki šiol įvy-

lionės išlaidoms padengti.
Seimo proga įvykstančio sim-

ko penki pilnaties posėdžiai. Be foninio koncerto dirigentu pa
to. turėta 3 prezidiumo pasita
rimai su komisijomis.

Š. m. vasario 20 d. pilnaties 
posėdyje buvo galutinai priimta 
P. L. B. Seimo Konstitucija ku
ri nusako Seimo tikslus, jo šau
kimo tvarką ir atstovų rinkimo 
taisykles.

P. L. B. Seimo Organizacinis 
Komitetas jau yra gavęs pen
kis Seimo žymenio proj’ktus. 
Netrukus tinkamiausias ju bus 
parinktas, pagamintas ir pra
dėtas platinti visose lietuvių ko
lonijose.

P. L. B. Seimas pareikalaus 
žymių išlaidų, kurioms telkti y- 
ra sudarytas Finansų Komite
tas, A. Trečioko vadovybėje.

žino, kur yra vainikas, nešiotas niko neatiduos, iki neateis lai- 
penkiolikos jo Habsburgų dinas . kas jį grąžinti tikriesiems jo j 
tijos senelių. I paveldėtojams jų laisvoje vals-I

Kas dar gali be kunigaikščio tybėje.

VIKTORO K O 35 I C O S 
Lietuvišks gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

EI ONAS G KAS
J. G. TELEVLSION OOMPANY

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, baterijinial. RA
DIJAI; vietiniai ir vokiški, AM, FM, trumpos bangos, keliais garsiakal
biais. staliniai, kabinetiniai, nešiojami, kišeniniai, tranzitarlniai.

ATIDARA IR 8EKM. nuo 11 vai. ligi 3 vai.

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

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

Anoj pusėj ežero. Pulgio Andriušio apysakos ............. $1.50
Audra Žemaičiuose. Vlado Andriukaičio apysaka .......... 2.20
Gyvačių lizdas. Francois Mauriac romanai ...................... 2.60
Konradas .Valenrodas. Ad. Mickevičiaus ist. apysaka .. 1.50
Mėnuo, vadinamas medaus. Nelės Mazalaitės apysaka .. 2.50
Moters širdis. Guy de Maupassant romanas ...................... 2.60
Pabučiavimas. Juozo Grušo novelės .................................. 1.50
Paklydę paukščiai. Jurgio Jankaus romanas I d............. 2.20
Paklydę paukščiai. J. Jankau romanas II d...................... 2.60
Per Klausučių ūlytėlę. Liudo Dovydėno apysaka .............. 2.20
Petras ir Liucija. Romain Rolland romanas ............ .. 1.20
Po raganos kirviu. Jurgio Jankaus pasaka ...................... 1.50
Tipelis. Pulgio Andriušio humoristinis romanas ............. 3.00
Uždraustas stebuklas. Stasiaus Būdavo romanas .........  2.60
Vaikų knygelė. Vysk. M. Valančiaus apsakymai ......... 1.80
Mokėdamai tik 1$6.50, Jūs gaunate didžiulį metraštį ir tris kny

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

GABIJA
P. 0. Box 355 

Wyandanch, N. Y.

SIUNČIAME SIUNTINIUS JŪSŲ ARTIMIESIEMS VISUR, 
KUR JIE BEBŪTŲ...

Išlaidos apmokamos iš anksto — Gavėjas nieko nemo
ka. Tekstilės medžiagų pavyzdžius galite apžiūrėti vietoje. 
Gausus Velykinių Maisto Siuntinių pasirinkimas. Trum
pas pristatymo laikas 3—4 savaites. Kainos žemos — 
sąžiningas patarnavimas. Pigi oro pašto ir skubos tarny
ba. Mūsų prekės skandinaviškos kilmės.

ORBIS” atstovai: 4
Chicago, III.: 4414 S. IIockwell St. Y A 7-2445
Kenosha, Wisc.: 4311 Sheridan Rd. OL 4-2373
Detroit, Mich.: 401 W. Grand Blvd. TA 6-4366
New York, N. Y.: 174 Orehard St. SP 7-5562
Kanadoje: Hamilton, Ont., 65 Gore St. JA 9-5695

Naudokitės “O R B I S” patarnavimu

> ..........

VIRS 15,000,000 Amerikos gyvento jų žino-
' kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo RendrovAno yra 

■ saugu Ir pelninga.

Unlvereal Savings and lx>a» Assodatloii užtikrina sangv- 
. <ną Ir gražų pelną

Saugomą užtvirtina Su vienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
’ 410,000 00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną —

patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bos gre» - 
ras ir draugiškas patarnavimas.

'*ėi paskolų ir visais finansiniais reikalais kretpklt*s:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOC1ATJON 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnots

t
lt

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILI 
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

kviestas muz. Marijošius. Jis 
veda plačius pasitarimus su ki
tais liet. muzikais tinkamiausio 
repertuaro parinkimo reikalu. 
Koncerto repertuaro Jury ko
misijon be to įeina prof. K. V. 
Banaitis ir prof. J. Žilevičius. 
Pastarasis yra ir tarpininku 
tarp Seimo Org. Komiteto ir mu 
zikų.

P. L. B. Seimo Organizacinio 
Komiteto ribose veikia simfoni
nio koncerto renginio komisija, 
V. Tysliavienės vadovaujama, 
kuri rūpinasi orkestro, salės ir 
kitais su koncertu surištais tech 
niškais reikalais.

P. L. B. Seimo proga Ncw 
Yorke įvyks reprezentacinė lie-

N A IT J A S
19 5 7

CHRYSLER

*2811

NAUJAS
19 5 7 

PLYMOUTH

*1732

SPECIALUS
BARGENAS

* Sofoms, Lovoms,
• Lempoms

KAINOS NUO
$49.50

Ir augščian

PRANAS SALEMONAVIčIUS
• Paruošia paprastai ir sudėtingas (nuosa

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

504 W«t 33rd Street (netoli Normai Avenne).
Valandos: Kasdien įskaitant šeštad. ir aekm. nno 9 v.

ryto iki 9 v. vak., bet svarbu, kad telefonu nnaitirtninėt laiką VIetory 
2-3486. 20 METŲ PATYRIMAS — ŽEMO8 KAINOS

Daugybė garantuotų visų išdirbysčių vartotų automobilių už labai atpigintai kalnas

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER PLYMOUTH DIRECT FACTORY DEALER

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

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FBI J M A. RAUDONIS, NEMIK BERTULIS, Ha*.

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

Krautuve atidaryta onkmadienials nuo 11 Iki 4:30.

J

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGR4FM • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME rR TAISOMI

FRANKS TV & RADIO, INC
3240 So. Halsted St- CAIumet 5-7252

ntokatne
MIDLAND1 Savings and Loan^,/ 

Association
rĮumiii'

PE» 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA l> 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

RENDROVf

4038 Archer ivenue Tol. iA3-«7ie 

AUGUST SALOUKAS Praild
£

4
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MOŠŲ KOLONIJOSE
Los Angeles, Calif.
Šventojo Lietuvos kunigaikščio 

m i nė j imas

Tradicinė šv. Kazimiero diena 
čia buvo paminėta sekmadienį, 
kovo 3 d., kuri praėjo nepapras- 

• to iškilmingumo ženkle. Šv. Ka
zimiero parapija surengė itin 
puošnų savo dangiškojo patro- 

. no minėjimą.
Per iškilmingas šv. Mišias 

turiningą pamokslą, skirt? šv. 
Lietuvos kunigaikščio asmeniui 
nušviesti, pasakė kan. Kazimie
ras Ste^onis.

Po pietų parapijos salėje įvy
ko koncertas. Nepaprastas su
sidomėjimas atvykusia specialiai 
į tą koncertą mūsų dainos žvaig 

'žde Aklona Stempužiene ir so- 
lidarbmas parapijai, kuri per 
penkiolika savo gyvavimo metų 
iškilo į dinamiškiausių parapi
jų eies, sutraukė parapijos sa 
lėn 600 žiūrovų.

Klebonas kun. J. Kučingis, a- 
‘\tidarydamas koncertą ir svies 
damas programai vadovauti pa
rapijos komiteto pirmininką Fr. 
Speecherį, reikšmingai pabrėžė, 
.kad vienas iš svarbiausiųjų šios
tarapiios uždavinių yra greta 

sliginės praktikos suburti lietu 
ių tautos vaikus savo savitu

mui ginti ir puoselėti.
Paskaita

.4,
* Neilgoje, bet ryškioje paskai
toje neseniai atvykęs iš Bosto
no ir sėkmingai čir įsikūręs Los 
Angelese pulk. Juozas Andrius 

•apžvelgė tą istorinį foną, kuria
me iškilo skaisti šv. kunigaikš- 

įčio figūra. “Šventojo misija yra 
skirta žmonėms patraukti prie 

1 tobulumo”, — kalbėjo pre’.egen-
(I tas.

daro reikšmingą šios valstybės 
augštųjų organų sferose. Dar 
prieš dešimtį metų beveik neži
nomas čia 'ieruvio vardas susi
laukė tokio nepaprasto pareiški
mo iš Kalifornijos sostinės! Ten 
ka su ypatinga pagarba pami
nėt. kad rezoliucijos tekstą pa
rengė mūsų tautietis AJex Ja
kutis, dirbęs valstybės senate, 
Sacramento, Kalifornijos sosti
nėje. Prie rezoliucijos pravedi- 
mo daug prisidėjo vietos kongre 
so narys Sėt b Johnson. Jaus
mingame padėkos žodyje kun. 
J. Kučingis džiaugėsi Sacranien 
to dėmesiu lietuviams; jis kar
tu padėkojo ir tiems šimtą ->3 
taurių lietuvių, kurių talka su
kūrė parapiją.

Koncertas

PROTESTUOJA

Izraelio ambasadorius Abba Ebant (kairėje) ir jo ministeris R. 
Shiloah, kalbasi Waahingtone laukdami sekretoriaus Ch. Herter. Žydų 
atstovai susijaudinę, kad arabai nenori praleisti Suezo kanalu žydų 
iaivij. (INS)

Šv. Kazimiero kultas ypač 
stiprus išeivijoje. Lietuvoje pri- 

; skaitoma iki 13 bažnyčių, skirtų 
Į šv. Kazimiero vardui. JAV lie
tuviai turi 20 šv. Kazimiero pa- 

,i rapijų. Šventasis yra tremtinių 
patronas dėl tragiškojo jo relik
vijų likimo. 1602, 1703 ir 1953

Viena iš parapijos ypatybių, 
kad yra dinamiškai lietuviška, 
kurioje įvykdomi nepaprastai 
augšto lygio parengimai. Pavyz 
džiui parapijos iniciatyva Los 
Angeleso lietuviai ir atsilanką 
parengimuose svetimtaučiai yra 
girdėję Algirdą Brazį, Pruderci- 
ją Biėkicnę ir šįkart Aldoną 
Stena pužienę.

Meninėj daly oktetas išpildė 
tris kompozicijas. Jos visos B. 
Budriūno: Jaunystės daina,
Ant marių ir Tėvynei. Bisui — 
Gyvenimo aidai. Akomponavo 
pats autorius.

Mišrusis choras, komp. B. 
Budriūno vedamas, atliko tris 
kompozicijas: Gyvent! B. Bud
riūno, Po augštus kalnus, aran
žuota K. V. Banaičio ir Pjovė
jas — J. Kačinsko.

^Mišrusis choras yra žinomas 
i’ngeliškiams gerai, bet kiek 

vieną kartą jo pasirodyme ma
tyti kažin kokį naują šviežumą, 
tartum ir ta pa*. daina kaskart 
suskamba kitas spalvas sura
dus.

Budriuno dirigavime ir jo 
darbe su choru mes matome pia 
nisto principus, kuris valdo sa
vo instrumentą idealiai — kla 
viatūra ir pedalai yra jo žinioj

Tos dvi kompozicijos eina tar- Šv. Kazimiero parapijos salėje, 
tum dvi priešpriešos viena ki-! Tas pobūvis buvo surengtas 
tai. J. Strolia pilnas nuolankausi moksleivių kuopelės atgaivinimo 
meldimo ir tas jausmas tolydžio
plinta užliedamas klausytojo 
sielą iki nepakenčiamo sielvarto

padaryta balandžio mėn. (tikra 
data paaiškės vėliau) ten šau
kiamame kuopos steigiamajame 
susirinkime pas Lucille Pado
ria (Padorytėl. Iš Los Angeles 
vyks į tą susirinkimą grupė Lie
tuvos Vyčių. J. M. P.

Pittsburgh, Pa.

Nauja valdyba
ALT Pittsburgho skyriaus po 

sėdis įvyko vasario 27 d. Lietu
vių Piliečių draugijos patalpo
se. Buvo pranešta, kad Vasario 
16 d. minėjimo metu surinkta 
$925.75 aukų, ALT centrui pa
siųsta $700 ir Vasario 16 gim
nazijai pasiųsta $110. Posėdyje 
aptarti Alto skyriaus įvairūs 
reikalai ir perrinkta valdyba 
šiems metams: pirmininkas A. 
Paleckis, vicepirm. P. Pivaronas, 
antras vicepinn. adv Ed. A. 
Schultz, trečias vicepirm. J. Ta- 
oras, sekretorius S. Bakanas, 
pagelb. sekr. A. Krapas. Finan
sų sekr. A. Naujeliūtė, ižd. J. 
Grėbliūnas, iždo globėjais Julia 
Alesiųnaitė, W. Chinikas ir J.

proga. Jaunieji turėjo atskirą-Virbickas. Reikia pa žymėti, kad 
stalą ir prie jo buvo gražus jų- į ALT Pittsburgho skyrius atli- 
jų būrys. Ta proga į jaunuosius; ro savo pareigas gana sklan

dei savo prarastos žemės. Bud-1 kalbėjo F. Kudirka. Arbatėlėje J tižiai ir vieningai.
liūnas — skausme gimdantis dalyvavo apie 70 asmpnų. Orga! Mokslas, menas, taika 
vieną p0 kito prarastos žemės nizavo studentų ateitininkų va- LB Pittsburgho apylinkės me
prisiminimus, suliepsnoja visa dovybė, kuriems šiuo metu tik-
aistros nostalgijos aistra ir no- rai energingai vadovauja Dalilė
ri šaukti pasauliui apie meilę, 
apie ilgesį, apie viltį.

Valančiūtė. Jaunieji davė ir šiek 
tiek programos.

Nepaprasto koncerto povei-' ~ LietuvOs Vy&Y visuotinio 
suvažiavimo proga, kuris įvyks 
rugpjūčio mA i. 8-11 d.d. Stat- 
ler viešbutyje. Los Angeles mie
ste, rengiamas koncertas. Kon
certo programą atliks Vaclovas 
Vcrikaitis iš.Toronto, Ont., Ka
nados. Koncertas įvyks rugpjū-

kis ilgai bus prisimintinas daly
viams Tai buvo meninis švento
jo Lietuvos kunigaikščio pager
bimas. J. GI.

Lietuvių programa kitataučiam

metais dėl užplūdėlių iš rytų ir instrumentas yra klusnus jo 
grėsmės šv. kunigaikščio palai- valiai. Instrumentas yra choras 

{ kai turėjo būti kilnojami iš jųi Aldona Sternpužienė yra gi- 
amžinos ramybės vietos, iš Vil-

' niaus katedros karališkosios knp
lyčios, bejieškant laikinės prie- 

p glaudos kitur. Ir dabar šv. Ka
zimiero palaikai palaidoti šv.

• Petro ir Povilo bažnyčioje, nes 
okupantai pavertė Vilniaus ka
tedrą miestp muzėjumi.

Lietuvių vardo triumfas

Koncerto dalyviai buvo liudi
ninkais nepaprasto fakto. Tai 
buvo Kalifornijos Kongreso ir 
Senato rezoliucijos įteikimas šv. 
Kazimiero parapijai, kaip cent
riniam organui, buriančiam lietu 
vių bendruomenę Ix>s Angeles 
mieste. Puošnios išvaizdos adre
se, kurį asmeniškai atvežė ir 
įteikė klebonui kun. J. Kučin- 
giui Los Angeleso viešųjų reika
lų valdybos pirmininkas BĮ. A. 
Bonpanc, yra Kalifornijos Kon
greso ir Senato sveikinimas lie
tuvių bendruomenei.

Nepaprastos reikšmės Kali-
• fornijos įstatymdavystės orga

nų rezoliucija lietuvio vardą pa

muš scenai. Jos artistiškumas 
bematant pavergia salę ir ka- 
iučiai ima griausti po pirmos 
jos atliktos dainos. Viešnia pa
sirodė su nauju mums repertu
aru.

Solistė, savo tolimesniame pa 
sirodyme, po operinių arijų, pa
tikino, kad lietuviai kompozito
riai jos ypatingai gerai pertei
kiami. kas gana retas reiškinys 
mumyse, tartum rodant operi
nių dalykų primatą, o lietuvius 
kompozitorius nustumiant į ne
išvengiamą patriotikos rubriką.

Bisui padainuota Budriūno 
“Šauksmas” (A. Rūtos žodžiai). 
Šiurpus savo apmaudingu siel
vartu ir kartu švelnia meilės 
gaida sielvarte, sukrėtė salę.

Pabaiga
Su mišriuoju choru Aldona 

sudainavo du mūsų nostalgiško 
muzikinio epo perlus. Tai J. 
Strolios Parveski, Viešpatie ir 
B. Budriūno Mano protėvių že
mė (B. Brazdžionio žodžiai).

Hollywoodo suaugusių švieti
mo vadovybė praėjusiais ir šiais 
metais ruošia atskirų tautų pa
sirodymus su meninėmis pro
gramomis. Tuos pasirodymus 
vadina “Cavalcade of Culture”. 
Lietuvių pasirodymas (Culture 
of Lithuania — a glimpse at 
Lithuania) įvyko 1957 metų va
sario mėn. 27 d., 7 vai. 30 min. 
Hollywood Adult School audi
torijoje. Programai vadovavo 
teisėjas J. C. Peters, ąeniau reiš 
kęsis Lietuvos Vyčiuose ir ki
tose lietuvių organizacijose. Jis 
taip pat tarė įžanginį žodį apie 
Lietuvą. Dabarties lietuvių pro
blemomis kalbėjo Lietuvos kon
sulas dr. J. J. Bielskis. Meninę 
programą atliko solistė Helen 
Swaggart. komp. Broniaus Bud 
riūno vedamas šv. Kazimiero 
parapijos mišrus choras ir vy
rų oktetas, L. Zaikienės vad. 
tautinių šokių grupė. Be to, bu
vo paskaityta ir lietuvių poe
zijos. Filmų ir televizijos artis
tė Rūta Kilmonytč padeklama
vo trejetą poeto Bern. Brazdžio
nio eilėraščių, išverstų į anglų 
kalbą. Vieną eilėraštį perskaitė 
ir pats poetas Bern. Brazdžio
nis. Visą programą organizavo 
A LB Ivos Angeles apylinkė. 
Klausytojų buvo gražus būrys 
—7 virš 400. Atrodo, kad progra 
ma buv0 duota tikrai puiki, ki
tataučiams ji patiko.

TRUMPAI
— Ateitininkai sendraugiai,

studentai ir moksleiviai turėjo 
bendrą arbatėlę vasario 24 d.

tinis narių posėdis įvyko š. m. 
vasario 17 d. Lietuvių Piliečių 
svetainėje. Narių ir svečių daly
vavo nemažai; buvo pranešimas 
apie 3956 metų veiklą ir delega
tų pranešimas iš suvažiavimo 
Clevelande. LB apylinkės narių 
turi 45. Aptarti LB organizaci
jos bėgamieji ir daug kitų klau
simų. Posėdyje buvo pasisaky
ta už įjungimą į LB apylinkes 
visų geros valios lietuvių, nežiū-

yra priimti nuostatai, išlaikyti 
lietuvybę, ugdyti ir plėsti lietu
vių meną, mokslą, kultūrą ir 
taikų sugyvenimą. Taipgi remti 
kovą už Lietuvos išlaisvinimą. 
Šiuos uždavinius įmanoma at
likti tik bendromis visų lietuvių 
jėgomis, be skirtumo, todėl kiek 
vienas lietuvis kviečiamas tapti 
LB apylinkės nariu, šiems me
tams LB apylinkės perrinkta 
nauja valdyba: pirmininkas 
inž. V. Mažeika, vicepirm. kun.
V. Budreckas, sekr. J. Skimun- 
dris ir A. Žaliaduonis, ižd. A. 
Krapas, kultūros reikalais J. Ta- 
oras, Kultūros Fondo atstovas
W. Chinikas. LB Pittsburgh a- 
pylinkės sekantis susirinkimas 
bus kovo 31 d. 4 vai. p. p. Lie
tuvių Piliečių draugijos patal
pose. Visi LB apylinkės nariai 
bei svečiai nuoširdžiai prašomi 
dalyvauti.

Festivalis

1957 m. festivalis ruošiamas 
Syria Mosąue patalpose. Festi
valis įvyks gegužės mėn. 3-5 d. 
Festivalyje dalyvaus 18 tautinių 
grupių, turės savo patalpas. 
Lietuviai turės, kaip ir kitos tau 
tos, lietuviškų valgių ir lietuviš
kų išdirbinių parodą. Lietuvių 
skyriaus vedėja bus A. Nauje- 
liutė. Vakarais kiekviena tauti
nė grupė pasirodys su tautiniais 
šokiais ir dainomis. Draugijos 
turėtų paremti šį lietuvišką gra
žų darbą, ir paraginti savo na

rius atsilankyti į minėtą Festi
valį.

Lietuvis į teisėjus
Lietuvis adv. Edwardas A. 

Schultz, yra gimęs ir augęs 
Pittsburgh, Pa. Nors niekad ne 
matęs Lietuvos, jisai nuo jau
nų dienų dalyvauja lietuvių ju
dėjime ir stengiasi padėti savo 
tėvų kraštui. Jisai priklauso vi
soms lietuvių draugijoms, yra 
Lietuvių kambario ir Lietuvių 
jungtinių organizacijos pirmi
ninkas. Todėl visų lietuvių pa
reiga savo tautietį remti no
minacijose ir vėliau už jį balsuo
ti renkant į teisėjus “for Judge 
of Common Picas Court”.

Fr. Žilionis

Skelhkitčs "Drauge"!

PAVASARINIS

IŠPARDAVIMAS
NUOLAIDOS . . .

NET IKI 70' c

Dabar n n t> ik i t> I i visi: Hi-fi fono
grafai • Televizijos • Vėsintuvai- 
Vėdintuvai AM/KM radijo aparatai
• Vokiški trumpo bangi) rad. apar.
• įkalbėjimo aparatai • Dulkiasiurb
liai • Rašomos mašinėlės • Įvairūs 
elektriniai namo apyvokos reikme
nys • Antenos ir kit.

Daina-
T£LC Vision

Csales - serviče)
Kbv. Ini. A. KIMENAS 

3321 S. Halsted — CLiffside 4-5005 
Atdara: kasdien 9—6. pirmadieniais

Ir ketvirtadieniais 9--—9

lai

n *4?®

Draugai, |>asilinksminirnui 

tinkamiausi žodžiai

Sunny Brook whiskey

- -----------------

Sunny BrooltAVhiskey
Cheerful as its Name

also availablet Ktntucky Straight Bourbtn IKhiskty 
an<l Rottled tn įlomi, 100 Proof 

THE OLO SUNNY BROOK COMPANY, LOUISVILLE, KY., DISTRIBUTEO BY NATIONAL OISTILLtRS PRODUCTS CORPORATION 
BOTH 86 PROOF • KENTUCKY BLENDED VYHISKEY CONTAINS 65% GRAIN NEUTRAL SPIRITS

čio mėn. 9 d., penktadienį, 8 v. rint jų pažiūrų. LB apylinkės 
30 min. puikiausioje Statler 
viešbučio salėje, vadinamoje Pa
cific Bali Room.

— D. Owen Norem, buv. J. 
A. V-bių ministeris Lietuvai, kai 
bės Lietuvos Vyčių susirinkime 
apie Lietuvą kovo mėn. 10 d., 
teknrtdienį, 3 vai. po pietų. Su
sirinkimas įvyksta Statler vieš
butyje, New York kambaryje.

— Vaclovas Sidzikauskas, po 
Vasario 16 minėjimo, kuris įvy
ko vasario mėn. 23 d., tą patį 
vakarą Carl’s restorane prie 
vakarienės stalo atsakinėjo su
sirinkusiems į eilę klausimų Lie
tuvos vadavimo ir visais kitais 
lietuvių reikalais. Tam pašneke
siui vadovavo ALT-bos vietos 
skyriaus vicepirm. L. Valiukas.

— Vasario 16 proga per Ame 
rikos Balsą buvo perduotas į 
Lietuvą pasikalbėjimas su prof. 
M. Biržiška. Pasikalbėjimą su 
prof. M. Biržiška, Amerikos 
Balso vadovybei prašant, pa
darė L. Valiukas.

— Lietuvos Vyčių Los Ange
les kuopos nariai Ed. ir Helen 
Bartkai, Helen Nashlenaitė, Lor- 
raine Samolytė ir L. Valiukas 
buvo nuvykę vasario 16 ir 17 
d.d. į San Diego. Jie dalyvavo 
ten Vasario 16-sios minėjime 
ir kalbėjosi su eile lietuvių Lie
tuvos Vyčių kuopos steigimo 
reikalu. Lietuvos Vyčių kuopai

SOPH IE BAI.CUS
AADIO PROGRAMA

IŠ WGEH stoties — Banga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—S v. 
N”O PIRMAI). IKT PENKTAD.

3:45 Iki 9:30 vai. ryto 
ŠEŠTAD. 8:30 Iki 9:30 ryte 

SEKMAI). 8:30—0:30 v. r. iš stoties 
WOPA — 1400 Idl.

7109 So. MAPLEVVOOD A VE. 
Chirasro 29. 111. HEmlock 4-2413

KNYGELE EGZAMINAMS 
AR JAU ĮSIGIJOTE

KAIP PASIRUOŠTI 
J. A. V. PILIETYBEI

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS IJTWINAS, Prea.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

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

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

2443 West 63rd Street 
Tel. PKospeet 8-0833 ir PR 8-0834.

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

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

NUO UŽSISENE JUSIU

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENT,’, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagall ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti nes Jų užsisenėjuslos taiidoa 
niežėjimų Ir skaudėjimų senų atvi
ru Ir skaudžių žaiždų uždėkite 
l,BGUIX> Ointment Jos gydymo 
ypa«byee palengvins Jusu skaudėji
mų Ir galėsite ramiai miegoti nak- 
tj Vartokite Jų tapgi nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalina 
niežėjimų ilgos vadinamos P8ORIA- 
818. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHDETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyftlmų 
tarppirftčiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančlos suskllsios odos dedlr- 
vtnių, odos išbėrimų ir t t taipgi 

'tinkama vartoti vaikučiams, kada

Klausimai ir atsakymai anglų 
j ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei- 
| sėjas Alfonse V. Wells.. Kaina 
i tik 60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 

į įsigyti JAV pilietybę.
Pinigus su užsakymais siųsti:

DRAUGAS,
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois

pradžia San Diego mieste bus pafllrodo „kaudUB išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduolė nuo l*-

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

Ištaigoje — BRIGHTON SSVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $16,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:

Duoną, ir įvairias skr.ningas 
bulkutes kepa

ddOEiRlk
BRUHO’S KEPYKLA

3339-41 S. Litoanica Avė. 
Tel. CMffMlde 4-A378

Pristatome ) visus krautuves 
ir restoranus, taip pat ift- 
siunčlame ) visus artimuo
sius miestus.

vtršintų odos ligų. Re 
gulo Otntment yra 
parduodama po 75 
et., $1.26, Ir $3.50. 
Pirkite valsttnėseChl- 
cagoj Ir apylinkėse— 
Mllwaukee. Wtsc., G&- 
-v,ind. ir Petroit, Mt- 
uhtgan arba raftyki- 
• v i r atsiųskite Mo- 
ney order j

Pirmad., antrad., penktad. ir 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

Trečia d. 9 ryto iki 12 vai. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

PERKRAUSI ra
" IŠ TOLI IR ARTI '■J

NAUJI OIUSII TPOKAI- NAUJAUSI KPAUSTTNIO (BANK/A!
HStf METŲ NATMHMAS-PIGUS M SĄŽININGAS PATAPNAVNAAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL Tel U/Aikmok 5-9?09

MOVIMO

LEGULO, Department D.. 
5618 W. Eddy St., Chicago 34. I1L

1 ■ :/

JU i. »,
mtŲ -j’1 "ra

1957 BUICKAS 
Tik

$2,595-00
Dynailow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK, ■««. 
907 W. 35th $l„ Chicago 9, III. LA 3-2022

</2% PADIDINĄ 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS '-“T
2555 WKST 47th STREET LAfayette 3-1063

B. R. Pietklewicx, prez.; E. R. P1etklrwlc7,, sekr. Ir advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame- čekius. Parduodame ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

l*radėklte taupyti atidarydami sąskaita šiandien. Apdrausta Iki 910,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treft. uždaryta, o a«žt. nuo 9 iki vidurdienio.

t
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New York N. Y, Gary, Ind. PAJIEŠKOJIMAI
Npw Yorko lietuviai vis daž- j Nauja L. B. apylinkė 

niau atranda progų garsinti Lie- Čia jau kelis sykius buvo me
tu vos vardą pe’" televizijos ekra ] ginta suorganizuoti Amerikos 
rus. Kovo 16 diena vėl susidaro Lietuvių Bendruomenės apylin-
dėkinga proga pademonstruoti kę, bet vis nepasisekdavo, taij Tavaras — sekretoriumi, Ant. j

pranešimą, po kurio buvo Sieki 
tiek tuo reikau padiskutuota.1 
ir vienbalsiai pasisakyta už apyį JieSkomas PRANAS MARGO- J 
linkės steigimų. Išrinkta valdv-į NAS> gyvenęs Ncw York 9. Alsi-
bą- ^f- - Pirmininku, j "

Mot. Žiedelis — vicepirm., Izid.

LLASSIFIED AND HELI’ W A NT E D U» \
REAL ESTATE KKAL ESTATE HELP WANTED MOTERYS

plačiai Amerikos visuomenei lie- dėl vienos ar kitos priežasties, 
tuvių tautinius šokius ir dai- Neperseniai čia buvo atvažiavęs 
nas. iš East Chicagos, Ind., Ameri-

WPIX (13 1 <amdo) v dovvnA kos Lietuvių Bendruomenės apy 
susirišo su Z> kauskiene, prašy-Į linkės valdybos pirmininkas Vik 
dama suorganizuoti repręzen-į toras Mokiejus, kuris drauge su 
tyčinį jaunimo būrelį pademon-, Antanina Nenienė aplankė kai- 
ytruoti lietuv’ų i autinius šokius l kurias lietuvių šeimas su tiks- 
ir dainas. i Itr, kad susiorganizuotų į ALB

apylinkę. Be to, tam tikslui bu
vo sušauktas ir susirinkimas

Kružikas — iždininku ir M. Bra-
JieSkomas JUOZAS RAŠKAUS

KAS, s. Jono. Gyvenęs Puodišl.ių 
km.. Žaliosios vaisė. Aisilįepti: Tc-

2-jų butų po 4 kanib. 2 mieg. kanib. 
Tilo Miniu ir virtuvė. 2 autom, ga
ražus. Abu butai tušti. Alyva apšilti. 
Apylinkėje W2nil ir Artesiau Avė.

zauskienė — kultūrinių reikalų'resė Bakaniene, 707 Mcllvain St., 2'^ augšt,J mūrinis namas - po 
vedėja. j Chester, Pennsylvania. Jieško i ■> Lunb. AUva npbhl. 2 autom. mūr.

Yra vilčių, kad šiems asme- KUO Angelė Lietuva-
ninis vadovaujant j Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kę susiburs visi lietuviai, senes-
niųjų ir šių laikų ateiviai bei čia 
gimusieji. Jonas Alksnys

Šis lietuvių pasirodymas b’s 
'■ienas tarp daugelio kitų tau
tybių pasirodymų Pasirodymai 
bus pravesti varžybų pagrindu 

tautybė, kurios pasirodymą 
žiūrovai įvertins, atsiųsdami 
daugiausia laiškų, bus laikoma: 
šių varžybų laimėtoja. Laiškus,! 
išreiškiančius pasitenkinimą lie-' 
tuvių pasirodymu re’kės siųsti: 
tuo adresu, kars bus nurody-j 
ras programos metu.

šiam konkursui WPIN stotis 
skiria po pusvalandį ’ iekvienąj 
šeštadienį iki liepos mėn. Viso 
jame dalyvaus anie 25 tautybės. 
3ad yra nepaprastai svarbu lie 
tuviams šiam-? konkurse geiai; 
pasirodyti.

Pasirodymo vertinimo būdas i 
lietuviams, žinoma, nėra palan-j 
kils dėl to, k30 mūsų tautiečių ' 
čia yra žymiai mažiau negu žy-I 
dų, vokiečių, prancūzų ar kitų. 
tačiau, jei visi lietuviai — pa- j 
vieniai asmenys, organizacijos, 
klubai, susivienijimai rašys į 
stočiai laiškus ir ragins kitus ( 
rašyti, mes gulime nukonkuruo-1 
ti ir tokias tanias, kurios už j 
mus yra žymia’ gausesnės. Ti-1 
kiu, kad lietuvių visuomenė su- į 
pras šio konkurso laimėjimo reik 
šmę. ir WPIX stotį užvers laiš
kais, kuriuose būtų išreikštas 
pasitenkinimas lietuvių grupės 
pasirodymu.

Pirmąją vi”’a kurnėjusi tau
tinė grupė gari i ir piniginę prc- 
n iją — 500 dūk Premijas taip 
pat gaus ir antra, trečią ir ket
virtąją vietą laimėjusios gru
pės.

Šiam pasirodymui jo organi
zatoriai stengiasi sukaupti ge
riausias jėgas. Visa lietuviškąją1 
dalį režisuoja ?kt V. Žukauskas. 
Dainoms talkininkaus N. Y. skali 
tų vyčių okteto ir Oi erefės cho
ro dainininkai, tautinius šokius 
šoks jauni, bet šioj srity turį 
daug patirties mergaitės ir vy
rai: Asta Endriukaitytė, Vida 
Clintautaitė, Alvitą Ruokytė, Bi
rutė Šetikaitė, ik'joio Vasiknus- 
kaitė, Kazys Rcm-.'za įr Vytau
tas šetikas. šok y, m s ir daini
ninkams akordeonu pritars Ro
mas Kezys.

Kovo 16 d., šeštadieni, lietu
vei pasirodys toj pačioj progra 
moj su prancūzais. Pradžia 9 v. 
vakare, tačiau valanda gali bū
ti pakeista. Visuomenė prašoma 
sekti spauda JI. K.

Antkomunistiiiio Fronto veikla

Antikomunistinis frontas jau 
aktyviai dirba pavergtų tautų 
vadavimo darbe.

Šiomis dienomis, Antikom, 
fronto iniciatyva įteiktas memo 
randumas, liečiantis Izraelio-E
gipto konfliktą.

Kaip žinoma, nuo to konflik
to teisingo išsprendimo, priklau 
sys daug ateityje ir kitų, tarp
tautinių klausimų, liečiančių, tai 
kos problemos išsprendimą. An
tikomunistinis frontas, išdėstęs 
materialinę ir juridinę padėtį Iz
raelio-Egipto konflikte, memo
randume, palygino tą padėtį su 
Sovietų Rusijos jėgos būdu už
ėmimą Baltijos kraštų.

Pasiūlė Tautų Sąjungos sek re 
toriui su Izraelio ambasadorių-: 
mi prie Jungtinių Tautų, tai
kingą to klausimo išsprendimą

— Izraelis pasitrauks be są-i 
lygų iš Egipto tik tada, kada ' 
Sovietų Sąjunga pasitrauks be j 
sąlygų iš Baltijos kraštų.

Jei norima, kad taika viešpa
tautų. turi JungUnės Tautos pri 
taikinti savo nariams “teisę” ir Į 
“moralę” ne tik Izrae'bii, bet I 
ir Sovietų Rusijai.

Dar kartą Antikomunistinis i 
frontaj iškėlė tarpt, politikoj j 
Pabaltijo klausinių.

vietos šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos salėje. Svečias padarė

Atvirumas ir nuoširdus tie
sos žodis — dvasios galiūnų ypa 
tybė. O. S. Marden

Jieškomi — Teofilis Andruškevi- 
čius jo sunūs Kostas ir kun. Vikto
ras. Motinos laidas Aloyza ir jos 
antro viro |>n vinile Žianuolav irius, 
.įieško įi.i "iminės iš Lietuvos. Jie ' 
patys urbi* apie .juos žinantieji ma 
lemekite pranešti lulre-ai: V. Pavil- | 
čiup, 58 Berryman Avė., St. Gailia 
riiies, Ont., Canada.

Ivaražas. 4 m. senumą Apylinkėje 
ll.'ird ir (’imvlonl Avė, Pajamų $280 
i mėn.

EDUARD STASIUKAITIS 
Tel. — ANdover 3-1981 

Vakarais — GRovehill 6-3641
Mūr.
Mūr.
Mur.

RUDAIČIO
1957 METŲ STILIAUS BALDŲ 
EKONOMIŠKAS IŠPARDAVIMAS

3 ROOM"ECONOMY
Modem Outfitr$

%

Naujoji Lietuviy Baldų Prekyba

MAJOR FURNITURE, INC.
3207 So. Halsted Street

Telefonas CAIumet 5-3207
Krautuvė atidaryta: kasdien 9—6 vai.

pirm. ir ketv 9—9:30 vai. 
sekmadienį 11—5 valandos.

Nepirkite jokių baldų nepatikrinę mūsų kainų. Tai jums 
tikrai apsimoka. Vedėjas E. RUDAITIS

. PRADEKITE TAUPYTI PAS MUS . . . 
GAUSITE Al GŠČIAUSI DIVIDENDĄ ... O BE TO, 

APDRAUSTA SAUGUMĄ IKI S10,000.00 ... IR,
NAUDINGŲ DOVANŲ UŽ JŪSŲ PRII.ANKUMĄ

DYKAI [5
ELEKTRINIS 
LAIKRODIS 
SU $500.00 
DEPOZITU

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

.1 ieškomas Silvestras Slavickas. 
• lis pats arba apie jį žinantieji pra 
šomi pranešti šiuo adresu: Draugas 
— Ailv. 9265, 4515 W. 63rd St., Chi- 
cago 29, Illinois.

.1 ieškomas Povilas Augustinas. 
Jieško brolis ir seni levai. Atsiliepti 
adresu: L. T. S. R., Kupiškis, Gele
žinkelio stotis, Lithuania.

Giminės .įieško Igno Salduko su 
šeiniu. Kilęs iš Krokininkų kilimu. 
Jo specialybe ųcolizikns. Atrodo, 
kad jis gyvena kažkur ('liicagc.je ar 
.jos priemiesty. Prašome jo apie sa- 

| ve smulkiai ir skubiai praneši i ‘‘par 
nvion” šiuo adresu: Kaz. Klimavi
čius, Margio g-ve Nr. 5, Alytus, 
Lithuania.

2 Iii. šilil.. mūr. gar.- -$17,(11111.
4 (it. 3 di«l. lot., jpėii., $25,5111*
3 a ilgši. 3 tit., prašo $27,000. 

Mūr. 3 tit ir kraut., prašo $28,600. 
Mur. ii kli. hunu., Ailil. gar., $17,Dilio 
Prie 63 g-vės ir Hurletn 4 iliil. lo

tai už $4.000.
Palikrinkit**: yra. sijiiišas pigių ir 

gerų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384

(prie Califomia g-vėsj

KRIOHTON PARKE:
Kornb. mūr. »med. 4 Ir 6 puikūs 

kmb., <1 v įgubau sklypas, garažas,
Kaina $19,000.

Nauj. mūr. 1*4 aukšt. 4 ir 5 kmb., 
centr. šild., gražus.

Meti. 2 po pečiais Sild. $13,301),
Med. 3 butai po 4 kmb. $16,500.

GAGE PARKE: , .
Mūr. 2 po 4, centr. Sild., 75 dol. holldays off. No Calls. 

paj., kaina tik $16,900. »__ , , ,
Mūr. 2 po 5 naujas, tuoj galima *nrms, laundty, lunch. Increase 

užimti.
Mūr. 5 kmb.. 2 kmb. pastogėje Ir 

atsk. virtuvė skiepe. $18,500.
MAIUJIIE'n'K PARKE:

Mūr. 5 ir 4 kmb. naujas.
Mūr. 4 kmb. gale sklypo.
Mūr. bung. 4 ir 3 kmb. $21,000.

KITUR:
Mūr. 8 kmb., centr. šild., garažas.

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

jreng. ir 9 atsk. kmb. $6589 dol. pa
jamų į metus. Nebrangiai.

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

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

ke.

STAFF NUILSĖS 
SlIRGICAL

SCRUB & CIRCULATING 
N URŠE

5 day week. Sundays and 
Uni- 

rease
in salary after 6 montha, Spe- 
cialize in eye, ear, nose and 
throat work. Apply in person 
— lOth floor. Chicago Eye, 
Ear, Nose & Throat llospital, 
231 W. Washington St.

ŠIMAITIS REALTY,
IŠNUOMUOJAM A —FORRENT INCOME TAX

namų savininkai! 2737 W. 43rd St., CL4-2390
Tarpininkaujame butu išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančių jų surašą.

VARPAS Real Estate
."lillli su. \\ estern. l’Unspeet M-2234

ke. Jieškomas JONAS NORUSIS, 
__ _______ _ s. Vinco, kilęs iš Raseinių apskr.

Kalnujų km. Gyv. Elizabeth mies- 
Juozas Skuodi., ey\cn<^ 'Kili - (e jįe patys arba apie juos žinan- 

116 Si., ('levelami, obio, ir Charles ęįejį prašomi rašyti adresu: Petrė 
Skuodis, gyvenę-, t lev.landė, yra Demereckaitė,, Pergalės g-vė Nr. 
jieškoiiii sesers lirom s i;ubaėiauskie- 52, Raseinių miestas, Raseinių ra- 
nės. Jai rašyti tokiu adresu: Jad- jonas, Lithuania.
vyga Butautienė, Varpo gatvė 10, i —■------L--—
Panevėžys, Lietuva. , Jieškomj JURGIS MILIAUS

KAS, VAITIEKUS MILIAUSKAS
Jieškomas Česlovas Spiridavičius ir URsULR MILIAUSKAITE - RA 

iš Rietavo, l'iirum žinių apie įn bro
Ij Bronių. Rašykite A. Konradie- : ko sesuo Magdalena, Miliauskaitė-
nei, 1355 Le Jeune, lincoln Park, Vilkaitienė, Vaitkus g-vė Nr. 12,, 
Michigan. ' Virbalio miestas, Kybartų rajonas, 1

s Lithuania.

Sesuo iš Sibiro jieško JUOZO 
MARTINAUSKO, Juozo sūnaus, 
kilusio iš Daktarų kaimo, Kretin
gos vaisė. Į Ameriką atvyko prieš 
50 m. Chicagoje turėjo avalynės 
krautuvę. Atsiliepti arba jieško- 
mojo adresą žinanti prašom pra
nešti: S. Kalvaičiui, 3726 Deodar 

J St., E. Chicago, Indiana.

MARQUETTE PARKE
Mūrinis 2 po 5 $4 kamb. ir 3 kamb. 

rūsy.
(ieras 6 kamb. bungalow. Tile vo

nia ir virtuvė. $17,500.
50 peili) sklypas.

BRIGHTON PARKE
I’rie liet. mokyklos medinis su rū

siu ir šildym. 6 ir 5 kamb.
Kampinis mūrinis — 4 dideli butai. 
«3-ėbi ir Ki-dzie Avė. Puikus mūri

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

HELP WANTEn _ VYRAI

2 GENERAL 
MAINTENACE 

MEN
Mušt have Rrc and fleety- 

lene welding experience 
plūs knowledge in the

electrical work.
NATIONAL BLOCK

C 0 M P A N Y
Tel. RE 4-2752

JIEŠKOMA ŠEIMA

JIEŠKOMA ŠEIMA, kurioje yra 
nedirbantis! kuris sugebėtų priim- 

(inge Parke naujas mūrinis 2 po 5 j ti telefonu užsakymus. Už tą pa- 
amb. $32,900: įnešti $8.ono. Į tarnavimą gautų geromis sąlygo-

I mis Marųuette parko apylinkėje 5 
; kambarių buitą su šiluma, šviesa 
lir t.t Rašyti “DRAUGAS” Adv. 
ĮNr. 9224, 4545 W, 63rd St., Ghi- 
ieago 29, III.

VENTA
4409 SO. FAIKFIELD AVĖ. 

LAf. 3-3881: LAI. 3-9027

7 AT ĮUNUCNP vnikai lnrsrin lieš-( turtų pirkimas-pardavimasZAlJUMbiiNK, vaikai Jurgio. Jies I bel vaidymas- Paskolų parūpinimas.
Pildome lneorne Taksus

VISŲ KOŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS

“Varpas” Real Estate ’ 
General Insurance, Notary Public 

Jieškomas JUOZAS PARULIS, ki 5«i« Su. Western| Avė.
lęs iš Trakų apskr., Zežmarių vals., j l*Rnsp. H-2234 arba HEm. 4-7085 
IT-rų Strošiūnų kaimo, jieško jo :
žmona. JONAS ŽILINSKAS, kilęs1

(

iš žežmarių kaimo. Žalvarnių
kaimo, jieško jo motina 
ir sesuo. Jie patys arba apie juos 
žinantieji prašomi pranešti šiuo ' 
adresu: Aleksandras Mackevičius,! 
6307 Superior Avė., Cleveland 3,1

Jieškomas .KILIUS DAMBAUS- Ohio.
KAS, sūn. Juliaus, gimęs 1926 m., i ---------------- 1
arba draugas ĄjAKTINKUS iš Luo' Jieškomi ELZBIETA DANTIE- 
kės, JA V baigęs daktaro mokslus. , NE, jos dukterys Frančia. ir Enia, 
Jieško Dambrausko sesuo is Lie-j jų vyrų pagardės nežinomos. JO- 
tuvos. Kreiptis: M. Kuzavas, 358 NAS NAVAKAS, iš Daujėnų pa- 
Crovvland Avė., \\'elland, Ont., Ga- rapijos, Mikėnų km. ALEKSAS 
nada. ' TAMULIONIS, Šakarnių km. Tu-

--------------- - riu žinių..-. etaino shrdlu cmfw
Jieškomi TADAS VAIČIULIS, į muosius. Prašau žinančius apie 

URŠULE VAIČIULYTE, J ULI JO-Į šiuos asmenis arba asmeniškai 
NA VAIČIULYTE. Apie 15 m. gy-1 kreiptis šiuo adresu: Hiacintas Su-1 
veno Chicagoje Taippat jieškoma vaizdis, 1332 S. 49th Court, Ciee- 
JUL1JONA JASUTIENE, gyvenu- ro 50, III. )
si Cicero, 111. Atsiliepti šiuo adre
su: Marijona Redeckaitė, Stungių 
kaimo, Žagarės Rajonas, Lithua
nia.

Jieškomas ANTANAS DEME- 
RECKAS, s. Juozo, kilęs iš Rasei-

DOMAS KAŽKAUSKAS, kilęs 
kilęs nuo Anykščių, anksčiau gy
venęs 4827 So. Maplewood Avė., 
Chicago. Jieško giminės iš Lietu- 
Vos. Jis pats arba apie jį žinantieji 
malonėkit praneštiJ. Zakis, 6353

nių apskr., Kalnujų km., išvykęs So. \\'ashtenaw Avė., Chicago 29,
1910 m. it 1935 rn. gvv. New Yor- Tel. G R 6-3525.

AR RORITIE SOTI KUNIGAIS?
vai ., .Vitu įjoiių ikongrngaciju tt a Arklvyu- 

up> Matulevičiaus, MIC. atgaivinta, kviečia
pas save kandidatus į kunlKus. TBvai Mari 
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe 

)levui leidžiant Jie darbuosis ir Lietuvoje 
JI® veda mokyklas redaguoja laikraščius 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
iarbuoliltes po Panelės švenčiausios vėliava 
stokite ) TRvų Marijonų Konąregaciją; raSy 
kitę novlcių vedSjui. lAiSke pažymSkite kiek 
mokslo balgSte, kiek amžiaus Ir koks svei
katos stovis fciėka siuskite beminu paduotu 

•t r
AR NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?

Marijonų K< ngregaeija kviečia pas save kandidatus J brolius, Kurie 
ttų įvairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, raftttnRse, 

bažnyčiose ir kitur. Labai pageidaujami moką kokj amatą Norintiems
eiamokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo j6ga*. gyvenimą ir sveikatą Dievui Ir Panelei Sven 
Jiausiai Tapkite Broliais Marijonais. Susiraftyklte su novlcljato vedUJu: 
oažvmčklt. amžių, sveikatos stovj ir užbaigtus mokslus.

MASTEK OP NOVICES, MARIAN HILUS SEMINARY, 
CLARENDON HII.LS. ILLINOIS

JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjas 
Tel.: TOunhall 3-8131 ir BIshop 2-1397

Antradieniais, ketvlrtad. u pcnkt»Ml. 
RAŠTINES VALANDOS: 9 ,kt 5; Pirmadieniu ta iki 8 va

karo; AeRtiKlieniaia Iki 1 v. po pietų;
troėladb ninis uždara.

DYKAI PEi AINIS ZI’lKl’TIS VAIKI NIAMST TAUPYTOJA MS

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.)

BUILDING & REMODEIJNG

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR

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

Namų tel. BIshop 7-3340 
2737 West 43rd Street

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

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

LIET. APDRAt'DOS AGENTŪRA 
Visų rūftių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
\VAIbrook 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
OLOS S. Ashland Avė., Chicago 30, IU.

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas.

Income taksų pildymas
P L t 0 N A b

REAL ESTATE
4735 West 71st Street 

Vist telefonai: WAlbrook 5-8015

D. MONSTAYIČIUS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 »t

Tel. BEVEREY 8-3040
Nykilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimus bizniuose ir 
valdžios įstaigose.

INCOME TAX. TaJt acoountant

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 8. 48th Ct., Cicero 60, IU 
Statome naujus namus ir garažus 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai.
gerai ir pigiai.
Staukite DAnube 0-27*3 nno • vaL 

ryto Iki 7 vai. vakaro, 
rel. Ol.ymplc 2-5121 nno 0 vai 

vakaro Iki 11 vai. vakaro

LIETUVIŲ STATYBOS 
| BENDROVĖ
i MORAS
A Bnllders Gen. ('ontractora y

Atlieka planavimo ir staty- '''f 
bos darbus gydytojų ofisų, g.v-

® venamųjų ir viešųjų pastatų. i 
A Namų įkainavimas ir įvairūs *

patarimai nemokamai, 
y Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS ‘
Kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus.

Tel. PRospect 8-2013
M 6800 SO CAMPBELL AVĖ.

Chicagc 29, III.

1

Namų statyba, įvairūs pataisymai
ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai iš
planuotas. patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal #-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10 - 4 vai. Adresas: 515
Nolton. Willow Springs. III.

Statome
NAMUS IR
GARAŽUS

Ir atliekama visus statybos ir per
tvarkymo (remodeling) darbus.

MASTER BUILDERS
General Contracting Co.

(Hav. V. Sodeika Ir J. Skorubskas) 
mas. Apylinkėje 26th ir Clarence. i6oo s. 4sTH CT., CICERO 6«, ill 
- - - * TeL OLymplo 2-7381; TO 3-4230

Oloje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jO- 
sų laukia greitas Ir teisingas patar 
navtmas.

NORVILĄ
(UAL E8TATE 8ALEH 

2000 W. 5»th St. Tel. Prospect 8-5454

BERWYN. Mūrinis, pajamų na-

please
care...
becaese 

hunger burto!
b.caut. taving liūtį ii thii 
nmple: You send SI to 
CARE. That dollar senda 
22 Ibs. of food overseas - 
belps feed this little boy 
and his farnily for ona 
wbole month.

■ 7:,^

5 kamb., ir 3 kamb. pastogėje iš- 
nuomuojami už $55 į mėn. Cent
rinis apišld. Garažas. Modem. 
“plumbing”. $15,900. SVOBODA, 
6013 Cermak Rd. BIshop 2-2102.

$18,900 PILNA KAINA už 4 bu
tų mūrinį namą. 6-A-5-3 kamb. 35 
pėdų sklypas. Keeler ir 22nd St. 
įmokėti $5,000. SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LAvvndale 1-7038.

i ix ■

MISCELLANEOUh

TVv.Z W -y’ -JI
t?

L.
SIHD -1 TO C’.FE, N.Y.

oi (tur ioi.il CARE oifies

.0$)* Wi

«WII«*

ŠILDYMAS
A. Stanėiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieka 
visus skardos d&rbus.

1546 S. 49th Court, Cicer.
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai. 

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

OLympic 2-6752

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti. pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu. Vlrginls 7-6640.
iillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllk



Antradienis, kovo 12, 1957

San Diego, Calif.

Amerikiečiai dainuoja 
lietuviškai

San Diego mieste jau yra tik
rai nemaža lietuvių. J Vasario 
16-sios minėjimų, kuris jvyko 
vasario 16 d. Graikų auditorijo
je, buvo susirinkę apie 300 žmo
nų. Jau trečią tokį minėjimą 
ruošė San Diego Amerikos Lie
tuvių klubas, sutvertas prieš ke
letą metų. Kitos lietuvių organi-

Cicero, III.

Vestuvės
Sekmadienį, kovo 3 d. prie 

Šv. Antano bažnyčios susirinko 
tūkstantinė minia stebėti Paul 
G. Putrimo ir Madeline G. Vi- 
liūnaitės vestuvių.

Bažnyčioje spūstis kaip per 
Šiluvos atlaidus. Kun. Gaučas, 
laikydamas iškilmingas šv. mi
šias. jaunavedžius sujungė mo- 

zacijos iki šiol San Diego mies-i ryšiais, giedant Šv. Gri-
te nėra. Atrodo, kad netrukus ^a^aus c^oru*J tarpais buvo 

girdėti Alg. Brazio galingas soįsisteigs
pelė.

Lietuvos Vyčių kuo-

DIENKASTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS

Montreal, Que.
Akcija gimdo reakciją

Vietinis dienraštis “The Ga- 
zette” vasario 21 d. laidoje at
spausdino torontiečio Pr. Alšė- 
no ilgoką laišką, užvardintą “Lie 
tuviai primena nepriklausomy
bės gavimą”. Tame laiške, tarp 
kitko, buvo pacituotas ir šieme
tinės JAV.užs. reik. sekr. J. F. 
Dulles deklaracijos tekstas Va
sario 16 proga.

Į laiško mintis reagavo ir at
siliepė tame pačame dienrašty
je laišku, užvardintu “Civiliza
cija ir demokratija”, montrea- 
lietis Wm. Norris.

Oponentas įžiūri Alšėno laiš
ke kreipimąsi į laisvąsias tau
tas, kad pastarosios laisvės rei
kalu 3avo teorijas įgyvendintų

Chicagoje

lo balsas. Apskritai, bažnyčios 
iškilmėse įspūdis liko gana at
mintinas.

Vestuvių puotos metu Ber- 
wyn Eagles erdvi svetainė buvo 
perpildyta viešniomis ir sve-

vo išrūpintas Lietuvos dienos čiais, kur visi buvo mandagiai ___ ____  ______ __________ w
paskelbimas iš miesto burmistro pasitikti ir deramai pavaišinti. Į praktikoje... Toliau Mr. Norris 
Charles C. Dail. Ponai Putrimai yra plačiai ži-1 švelniai “įspėja”, tardamas, jog

San Diego amerikiečių spau- nomi stambūs biznieriai, kurie “reikia žinoti, kas iš tokios ak- 
da ir prieš minėjimą ir po jo savo nuoširdumu ir prielankumu cijos išeitų”. Tai esą reikštų nei 
davė vietos tam reikalui savo t yra susilaukę vietos gyventojų daugau, nei mažiau, kaip viso 
puslapiuose. palankumo; todėl tikėtina, jog pasaulio uždegimą į vieną bend-

Minėjimo programą pravedė i *r ji sūnaus vestuvės ilgai bus rą gaisrą ir pagaliau esą tuo ne- 
klubo pirm. Ed. Sirutis. Lietu- i neužmirštamos. Gi. p. Putrimie- būtų patenkinti ne tik visi pa- 
vos reikalais trumpą kalbelę pa-( nei priklauso didelis nuopelnas šaulio žmonės bet ir patys be
sakė Ed. Sirutis; lietuvišką kai- už tai, kad ji, Amerikoje gimu-
belę pasakė P. Graužinienė. P.' si ir augusi, tačiau savo dvi dūk 
Graužinai prieš kiek 'laiko yra ■ ras ir sūnų išaugino lietuviško- 
atsikėlę iš Clevelando, Ohio. Los, je dvasioje. Ponai Viliūnai irgi 
Angeles lietuvių sveikinimus turbūt lietuviškai nusiteikę. Dėl 
perdavė L. Viliukas; jis per- to galima tikėtis, jog jų dabar- 
skaitė ir Kalifornijos guberną-, tinis žentas su dukrele neužmirš 

savo tėvu kalbos ir savo šeimą 
augins lietuviškoje dvasioje.

J. Tarulis

Minėjimui ruošti komitetą su-, 
darė V. Beliajus, H. Gorodee- 
kas, J. Pieža ir M. Shanley. Jiem 
padėjo visa klubo valdyba. Bu-

toriaus proklamaciją. Meninėje 
programoje porą dainų lietu
viškai padainavo Ronnie Shan- 
ly, lietuvaitė iš Massachusettsi
valstybės; jos vyras — airis.Į Milwaukee. Wis.
V. Beliajus paruošė su ameri-j
kiečių grupe vieną sceną iš sa-j Minėjimas ir aukos 
vo paties veikalo Lietuviškos JAV Lietuvių Bendruomenė,
vestuvės”. Tiesa, toj grupėj bu
vo ir viena lietuvaitė — Kaz
lauskaitė. Tikrai įdomu buvo^ igje SUrengė Vasario 16 minėji- 
klausytis amerikiečius dainuo-, mą gv miįjas atnašavo ir įspū- 
jant lietuviškai lietuvių liaudies dingą pamokslą pasakė kun. dr. 
dainas. V. Beliajaus tautinių k Stadalninkas lietuviškosios

Milwaukee apylinkė vasario 24 
d. Šv. Gabrieliaus parapijos sa-

tuviai, kurie trokšta savo kraš
tui laisvės.

šokių grunė pašoko porą tauti
nių šokių. Grupėje yra tik trys 
lietuviai — pats V. Beliajus, V. 
Graužinis ir Kazlauskaitė, o ki
ti — amerikiečiai. Po oficialio
sios dalies buvo šokiai. Minėji
mo dalyviai buvo vaišinami lietu

Opozicinio laiško autorius pa
taria, kad būtų geriau laukti li
kimo diktato, negu keisti teori
jas į praktiką, nes jėgos naudo
jimo atvejis pasiektų tik civili
zacijos lai.nė;imu sunaikinimą. 
Jis tiki, jog ateitis atnešianti 
laisvę visoms tautoms kartu ir 
Lietuvai, tik reikią laukti.

Lietuviams tenka būti dėkin
giems abienis autoriams — ir 
už, ir prieš laiškua rašantiems 
redakcijai, — bet tik apie Lie 
tuvą ir jos bylos popularini- i 
mą. Norris nuomonė, žinoma, I 
neišlaiko kritikos. Jo pasiūly- į 
mas “laukti likimo padiktavimo” 
yra beveik lygu laukti, kol rau
donieji pasmaugs visą pasaulį. I 
Tai apsnūdusios nuomonės re
akcija.

Taigi, kaip matome, akcija 
gimdo reakciją. Gi toji reakcija, | 
nežiūrint kokia ji būtų, mūsų 
tėvynės laisvinimo byloje visvien

Moterų S-gos 21 kuojios 
susirinkimas

Moterų Sąjungos 21 kuopos 
Town of Lake gausus susirinki
mas įvyko kovo 3 d. Šv. Kry
žiaus parapijos svetainėje.

Sąjungietės platina kleb. kun. 
A. Linkaus banketo biletus. Ban
ketas bus balandžio 7 d. para
pijos svetainėje. Sąjungietės 
nutarė visos dalyvauti.

Motinos dieną yra užprašy
tos šv. mišios gegužės 5 d. Tą 
dieną parapijos svetinėje bus 
visų narių pusryčiai.

Narė M. Sudeikienė pasveiko 
ir dėkoja sąjungietėms už jos 
aplankymą.

Buvo skaitytas kvietimas į 
Nekalto Pr. Švč. M. Marijos se
selių 15 seimą, kuris įvyks ba
landžio 7 d. Šv. Antano para
pijos svetainėje, Cicero, III. Kvie 
tunas priimtas ir paskirta 6 
dol. auka. Atstovauti apsiėmė 
Kotryna Plekaitė. M. Juškienė 
ir U. Poškienė. Pirm. J. Čepu
lienė pranešė, kad vasario 22 d. 
mirė a. a. Juozas Norkus. Vi
sos sąjungietės pasimeldė už jo 
sielą ir pareiškė gilią užuojautą 
jo žmonai Norkienei ir jo ma
mytei Onai Vaznienei, kurios 
yra ilgametės sąjungietės.

Elizabeth, N. I.

Lietuviškos dienos paminėjimas

tarptautinio fronto prieš komu
nizmą pirmininkas, neseniai at
vykęs iš Prancūzijos. Kalbas 
pasakė vietos kongresmanas, 
kun. KenKŽis, Budreckas ir an
tikomunistinio fronto New Yor- 
ke pirm. Liuda Mikulskytė.

Pasiklaiuyta prof. J. Žilevi
čiaus vedamo choro puikių dai
nelių.

Paminė j,’mas praėjo gilia lietu 
viška nuotaika.

Maskva pamatė savo 

klaidas

MASKVA. “Izviestijų” nr. 41 
išspausdino vedamąjį, kuriame 
prisipažįsta, kad buvo daroma 
klaida suskaldant, susmulkinant 
ūkio vadovybės žinybas. “Di
džiausias trūkumas vadovybėje 
pramonės ir statybos, yra vi
soks “žinybiškumas”, sudraskąs 
vieningą ūkinį organizmą į at
skiras ląsteles, silpninąs ir pa- 
žeidžiąs normalius teritorinius 
ryšius tarp įmonių, esančių ta
me pat rajone", — rašo “Izvies- 
tijos”.

Dėl to Sovietų Sąjungos ko
munistų partijos centrinis ko
mitetas nutarė pramonės ir sta- 

Sąjungietė tybos vadovybę sudaryti pagal 
; ekonominius rajonus, o ne pa- 
1 gal atskiras pramonės šakas. 
Dabar sudaromi projektai naujo 

i persitvarkymo .
Elizabeth lietuvių kolonijoje 

įvyko lietuviškos dienos pami
nėjimas.

Gažioje tautiškoje salėje Ba- 
gočius pradėjo paminėjimą, pa
kviesdamas sugiedoti Tautos 
himną.

Į tą paminėjimą buvo pakvies 
tas prakalbai ’lgn. Povilaitis,

Niekas taip prie beprotybės 
nepriartėja, kaip pyktis.

— Cicero

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

— šv. Gregorius Nteietis

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. f A,
APOLINARO NORVAIŠO

UŽ JO SIELĄ MES UŽPRAŠĖME 1 GEDULINGAS SV. MI

ŠIAS: KOVO MENESJ 14 IR 15 D., 6 VAL. RYTO ŠV. ANTANO 

PARAPIJOS BAŽNYČIOJE, 16 D. T. MARIJONŲ KOPLYČIOJE, 

17 D. T. PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNE.

NUOŠIRDŽIAI PRAŠOME GIMIMŲ, DRAUGŲ IK PAŽĮS

TAMŲ PRISIMINTI MALDOSE UŽ A. A. APOLINARO SIELĄ.

NULICDŲ: ŽMONA, SUNŪS, IR MAR U.

LIODČSIO VALANDOJ

MAŽEIKA® EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•845 8o. Westera Avė. Air Condltioned koplyčia 
BEpnbllo 7-8600 —- 7-8601 Automobiliams vieta 

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

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9352

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

parapijos klebonas. Minėjimą 
salėje gražiai pravedė P. Micke
vičius. Minėjimas pradėtas kun. 
klebono dr. K. Stadalninko mal 
da už Lietuvą, mirusiųjų ir ko
vojančiųjų dėl laisvės pagerbi-

. ,. , , . ... , mu> giesmėmis ir užbaigtas Lie- naudinga. Juo daugiau svetimo-
viskais patiekalais Šokiams gro tUvos himnu. Paskaitą skaitė L. je spaudoje apie Lietuvą ir apie 
jo vietos lietuvio Ed. Valentino Dargis. Meniniai minėjimo da- kitas pavergtas tautas rašoma, 
orkestras. j naį vadovavo V. Tolmačienė. Ei-

Šiais metais klubo vadovybę jes sakė mūsų jaunieji: K. Tol- 
sudaro šie asmenys: pirm. — mačiūtė, G. Buškevičiūtė, L. Bul 
Ed. Sirutis, vicepirm. — J. Balt- kaitytė ir V. Mickevičius. Pia- 
rūnas. sekr. — S. Rundo, fin. njnu skambino — V. Aleksan- 
sekr. — Nellie Zounes ir kasin. i drūnaitė. Pabaigai B. Keturakis 
— Z. Kazlauskatė. Klubo nariai puikiai paskaitė iš Vinco Kre
kąs mėnesį susirenka (kiekvie- vės “Dainavos šalies padavimų”.

juo geriau. G. K.

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

no mėnesio pirmą sekmadienį) 
Weber Baking C.-». salėje, 1955 
Julian Avė., San Diego, Calif. 
Susirinkimai pradedami 2 vai. 
po pietų. Pradžioje oficialioji 
dalis, o po jos — “Sočiai”.

Klubas kartkartėmis prisime
na savo aukomis ir lietuviškus 
reikalus. Klubo pirm. Ed. Sirutis 
kilęs iš Philadelphijos. Tikrai 
malonus lietuvis, kuris sumaniai 
vadovauja lietuvių vienetui. 
Nors gimęs ir augęs čia, bet pui 
kiai kalba ir lietuviškai.

Lietuvių bendruomenė nuo
lat didėja — vieno po kitos lie
tuvių šeimos atsikelia iš rytinių 
valstybių. Prieš kiek laiko iš 
Detroito atsikėlė J. Rudvalių 
šeima. Įsigijo puikų namą ir 
puikiai įsikūrė. Neseniai iš Cle
velando atsikėlė B. Graužinių 
šeima; kolkas dar neapsispren
dę dėl šaknų įleidimo San Die
go mieste; juos vilioja Los An
geles miestas. San Diego mieste

Pagal visuotinojo susirinkimo 
nutarimą aukos buvo renkamos 
Tautos Fondui, Nepriklausomy- 
bės Fondui ir Knltūros Fondui. 
Surinkta — 137 doleriai. Be to, 
aukos dar buvo renkamos prof. 
Vaclovo Biržiškos paminklui. Su 
rinkta — 14.50. Aukojo šie as
menys: L. K. Dargiai — $13, 
B. Keturakis - $13, V, E Bly
nai — $12, T. G. Palioniai — 
$11, L. R. Mickevičiai — $11, 
Tėvai Marijonai — $10, J. Nar
butas — $9, V. N. Vardžiai, 
Kaufmanai, F. Jurkus, A. Rė
žys
M. V. Tolmačai, E. Bulkaitienė, 
P. Telšinskas — po $5, A. Mu- 
činskas — $4. Kiti po mažiau. 
Bendruomenė aukujusiems dė
koja. K.

• Butelio kelionė iš Ameri
kos į Vokietiją. Prie Vokieti-1 
jos pakraščių buvo išgriebtas I 
iš vandens butelis. Jame buvo 
raštelis, kad butelis įmestas į 
Missouri upę 1953 m. spalio 
mėn. Nuo tada butelis keliavo 
Missouri upe, Mississippi upe, 
pateko į Atlantą ir nuplaukė 
iki Vokietijos 9,000 mylių. Bu
telį radęs vokietis parašė laiš
ką į Nebraską moteriai, kuri 
paleido butelį į kelionę.
--------------------------------- --- ■ -

Tėvų Marijonų misijos

Pirmoje 1957 metų dalyje tė
vai marijonai vadovaus misi
joms sekančiose parapijose:

kovo ll — lt d. Švč. Trejy-
po $6, P. R. Mickevičiai, bės parap., Hartford, Conn.,

Waterbury, Conn.

Kultūrinis Studentų Vakaras
Lietuviai studentai surengė 

gyvena Ig. Malėno duktė ir žen! VVaterbury vasario 23 d. kultū-
tas — A. N. Hammer. Yra vi- rinį pasirodymą. Atvyko iš Phi- 
sa eilė ir kitų. nesemiai atsikėlu I ladelphijos Audronė Gaigalaitė, 
šių iš rytinių valstybių. Iš se- kuri savo balsu tikrai parodė 
nesniųių lietuvių puikiai įsikū- didelį pajėgumą. Jaunajai solis- 
rę čia J. Pctrowskių šeimyna ir tei linkima sėkmės ir ateičiai. 
Lucille Padoris. Vytautas Be- Į Herkulis Strolia parodė sugebė-
liajus čia galutinai nuleidęs spar 
nūs — gyvena ir redaguoja bei 
leidžia žurnalą “Viltį”, Kun. dr. 
V. Bartuška ir kun. A. Rupšys 
profesoriauja San Diego kun- 
gų seminarijoje. B. C.

*irdies ataka Budenzui
Louis Budenz pergyveno šir

dies ataką. Kaip žinome, jisai 
yra buvęs komunistų dienraščio 
Daily Worker redaktorius, o 
vėliau — atsivertė į katalikybę.
Paskutiniu metu dėstė Fordha-' riškiai yra patenkinti ir laukia 
mo universitete. i sekančio studentų pasirodymo.

jimą smuiku. Vytautas Strolia 
akomponavn. Darius Lapinskas 
paskambino pianinu. Taip pat 
pianinu paskambino buvusi wa- 
terburiškė Diana Papievytė. 
Programą pravedė studentų pir
mininkas Algis Žemaitaitis, įpin 
damas tarp pranešimų gražaus 
humoro.

Po pisirodymų lietuviškai pub 
Ikai menininkai nuvyko pas a- 
merikonus į universitetą. Tai 
gražiai aprašė amerikiečių vie
tos laikraštis. Bendrai waterbu-

kun. J. MaČiūlionis, MIC; 
kovo 18 — 24 d. Švč. Trejybės

parap., Hartford, Conn., kun. 
A. Mažukna, MIC;

balandžio 1 — 14 d. šv. Jurgio 
parap., Brooklyb, 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 
nejaus parap., Philadelphia, Pa., 
kun. J. Mačiulionis, MIC;

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

Gegužės 5 — 19 d. Šv. Kazi
miero parap. Brockton, Mass., 
kun. A. Mažukna, MIC;

kovo 31 ik' balandžio 7 d. lie
tuvi ' ms Hamiltone, - Kanadoje, 
kun. A. Spurgis, MIC;

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

Prašome Tėvų Marijonų rėmė 
jus ir bičiul'us pasimelsti už 
misijų pasisekimą ten, kur jos 
bus vedamos

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

JUOZAPAS KAMINSKAS
Gyveno 4101 South Maple- 

wood Avt-nue, tel. FK 6-2015.
Mirė kovo 10 d.. 1957 m., su

laukiu 59 mptų amžlaun.
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 Zigmas ir šeima, duktė 
Vida; brolio žmona Domicėlė 
Kaminskas ir šeima: sesers vai
kai Romas. Arūnas ir Vytau
tas, kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. Lietuvoje liko sesuo 
Petronėlė Antanaitienė, švoge- 
ris Alfonsas ir jų šeima.

Priklausė Savanorių Kūrėju 
Sąjungai, Dailininkų Sąjungai.

Kūnas pašarvotas Petro Bi
liūno koplyčioje. 4348 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
kalto Prasidėjimo parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, dukterys,
žentas, švogerka Ir kiti giminės.

Lald. direktorius Petras Bi
liūnas, tel. LAfayette 3-3572

TREJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

A. A.
STANLEY BENSON

Gyv. Round lake, iii.
Jau suėjo treji metai, kai 

negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą vyrą ir tė
vą.

Netekome savo mylinio 1954 
m., kovo mėn. 11 d. Nors lai
kas tęsiasi, bet mes jo niekados 
negalėsime užmiršti. Lat gai
lestingas Dievas suteikia jam 
amžiną ramybę.

Už jo sielą buvo užprašytos 
gedulingos šv. Mišios kovo mėn. 
11 dieną St. Joseph’s parapi
jos bažnyčioje. Round Lake, 
111. Antros šv. Miši-os atlaiky
tos TT Marijonų koplyčioje.

Maloniai prašome visus gi
mines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus pasimelsti už a. a. 
Stanley Benson sielą.

Nuliūdę: Žmona Elena, duk
tė Lytvnea, |Mistinis Kx»bert Na- 
vlcky, tėvai: Ona ir Adolfas 
Gerštautai, brolis lt sesuo.

TROOST - PACHANKIS MONMNTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vice-Presldent

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

iTTU

&

f v, v

I paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 5 vai. popiet 
Išsirinkite dabar — bi s pastatyta kapinių DIW»OJE! 

JOKIO- IMOKIJ1MO. SUMOKfcSITE KAP1N1Č HIENOJE.

PIRKITE DABAR TIESIOG KUO 
MR. NELSOM,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUME^T CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3 6335

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 !

CHICAGO, ILL. CICERO
Telefonai _ GRovehilI 6-23^

EOth AVĖ.

T0wnhall 3-2109

ILL.
arba

8EKANTIEJI YRA NARIAI CIIICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna-
1 vimas dieną ir nak- 
I tį, Reikale šaukite 
I mus.

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir' 
Ftoselando dalyse ir' 
tuojau patarnaujame I

PETRAS BIELIŪNAS
4848 8. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-340J

PETRAS P. GURSKIS
659 We»t 18th STREEET Td. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
8854 8. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS P. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN A VE Tel. COminodore 4-222*

JURGIS F. RUDMIN
3819 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138 1139

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

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET T Arda 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 69th STREET REpnhlle 7-1213
2814 U 23rd PLACF, Vlrglnia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. ROth AVĖ. OLympie 2-5245 ir TOtumhall S-0587

9I
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X Gavėnios Rimčiai Lietu

vių katalikų radijo valandėlė 
pateikia pritaikytą žodį kiek
vieną ketvirtadienio vakarą 
9:15 vai. Kovo 14 — “Gyveni
mo prasmė” — t. Jonas Kidy
kas, S. J., kovo 21 — “Amžino
ji Šviesa ir žmogaus tamsa” — 
tėvas Jonas Rorevičius, S. J., 
kovo 28 — “Kristus ir žmoni
ja” — t. Juozas Vaišnys, S. J., 
balandžio 4 — “Gėrio ir blogio 
dvikova” — t. Kazimieras Peč- 
kys, S. J., balandžio 11 — “Ką 
davė krikščionybė?” — t. Bro
nius Krištanavičius, S. J., ba
landžio 18 — “Mums reikia Ve
lykų” — t. Bruno Markaitis, 
S. J.

X Kaip veikia melo detekto
rius? Trečiadienį, kovo mėn. 
13 d., 8 vai. 30 min. vakare Da
riaus ir Girėno svetainėje, 4416 
So. Western Avė., įvyks Lith- 
uanian Chamber of Gammerce 
of Illinois mėnesinis susirinki
mas. Programoje numatytas 
dr. John A. Hincley praneši
mas apie melo detektorius (Lie 
Detector). Bus pademonstruo
tas naujo tipo melo detekto
rius, kurį išbandyti galės kiek
vienas iš susirinkimo dalyvių.

Visi, kurie domisi šiuo nau
ju mokslo išradimu, kviečiami 
atsilankyti. Įėjimas visiems 
laisvas ir nemokamas.

X Da.il. Igno Šlapelio dvejų 
metų mirties proga komitetas 
deda visas pastangas, kad mi
rusiam dailininkui būtų pasta
tytas paminklas ant jo kapo. 
Spaudoje jau buvo paskelbtas 
paminklo konkurso projektas. 
Prašoma siųsti daugiau pavyz
džių. Greitu laiku atvažiuoja Į 
Chicagą velionies našlė. Su ja 
bus tariamasi paminklo, kon
certo ir parodos rengimo klau
simais.

X Klemensas Žukauskas, gy
venąs Brighton Parko apylin
kėje, nuolatos remia dainos

J. A. VALSTYBĖSE
— Vitalių Žukausko vado

vaujami Brooklyno vaidintojai 
savo penkerių metų darbo su
kaktį paminėjo suvaidindami 
F. Neveravieiaus 6 pav. pjesę 
“Priešai”. Vaidinimas įvyko 
vasario 23 d. Apreiškimo par. 
salėje, dideliam niujorkiečių 
skaičiui dalyvaujant. Ta proga 
buvo išleistas sukaktuvinis pro
gramos leidinėlis su trumpa 
vaidintojų veiklos apžvalga ir 
fotografijomis. Savo repertua
re grupė turi aštuonis veikalus. 
Iš viso suvaidinta per 30 spek
taklių. Be New Yorko, grupė

— Dail. Pov. Puzinas Grum- 
bacher firmos pakviestas viso
je eilėje amerikiečių meninin
kų klubų pravesti tapybos de
monstracijas. Grumbacher fir
ma Amerikoje yra garsi savo • 
dažais ir ir tapybos įrankiais, j 
Pradžioje tokios demonstraci
jos bus vykdomos rytinėse A-j 
merikos valstybėse. Pati pir-i 
moji demonstracija įvyko Ha- j 
ckensack miesto bibliotekos pa-i 
talpose kovo 4 d. Hackensack 
yra New Jersey valstybės kul
tūrinis ir meno centras. Puzi- 
no demonstracijos pasižiūrėti 
prisirinko pilnutėlė salė. Iš lie
tuvių kartu su Puzinu buvo nu-

vaidino Baltimorėjc, Philadel-Į vykęs ir dail. C. Janušas. Per
phijoje, New Britain, Eliza- 
bethe ir kitur.

— Liet. tautinio akademinio
sambūrio surengtuose blynuose 
dalyvavo gausiai svečių. Buvo 
net ir iš kitų miestų. Parengi
mas įvyko naujai atremontuo
tose Piliečių klubo salėse. Klu
bas savo naujosios energingos 
valdybos rankose, neseniai pa
veržtas iš komunistų, dabar 
tampa brooklyniečių pobūvių 
centru. Jei kurioje srityje nau
jieji ateiviai galės pasigirti, tai 
čia jiems žmonės priskirtų dau
giausia nuopelnų, nes įstoję to 
klubo nariais, nuvertė raudo
niesiems simpatizuojančią val
dybą ir visą klubo veiklą pa
kreipė naujomis vėžėmis. Klu
bo valdybos pirmininku šiuo 
metu yra Stasys Gudas. Tas 
klubas savo patalpas turi 
Brooklyne kaip tik priešais Li- 
tuanicos aikštę.

X LB. Bridgeporto mokslei
vių tautinio ansamblio repetici- 
jęs vyksta Lietuvių auditorijoj. 
Antradieniais jaun. grupė, 5 v. 
dainos — mok. A. Skridulis;
6 vai. šokiai — mok. Irena
Smeliauskienė. Vyresnioji gru- Į darbus, 
pė renkasi ketvirtad. 5 vai., dai
nos — mok. A. Skridulis; 6 v. 
šokiai — mok. Irena Smeliaus
kienė, o penkt. 6 vai. renkasi 
kanklininkų grupė — mok. A. 
Kirvaitytė. Tėvai raginami leis
ti savo vaikus padidinti ir pa
gyvinti esamą ansamblį. Jau-

vieną valandą Puzinas nupiešė 
moters portretą, modelį pasi
rinkdamas sau iš žiūrovų. Sve
čius ypatingai nustebino tai, 
kad Puzinas piešė be jokių ški
cų, tiesiai į brobę plačiuoju 
teptuku. Kaip publika buvo 
tyli ir susikaupusi, kai dailinin
kas piešė, taip ji garsiais ploji
mais prapliupo, kai dailininkas 
užbaigė.

Hackensack meno klubas 
dail. Puziną pakvietė dar ke
lioms demonstracijoms, kurių 
rengimu klubas labai domisi. 
Bįidinga, kad prieš kiek laiko 
to klubo nariai savo svečiu de- 
monstratoriumi turėjo Grum
bacher firmos atsiųstą garsųjį 
latvių dailininką Libertą. Ka
dangi Grumbacher pasitaikina 
tiktai žymius dailininkus, tai 
šie dail. Puzino ryšiai su ta 
firma niujorkiečių dailininkų 
tarpe laikomi gera Puzino pra
džia.

Pranešdama apie Puzino de
monstracijas, Grumbacher fir
ma buvo atspausdinusi skelbi
mus su Puzino atvaizdu ir jo 
trumpa biografija, pažymėda
ma, kad jis lietuvis ir nurody
dama stambesnius jo aliejaus

KANADOJ

žmones savo aukomis. Jis tik- nimas mielai lanko tokias pa.
rai yra prisirišęs prie lietuviš
kos dainos bei muzikos. Rem
damas kiekvieną didesnį lietu
vių kultūrinį pasireiškimą, jis 
ir “Rigoletto" operos išlaidų 
sumažinimui įteikė 25 dol.

X Kristaus Karaliaus Laivas,
savaitinis religinio turinio žur
nalas, leidžiamas tėvų Marijo
nų, išėjo iš spaudos. Naujame 
numery rašo Dr. Daugailis, 
Myk. Muraitis, kun. J. Pruns- 
kis, K. Baras, O. Labanauskai
tė ir kt. Yra ir poezijos. Nume
ris iliustruotas.

X Vince Samoška, L. Vyčių 
99 kuopos narys, įeina į “Atei
ties” šokėjų grupės valdybą. Si 
grupė ketvirtadienių vakarais 
turi repeticijas L. Vyčių namo 
patalpose ir čia ji ruošiasi di- 
džiąjai lietuvių tautinių šokių 
šventei, įvykstančiai birželio 
mėn. 30 d. Chicagoje.

X Elena Blandytė atliks dalį 
programos Tomo Akviniečio 
minėjime, kuris įvyks kovo 17 
d. 3:30 vai. p. p. Marijos Augšt. 
mokyklos salėje.

X Antliony D. Y u knis, pasi
žymėjęs vietinio lietuvių jauni
mo veikėjas, neseniai iš L. Vy- 
čių 112 kuopos perėjo į 99 kuo
pą. Yuknis taip pat bendradar
biauja ir mūsų spaudoje.

X Muz Br. Jonušas pakvies
tas pučiamųjų orkestro diri
gentu, kuris gros pirmosios 
Amerikos ir Kanados lietuvių 
tautinių šokių šventės .metu.

X P. Dirkis, VI. Velža, Pr. 
Gelažius, V. Binkis, J. Berno
tas ir A. Baliūnas sudaro L. B. 
Brighton Park apylinkės val
dybą.

mokas ir kartu mokosi dirbti 
ir kovoti už lietuviškus papro
čius, gimtąją kalbą ir savo tė
vų tradicijas. Lietuvių Ben
druomenė deda pastangas visą 
jaunimą įtraukti į judėjimą ir 
kovą už lietuvybę.

X Lietuvių Studentų sąjun
gos Rinkiminė komisija, susi
dedanti iš pirm. Ramūno Vana- 
gūno, sekr. Aldonos Mogenytės 
ir narių Povilo Abelkio, Luio 
Kuzmarskio ir Skirmunto Rad
vilos, skelbia LSS centro val
dybos, kontrolės komisijos ir 
garbės teismo 1957-8 mokslo 
metams rinkimus.

— 1956 m. Montreajyje mirė 
28 lietuviai. Pirmoji mirė Sau- 
rusevičienė, o jos vyras — 28- 
tas.

— Dail. Česlovas Janušas, 
kuris pereitų .metų rudenį su 
dail. Vitkumi keliavo po gra
žiąsias Amerikos vietas, pasida 
rydamas gamtos vaizdų, škicų, 
šiuo metu, turėdamas daugiau 
laisvesnio laiko, juos perkelia į 
drobę. Didžiuliame audekle jis 
baigia tapyti Maine valstybės 
žvejų prieplauką.

— Algirdas Alksninis, bruk- 
liniečių visuomenininkų Vacį. ir 
Gabrielės Alksninių sūnus, kp- 
vo 3 d. sukūrė šeimą su Danute 
Stasiukynaite. Sutuoktuvių apei 
gos įvyko Apreiškimo par. baž
nyčioje. Jaunasis tik ką nese
niai baigęs US jūrų mokyklą ir 
pakeltas į leitenantus. Jis ir to
liau tarnaus karo laivyne, o jo 
paskyrimo vieta yra Key West,

, .. Fla. Prieš įstodamas į, kariuo- 
Kandidatų siūlymo likuti- Alksninis bai 4 baktario- 

na data yra kovo 31 d., 12 vai. *
nakties, ši data reiškia pašto 6
antspaudo datą. Siūlant kan
didatus, prašoma laikytis LSS 
JAV centrinių organų rinkimi
nių taisyklių.

Rinkiminės komisijos adre
sas — A. Mogenytė, 1005 So. 
Lincoln Avė., LAIt — 403, Ur- 
bana, Illinois.

X Juozas Kaminskas, ilga
metis mokytojas, mirė kovo 10 
d. Kūnas pašarvotas Bieliūno 
koplyčioje, 4348 So. California 
Avė.

Laidotuvės ivyks trečiadienį, 
kovo 13 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas į Švenč. Pa
nelės Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielą. Po to bus lydimas į 
Šv. Kazimiero kapines. A. L. 
Mokytojų S-gos valdyba prašo 
mokytojus savo dalyvavimu 
suteikti mirusiam paskutinį pa
gerbimą.

eut universitete. Jaunoji yra bai 
busi chemijos mokslus New 
Yorke. Abudu gyvai dalyvavo 
niujorkiečių jaunimo veikloje.

— Mykolo Liuberskio vado
vaujamas New Yorko skautų 
vyčių oktetas paminėjo savo 
penkerių metų veiklos sukaktį 
gražiu koncertu Apreiškimo 
par. salėje. Solo partijas daina
vo L. Ralys. Kartu dalyvavo ir 
dramos aktorius Vitalis Žukau
skas. Myk. Liubersks šiuo me
tu vargonininkauja Angelų Kar. 
par., kur vadovauja chorui. 
Tremtyje Vokietijoje jis buvo 
žinomas kaip Aušrinės choro di 
rigenta8, o Kaune dirigavo Per
kūno chorui.

AUSTRALIJOJE
— Adelaidės lietuvių katali

kų parapija 19 mylių nuo mies
to pajūryje įsigijo sklypą žemės 
ir jau pradėjo statyti namus. 
Sausio mėnesį ten atostogavo 
35 lietuvių vaikai, o vėliau — 
visa eilė pavienių šeimų.

KOVO GfiLft

Kovo mėnesio gėlė Lincoln parke išrinkta, daugelio puikiai ži
noma, angliškai vadinama Colens gėlė. (INS)

CHICAGOS žinios
Policija ir kespnys

John R. Cramer, gyvenąs 
5759 S. Morgan st., Chicagoje, 
sekmadienį su žmona buvo iš
vykę į Antioch pas savo drau
gus. Besisvečiuojant žmona at
siminė, kad ji užmiršo kepsnį 
krosnyje. Bijodami, kad kai ji
sai pradės degti, ims iš namo 
veržtis dūmai ir atvykę ugųia- 
gesiai gali išlaužti duris, jie pa
skambino savo rajone policijai,1 
kuri atvykusi išmušė stiklą du-Į 
ryse, įėjo į vidų, rado berūks-i 
tantį kepsnį, viską sutvarkė ir 
išvykdami užkalė duryse sky
lę, kad neįeitų plėšikai, kol at
vyks savininkai.

Ceilono vaizdai
Chicagos teatre Today (Ma- 

dison ties Dearborn) šios savai
tės pradžioje rodomas filmas iš 
Ceilono. Ekrane spalvomis at
sispindi ypatingi to krašto 
miestai ir žmonės. Taipgi įdo
mus pieštinis filmas apie avia
cijos išsivystymą, palydimas 
rinktinės muzikos. Daug politi
kos, sporto ir kitų naujienų. 
Programa tęsiasi tik vieną va
landą. Kaina — 40 et.

Čikagiečio šaltumas
Spauda labai išgyrė čikagie- 

tį Andrevv P. Andler, kuris su 
savo žmona skrido lėktuvu ir 
savo šaltu raminimu padėjo ap
saugoti nuo sužeidimų keleivius 
kai ties Louisville įvyko lėktu
vo nelaimė. Tūpdamas lėktuvas 
atšoko nuo žemės apie 40 pėdų, 
paskiau apsivertė ir aukštiel
ninkas slido dar 100 pėdų. Juo 
skrido 31 keleivis ir trys lėk
tuvo tarnautojai. Iš jų septyni 
buvo sužeisti. Andler visus ra
mino, kad nieko neatsitiks, ir 
padėjo išvengti panikos.

Augščiausias karštis 
žemėje

Chicagos universiteto labora
torijose, esančiose ties 23 gat
ve ir Leavitt str., pasiektas nie
kur kitur žemėje neužtiktas 
karštis — 25,660 laipsnių. Tai 
dvigubai didesnis karštis, negu 
saulės paviršiaus temperatūra, 
kuri ten siekia 11,250.

Stevensonas Field fonde
Buvęs kandidatas į preziden

tus — Adlai Stcvenson — yra 
pakviestas į Field fondo direk
torių tarybą. Minėtas 'fondas 
daug aukų skiria įvairioms Chi
cagos ir Illinois mokslo įstai
goms.

Mirtis dėl žmonos žioplumo
Justo Mercado, 26 m. am

žiaus, mirė užtroškęs nuo au
tomobilio dujų. Jis su žmona 
Paula, taipgi 26 m. amžiaus, 
atvažiavo namo ir užsnūdo be
statydamas mašiną savo gara
že 810 S. Independence, Chica
goje. Žmona nenorėjusi jo ža
dinti ir kad jam būtų šilčiau, 
paliko motorą beveikiantį. Po 
kiek laiko Justo buvo rastas 
užtroškęs nuo automobilio iš
metamų dujų.

Iš gaisro išgelbėjo 19
Policija ir ugniagesiai išgel

bėjo 19 žmonių iš užsidegusio 
namo 1023 E. 47 str. Gaisrą 
pastebėjo pravažiuojantis poli
cininkas. Pašaukti ugniagesiai 
ir policininkai kaikuriuos žmo
nes, besigrupuojančius antrame 
augšte ir troškinamus dūmų, 
išvedė iš gaisro, kitus nukėlė 
kopėčiomis. Nuostolių padaryta 
apie $50,000.

Jaunuoliams apie vedybas
Katalikų suorganizuoti pata

rimai vedyboms besiruošian
čioms poroms Chicagoje susi
laukė didelio pasisekimo. Vien 
Šv. Gertrūdos bažnyčioje sek
madienį tokių konferencijų 
klausėsi 600 jaunuolių. Jaunuo
liams kalbėjęs kun. J. Fahey 
pareiškė, kad geras pasiruoši
mas moterystei ir šiais laikais 
jungtuves padarys laimingomis 
ir pastoviomis.

Nušaus 12 briedžių
Cook apskrityje yra briedžių 

rezervatas apie pusę mylios 
nuo Arlington Heights. Čia 
jiems yra skirta 20 akrų. Šia
me plote iš viso prisiveisė 35 
briedžiai. Tai jau perdaug tam 
plotui. Iš jų 12 nutarta nušauti 
ir panaudoti “stoikams” liū
tams Brookficld zoologijos so
de.

Tris valandas kovojo su 
gaisru

Sekmadienį Skokie priemies
tyje užsidegė Mitchell restora
nas ir Bailey Cormaine alkoho
linių gėrimų parduotuvė. Ug
niagesiai su gaisru kovoję tris 
valandas. Nuostolių padaryta 
$100,000.

$148 milionai statyboms
Illinois Bell Telephone ben

drovė šiais metais įvairioms 
statyboms numato ’ išleisti 
$148,000,000.

Sporto paroda
International Amphitheatre 

patalpose, Halsted ties 42 gat
ve, vyksta sporto paroda, kuri 
tęsis iki kovo mėn. 17 d. Čia 
galima pamatyti visokių me
džioklės, žuvavimo ir kitų lau
ko rekreacijai reikalingų įtai
sų. Stambi programa. Netgi 
galima pameškerioti srovėje.

Žuvo 24 m. motina
Helen Ward, 24 m. amžiaus 

motina, sekmadienį žuvo auto
mobilio nelaimėje, kai su vyru 
skubėjo į ligoninę, veždami su
sirgusią mergaitę, 2 metukų. 
Nelaimingoji moteris buvo iš
blokšta iš automobilio pasisu
kime, kai jie labai skubėjo. Ne
laimė įvyko kelyje III. 31.

Nuostabiojo žmogaus 
gyvenimas

’ Dienraštis Sun-Times skel
bia, kad vienas iš labiausiai 
gerbiamų ir labiausiai nuosta
bių žmonių yra Pijus XII. Jo 
gyvenimo aprašymą minėtas 
dienraštis pradės spausdinti 
nuo sekmadienio.

Svarstys apie alkoholizmą
Chicagoje, La Šalie viešbu

tyje, gegužės 27—29 d. šaukia
mas JAV Alkoholizmo tarybos 
suvažiavimas, kuriame, numa
toma, dalyvaus apie 1,000 žmo
nių. Bus svarstomi būdai ko
vos su alkoholizmu.

Surišęs apiplėšė
Banditas, nuduodamas, kad 

jisai atneša -telegramą, įėjo į 
Elizabeth Barry, 30 m. am
žiaus merginos butą Chicagoje, 
pririšęs ją su jos pačios nylon 
kojine prie lovos kojos ir atė
męs iš jos $20 bei $75 laikrodį 
pabėgo.

Raštinių paroda
Conrad Hilton viešbutyje ati

daryta raštinių įtaisų paroda. 
Ji bus uždaryta ketvirtadienį ir 
iki to laiko, numatoma, ja ap
lankys apie 50,000 žmonių. 
Kartu bus ir paskaitos apie raš
tinių verslo praktišką vedimą.

Užsnigtos žuvų statines
MASKVA. — "Pravda” nr. 

48 kelia aikštėn didelę netvar
ką Nevelskio jūrų uoste, kuris 
yra Sachalino srities žvejybos 
pramonės vadovybės žinioje. Ta 
me uoste be tvarkos suverstos 
statinės su žuvimis. Daug stati
nių sužalotų, o visos jos suša- 

' tusios ir apneštos sniegu. Žuvų 
kiekybė sumenko, o kaikurias 
reikia visiškai išmesti. Sausio 
mėnesį į uostą buvo atplaukę 17 
okeano laivų. Jie pusiau tušti iš
plaukė į Vladivastoką, o tų sta- 
tin’ų su žuvimis — nepaėmė. 
Laivas gi “L. Sevcova”, galįs 
vežti 2.000 tonų, išplaukė teį- 
krovęs 72 tonas žuvų.

Uoste taipgi stovi daugiau 
kaip 10 baržų su naujai sugau
ta, nesutvarkyta žuvimi. Bar
žos išstovi po 20-30 dienų, kol 
iš jų iškrauna sugautas žuvis.

Išėjo iš spaudos nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZĖ
Kaina: $2.00, 150 pusi.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 fitril Street.

Chlcago 20, III.

RUOŠKIMĖS DALYVAUTI»
“RIGOLETTO” OPEROS 

SPEKTAKLIUOSE 
KOVO 30 IR 31 DIENOMIS 

CHICAGOJE

KAS KĄ IR KUR
— A.L.K.K. Federacijos etilen

uos Apskr. narių susirinkimas sau
kianias šio mėn. 13 <1., trečiadienį 
7 vai. vakare Lietuvos Vyčių sa
lėje. •

Kviečiame vi>us narius ir Fede
racijos veikųjus skaitlingai daly
vauti- Apskr. valdyba

— Lietuvių Agronomų sąjunga 
Chicagoje šaukia visuotinį narių 
susirinkimą kovo 16 d. 7 v. vak. 
Lietuvių Auditorijoj (3133 S. Hal
sted). Po susirinkimo bus bend
ra vakarienė.

Visi nariai su šeimomis, giminė
mis ir pažįstamais maloniai kvie
čiami šiame susirinkime dalyvau
ti. Lietuvių Agr. s-ga Chicagoje

— Severų kazimieri^čių rėmėjų 
dr-jos susirinkimas įvyks sekma
dienį, kovo 17 d. po pietų vienuo
lyne.

Visų rėmėjų skyrių prašome da
lyvauti susirinkime ir atsiteisti už 
parduotus biletus įvykusios Cent
ro vakarienės.

Gegužės 5 d. įvyks mūsų orga
nizacijos seimas, užtai prašome 
skaitlingai dalyvauti susirinkime, 
nes reikia sutartinai rengtis sei
mui.

A. Nausėdienė, pirm.

Pagalba grįžtantiems 
lenkams

Iš Sibiro į Lenkiją jau su
grįžo 3,840 asmenys. Tikimasi, 
kad galės grįžti apie 300,000 
išvežtųjų. Organizuodami grįž
tantiems pagalbą, vyskupai 
specialiu laišku kreipėsi į gy
ventojus, prašydami aukų.

Atsilikimas sovietų 

ūkyje
MASKVA. "Pravda” nr.

49 vedamajame dejuoja ,kad So 
vietų Sąjungoje šią žiemą iki 
vasario 10 d. mašinų ir trakto
rių stotyse buvo traktorių at
remontuota 13,679 mažiau, kaip 
praeitais metais tuo pačiu me
tu. Ypač atsilikę su traktorių 
remontu pietų ir centrinio juod
žemio rajonai, kur iki sėjos pra
džios jau beliko suskaitytos die
nos.

100 metų nuo Glinkos 

mirties
MASKVA. Sovietų spaudoje 

plačiai minima 100 metų sukak
tis nuo mirties kompozitoriaus 
M. I. Glinkos, kuris sukūrė gau 
šia,i popularios muzikos, kaip 
"Ruslanas ir Liudmila”, "Ispa
niškos uvertiūros”, "Valsas fan 
tazija” ir kt.

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas

128 pusi. Kaina $1.00 

(Tžfuikyrnun kartu nu pinigai* nlunkltn:

‘‘DRAUGAS’’ 
4545 Wcst 63rd Street

CMcago 21), Illinois 
ejoooooooooooooo-a-ooooooooo i

lUemkite dien. Dranga’

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

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

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted Str. VIctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9-9:30, Sekm. 10—5, Kitom dienom 9—ft
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