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Prezidentas Nasseris renkasi sau JT rezoliucijas
Jungtinių Tautų korespondentai visą ugnį

užkūrė generaliniam sekretoriui Hammarskjold
SALOMĖJA N ARKĖLIŪN AITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose 
JUNGTINĖS TAUTOS. — Dabar, kai Vid. Rytuose iš naujo 

įtempimas padidėjo, primindamas praėjusių metų spalio mėn., čia 
ne vienas klausia: ar ilgai Jungtinių Tautų policija išsilaikys Ga
zos srityje ir prie Agabos įlankos ir tuo atveju, jei iš naujo prasi
dėtų karas tarp žydų ir egiptiečių, ar ta policija galėtų būti panau
dota JT nutarimams vykdyti.

Tik su Egipto sutikimu
Pirmiausia, kaip šaltu vande

niu visiems užpila tas faktas, jog 
ta JT policija, kurios šešis tūks
tančius kareivių sudaro dešim
ties valstybių daliniai, tiek vie
noje, tiek kitoje srityje tegali pa 
silikti tol, kol Egiptas jiems ne
pasakys išeiti.

Gen. sekretorius Dag Ham
marskjold, kuriam JT pilnatis 
pavedė visus tos policijos rei
kalus, yra įsitikinęs, kad tokia 
kariuomenė Egipto teritorijoje 
tegali būti tik su Egipto sutiki
mu. Iš to išeitų, kad kiekvienu 
momentu, Nasseriui pareikala
vus, ji turi išeiti. Kad taip yra, 
rodo faktai, nes Nasserio paskir 
tajam civiliniam gubernatoriui 
atvykus, JT policija turėjo trauk 
tis į pasienį.

Nasserio aiškinimu, ta JT po
licija Egiptui daugiau nesanti 
reikalinga, nes ji savo uždavinį 
atlikusi — ji padengė Izraelio

bu, kad ir JT vardu tie karieviai 
atvyksta, jis jų neįsileidžia.

Čia jis elgiasi panašiai, kaip ir 
su JT rezoliucijomis. Jis renkasi 
tik tas, kurios jam palankios ir 
reikalingos kovoje prieš Izraelį.

Egiptas spyrėsi, kad«JT rezo
liucija būtų įvykdyta ir Izraelio 
kariuomenė atsitrauktų iš Egip
to. Kai žydai, JAV ir Jungtinių 
Tautų spaudžiami, šitai padarė, 
tai vos tik izraelitų kariai atsi
rado už sienos, Egipto preziden
tas jau spėjo pareikšti, kad jis 
neleis Izraelio laivams plaukti 
per kanalą, kaip ir anksčiau ne
leidęs. Netrukus ir antroji Izrae
lio „prielaida“ sudužo kaip stik
lo burbuolė: arabai pareiškė, kad 
ir Akabos įlanka Izraelio laivai 
nesinaudos, nes tai esanti arabų 
sritis.

Neaiški padėtis
Kai dabar JT policija stovi dis 

kutuojamos Gazos srity, dar ne- 
kariuomenės atsitraukimą, per- aišku, kaip ilgai ji tenai pasiliks
ėmė iš jos okupuotą Egipto teri
toriją ir užleido ją egiptiečiams, 
kaip ir pridera. Galima laukti, 
kad po dienos kitos gali ateiti 
įsakymas tai JT policijai pasi
traukti iš Egipto. Tas įsakymas 
aiškiausiai bus iš Kairo, nes, 
nors JT gen. sekretorius irgi duo 
da įsakymus tos kariuomenės 
vadui kanadiečiui Burns, tai vis- 
dėlto JT policijos stovėjimo vie
ta yra Egipto teritorija, ir Kai
ras gen. Burns yra arčiau negu 
New Yorkas.

Gali išvaryti
Jei kaikurios iš tų dešimties 

valstybių, savo kariais dalyvau
jančių JT policijoje, ir bandytų 
šitokiam Nasserio įsakymui prie 
sintis, jų kariai to praktiškai pa 
reikšti negalės. Bus taip, kaip 
nutars didžiuma, o ta didžiuma 
jau dabar pradeda domėtis, ka
da tie jų kareiviai sugrįš namo.

Jugoslavija pati pirmiausia pa 
reiškė, kad jų kariai nė minutės 
nepasiliks ilgiau po to, kai Egip
to prezidentas ištars, jog jau lai
kas jiems namo. Indija jau nuo

ir kaip ji tenai stovės — ar tik 
vienos katros valstybės teritori
joje, ar abiejų — Egipto ir Izrae
lio. Nė viena šalis nenori sutik
ti, kad JT kariai stovėtų jos te
ritorijoje. Jei, atrodo, egiptie
čiai ir sutiktų, kad ta policija 
stovėtų Egipto ir Izraelio pusėje,

ugnį užkūrė — girdi, Gen. Sek
retorius slepia nuo žmonių pa
grindinio svarbumo žinias. Suži
nojo Dagas apie šitokią korespon 
dentų rezoliuciją, pasikvietė vyk
domąjį komitetą ir pažadėjo rei
kalą sutvarkyti. Žinoma, praneš, 
kai grįš iš Kairo, o tuo tarpu 
nieko. Ypač laukiama žinių apie 
tai, kada Egiptas ketina savo ka 
riuomenę siųsti į Gazą. Bet Egip 
tas, atrodo, tuo tarpu pasitenki
nęs tik savo civiline administra
cija. Jei siųstų kariuomenę, Iz
raelis pasirengęs veikti. Tada vėl 
būtų pereita prie karo veiksmų. 
Ir jei taip įvyktų, ką JT policija 
darytų ?

„Tarptautinė kariuomenė“
Anksčiau, kai JT taikos stebė

tojai, kuriems vadovavo tas pats 
gen. Burns, ėjo pareigas ties ar- 
misticijos linija, jie ginklų netu
rėjo. Jie tik po žydų su egiptie
čiais susirėmimų, iš turimų duo
menų, bandydavo nustatyti kat
ro kaltė. Dabar šitie JT vyrai 
yra ginkluoti, bet toli gražu jie 
nėra ginkluoti tiek, kad galėtų 
kariauti.

Ta policija, kurią Hammarsk
jold vadina „pirmąja tikrai tarp 
tautine armija“, skirtinga yra ir 
nuo JT kariuomenės, veikusios 
Korėjos užpuolimo metu. Tada 
rūpinimasis kariuomenės suda
rymu buvo išimtas iš Gen. Sek
retoriaus kompetencijos. JAV su 
kitomis šešiolika valstybių, da
vusių savo kariuomenes, sudarė 
štabą ir faktinai JAV viskam 
vadovavo, Jungtinėms Tautoms 
pavedus.

Dabar, nors ne pavieni kuri

Nauji puolimai prieš Izraelį 

padidino Gazos krizę
JERUZALĖ, kovo 19. — Mažesni egiptiečių ir izraelitų su

sikirtimai šiandien buvo palei Gazos pasienį.
Izraelio pareigūnai bijo, kad 

susikirtimai gali virsti didelėmis 
kovomis.

Puolimai įvyko, kai Izraelis 
įspėjo prieš sugrįžimą „kovojan
čio“ Egipto į Gazos ruožą ir kai 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
lėtino egiptiečių įžengimą į Ga
zą.

Mina išsprogdino Izraelio ūki-

Bulganinas gerinasi
Irano šakui

TEHERANAS, Iranas, kovo 
19. — Sovietų Sąjungos premje
ras Nikolai Bulganin pasiuntė 
Irano šakui dovaną — keleivinį 
lėktuvą, kuriame yra virtuvė,

, . ... prausykla, poilsio kambarys ir
ninko traktorių pasienyje prie baras P()ilsio kanlbarys turi so.

tai Izraelis tuo tarpu, kad ir la
bai norėdamas, kad ta policija nors valstybė tai policijai vado- 
stovėtų, nenori jos savon pusėn, vauja, bet pats Gen. Sekretorius

Šitokia neaiški padėtis gali už 
trukti dar keletą dienų, ligi JT 
Gen. Sekretorius nuvyks pas 
Nasserį reikalų išsiaiškinti.

Nėra žinoma, kokius pažadus 
Nasseris yra davęs Gen. Sekre
toriui ir kaip jie ką yra sutarę 
dėl tos JT policijos. Hammarsk- 
joldas labai mažai ką skelbia, be 
silaikydamas „tyliosios diploma
tijos“. Dėl šitokio jo elgimosi 
praėjusią savaitę Jungtinėse Tau 
tose korespondentų sąjunga visą

per gen. Burns, vįsdėlto atrodo, 
kad Kanada labiausiai būtų su 
ta policija siejama, ne tiek dėl 
to, kad ta policija buvo įkurta 
Kanados pasiūlymu, bet ir todėl, 
kad gen. Burns yra Kanados ge
nerolas. Britai su prancūzais į 
šią policija negalėjo būti priimti 
kaip agresoriai. Amerikai atkri
tus todėl, kad ir sovietai tuo at
veju būtų norėję dalyvauti, ta 
vadovaujanti rolė Kanadai tad 
tekusi visiškai neatsitiktinai.

Garcia — Amerikos draugas
WASHINGTONAS, kovo 19. — Generolas Carlos P. Romulo, 

Pilipinų ambasadorius, vakar pasakė: Carlos P. Garcia, naujas 
pat pradžios su tokia mintimi pilįpįnų prezidentas, yra komunizmo priešas ir Jungtinių Ameri- 
vaikšto, o anądien ir Skandiną- kos Valstybių draugas.

Romulo pareiškė korespon
dentams, kad Garcios pozicija 
yra žinoma komunizmo atžvil
giu. Jis pabrėžė, kad Garcia turi

vijos kraštai — Danija, Norve
gija ir Švedija — pareiškė susi
rūpinimo, kad jų kariai tik neuž
sibūtų perilgai Palestinoje.

Dar lieka Suomija, Kanada, tokią, pat pažiūrą vidaus ir tarp- 
Indonezija, Brazilija ir Kolumbi- tautiniais klausimais, kokią tu
ja. Iš jų tik Kanada teturi stip
resnį balsą, bet ir jos autorite
tas nepadeda įtikinti Nasserį, 
kad šis praleistų naujus, jau iš 
anksčiau sutartus sustiprinimo

rėjo žuvęs prezidentas Magsay- 
say.

Romulo teigia, kad Pilipinų 
respublikos užsienio politika ne-

dalinius, Kanados vyriausybės Pasikeis kraštą valdant Garciai.
nutartus pasiųsti gen. Burns Atstovų rūmai ir senatas liū- 
prašant. Taigi, Egipto preziden- ^i dėl Pilipinų prezidento Mag- 
tas jau aiškiai parodo, kad tada, saysay mirties.
kai jam JT policija buvo reika
linga, buvo viskas tvarkoje, o 
kai jos jam nereikia, tai, nesvar

KALENDORIUS

Kovo 20 d.: šv. Joakimas ir šv. 
Vulfrijonas; lietuviški: Žibartas 
ir Volotė.

Saulė teka 5:57, leidžiasi 6:02.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — 
giedra ir šilčiau.

Atstovų rūmų pirmininkas 
Rayburn (D., Tex.) pavadino 
Magsaysay „dideliu vyru ir di
deliu mūsų draugu“. Atstovas 
Martin (R., Mass.) pasakė, kad 

įsu Magsaysay mirtimi „laisvas 
pasaulis neteko tikrojo nepri
klausomybės ir laisvės čempio
no“/

Šen. Knovvland (R., Cal.) pa-j 
stebėjo: Magsaysay ir toliau gy
vens Azijos ir Amerikos žmonių
širdyse, kurios yra laisvės iždas, tos valyklą Sirijai.

Pilipinų viceprezidentą* Carlos 
Garcia, 60 metų, yra naujas Pili
pinų prezidentas, vieton lėktuvo 
katastrofoje žuvusio Ramon Mag
saysay. (INS)

Gen. Mohammed Hassan Abdel Latif (dešinėje), naujas guberna
torius Gazoje, kalba j minią atvykus administruoti Gazos ruožo (INS)

Šeši Perono pagelbininkai

pabėgo iš kalėjimo į Čilę
PUNTA ARENAS, Čilė, kovo 19. — Buvusio Argentinos dik

tatoriaus Juan D. Perono šeši pagelbininkai vakar paspruko iš 
Argentinos kalėjimo ir nuskubėjo į pietinę Čilę.

■ ~.=, = | Vyriausybės šaltiniai Bue
nos Aires mieste praneša, kad 
šeši, atrodo, su turtingomis ki
šenėmis, kyšiais praskynė sau

Nabal Oz ir kelios kitos minos 
buvo rastos toje pačioje apylin
kėje. Manoma, kad ten minas pa 
dėjo egiptiečių partizanai.

Vagys įsibrovė į Izraelio teri
toriją ir iš pasienio ūkio buvo pa
vogti javai.

Egiptiečiai jau baigia užimti 
Gazos ruožą. Jungtinių Tautų 
kareiviai traukiasi iš ruožo.

Izraelio premjeras Ben - Gu- 
rion pareiškė, kad Egipto sugrį
žimas į Gazos ruožą reiškia Vi
durio Rytų taikos jieškojimo nu- 
pietimą į šalį.

fas ir brangias kėdes.

Britanijos darbo 
ministeris tariasi
su uniją vadais

LONDONAS, kovo 19. — Bri
tanijos darbo ministeris Ian Mac 
Leod vakar pakvietė unijų va
dus tartis darbininkų atlyginimo 
klausimais. Unijų vadai atsto
vauja kelis milionus darbininkų.

Arabai kontroliuos
Akabos įlanką

KAIRAS, Egiptas, kovo 19. — 
Irako karalius Faisal, Saudi Arą 
bijos karaliaus Saud brolis, va
kar pasakė, kad jo kraštas nesu
tiks praleisti Izraelio laivus Aka
bos įlanka.

Princas Faisal atvyko į Egip
tą sujungti Egipto — Saudi Arą 
bijos poziciją Akabos klausimu 
prieš Egipto prezidentui Nasse
riui susitinkant su JT generali
niu sekretoriumi Dag Hammars- 
kjoldu.

Švedijos protestas
STOCKHOLMAS, kovo 19. — 

Švedijos vyriausybė vakar antrą 
kartą protestavo prieš sovietų 
šnipinėjimą Švedijoje. Tuo pa
čiu metu Švedija atmetė Mask
vos notą, kurioje tvirtinama, kad 
neseniai 14 švedų šnipų buvo 
areštuota ir nuteista Rusijoje.

Sveikatos apdrauda
Šveicarijoje

BERNAS, Šveicarija, kovo 19. 
— Šveicarijos vyriausybė vakar 
pasiūlė priverstiną sveikatos ap- 
draudą. Metinės išlaidos, 33*Ą 
mil. dol., būtų padalintos tarp 
vyriausybės, darbdavių ir darbi
ninkų.

Kremliaus bosas
vėl prabilo

BERLYNAS, kovo 19. — So
vietų Sąjungos komunistų parti
jos vadas Nikita Chruščev vakar 
pareikalavo geresnių Jungtinių 
Amerikos Valstybių — Rusijos 
santykių, kad būtų sumažintas 
tarptautinis įsitempimas.

Chruščev pareiškė, kad Ame
rikos politinė stiprybė grasina 

I pasaulinei taikai.
Žinoma, jei Amerika būtų silp

na — Maskvai nebūtų kliūčių 
pavergti pasaulį.

kelią iš Rio Gallegos kalėjimo.
Parodžius pasus

Sakoma, kad jie išėjo pro ka
lėjimo vartus, 1,200 mylių pie
tuose nuo Buenos Aires, auštant 
parodžius pasus. Vyriausybės 
šaltiniai Buenos Aires mieste 
sako, kad pasus jiems išdavė sar 
gybos viršininkas Jose Ocampo.

Prie kalėjimo buvo trys auto
mobiliai. šeši į juos susėdo ir nu 
važiavo.

šeši yra:
Jorge Antonio, Perono finan

sinis patarėjas. Jis iškilo į mul- 
timilionierius Perono režimo me
tu.

Kartą vadovavęs atstovą 
rūmams

Hector J. Campora, peronistų 
atstovų rūmų prezidentas.

Jose Gomez, buvęs kongreso 
ątstovas ir naftos darbininkų fe
deracijos sekretorius.

Jose Espejo, buvęs generali
nis darbo konfederacijos sekre
torius.

Guillermo Kelly, sekretorius 
laisvinimo sąjungos, kuri buvo 
suorganizuota pagal nacių liniją.

John William Cooke, buvęs 
Buenos Aires provintijos guber
natorius, peronistų partijos pre
zidentas.

Visi šeši buvo į kalėjimą paso
dinti už viešų fondų eikvojimą, 
valdžios jėgos išnaudojimą ir ne
leistinu būdu įsigijimą privačios 
nuosavybės.

Buvęs Argentinos diktatorius 
Peronas yra Venezueloje.

• Sirijos vyriausybė patvirti
no sutartį su Čekoslovakijos Tec- 
no eksporto firma pastatyti naf-

Ike prašymas
NEVV YORKAS, kovo 19. — 

The New York Herald Tribūne 
pasakė, kad prezidentas Eisen- 
howeris ruošiasi prašyti kongre
so 400 milionų dolerių nepapras
tam užsieninės pagalbos fondui.

Magsaysay grįžo,
500,000 susirinko

MANILA, kovo 19. — Pilipi
nų prezidento Ramon Magsaysay 
lavonas šiandien sugrįžo į nuliū
dusią Pilipinų sostinę. Pilipinų 
prezidento karstas apdengtas vė 
liava. Verkianti minia lydėjo 
karstą gatvėmis į Malacanan pa- 
locių.

Beveik pusė miliono asmenų 
subėgo prie palociaus atsisvei
kinti su mylimu prezidentu Mag
saysay.

I .Filipinų prezidentas Magsay
say laidojamas šį penktadienį ir 
naujas prezidentas Garcia penk- 

I tadienį paskelbė tautine švente.

i 200,000 laivų statybos darbi- 
Ben - Gurion taip pat pakarto- njnkų jau streikuoja. Jie reika- 

jo Izraelio reikalavimą plaukti lauja pakelti 1() ccntų atlygini- 
per Suezo kanalą. Izraelis nusi- mą 400,000 geležinkelių darbi- 
statęs ginti savo teises Akabos nįnkų ir-gi reikalauja pakelti at-
įlankoje.

Aktualiausiais
Į

klausimais
CHICAGO, III., kovo 19. —1 

Chicagoje pradedama paskaitų 
serija, kurias skaitys iš už gele-Į 
žinės uždangos atbėgusieji pas
kaitininkai. Pirmoji tokia paskai 
ta bus trečiadienį, kovo mėn. 20 
d., 6 vai. 30 min. Ming salėje, 
Hoe Sai Gai restorane, 75‘ W. 
Randolph St. Šią paskaitą globo
ja laisvosios Kinijos konsulas 
Ta - tseng Ling. Čia kalbės buvęs 
Fu Jen universiteto Peipinge de
kanas tėv. John Fu. Jis pasakos 
apie religijos ir tradicinio auklė
jimo persekiojimą raudonųjų 
okupuotoje Kinijoje. Pagal tėvo 
Fu turimas informacijas, apie 
99 proc. kinų yra priešingi ko
munistams. Per 5,000 Kinijos is
torijos metų nebuvo toje šalyje 
dar tokio žiauraus ir kruvino 
persekiojimo, kaip dabar, šiuo 
metu yra apie pora milionų kinų 
partizanų, veikiančių prieš ko
munistus. Kinijos raudonieji nuo 
lat veda propagandą prieš ame
rikiečius.

Sekantis kalbėtojas bus Peter 
Zwack, buvęs Budapešto gyven
tojas, dabar — pagalbos organi
zacijos vengrams direktorius. 
Jis kalbės kovo 27 d. Toliau, ba
landžio 3 d., kalbės čekų laikraš-

lyginimą. 3 milionai darbininkų 
pasiruošę streikuoti, jei nebus 

j pakeltas atlyginimas.

Izraelis priešingas 
gipto grįžimui į 
Gazos ruožę

Egi

NEW YORKAS, kovo 19. — 
Izraelio užsienio reikalų ministe- 
rė Mrs. Goldą Meir vakar pasa
kė, jog ji išaiškino JT gen. sek
retoriui Dagui Hammarskjoldui, 
kad Izraelis yra priešingas „ko
vojančio Egipto“ grįžimui į Ga
zos ruožą.

Mrs. Meir daugiau kaip dvi 
valandas kalbė josi su Hammars- 
kjoldu.

Ji pasakė: „Aš atkreipiau JT 
generalinio sekretoriaus dėmesį, 
kad Izraelio vyriausybė negali 
sutikti su kovojančio Egipto grį 
žimu į Gazą“.

• Buvęs Britanijos premjeras 
Anthony Eden sveiksta Naujoje 
Zelandijoje.

I tininkas ir radijo kalbėtojas Ge
orge Havelka. Paprastai tomis 
dienomis 6 vai. 30 min. vakare 
būna vakarienė (kaina 3 dol.), 

Į o 8 vai. — paskaita. Šių paskai
tų ciklo organizatorė yra Ma- 
jthide Ernestine, knygų autorė ir 
Į paskaitininke. Savo pranešimuo- 
įse ji vis pakartotinai prisime- 
ina pavergtą Lietuvą.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Izraelio premjeras Ben-Gurion vakar pasakė: jei Egipto 

prezidentas Nasseris paneigs Izraelio pravažiavimą Akabos įlanka, 
tai Izraelis eis į karą.

— Egiptas dabar nesiųs savo karinių pajėgą į Gazos ruožą; 
kol kas ten pasitenkins egiptiečių civiline administracija.

:— Viceprezidentas tariasi su Tuniso vadais. Tunisas nepa
siduoda Egipto įtakai.

— Jungtinių Amerikos Valstybių biudžetas bus šiek tiek ap
karpytas.

— Egipto Suezo kanalo pareigūnai vakar pasakė, kad. 1,000 
tonų laivai jau gali plaukti Suezo kanalu. Prieš kelias dienas tik 
500 tonų laivai galėjo plaukti.

— Jungtinių Amerikos Valstybių ambasadorius Egiptui Ray- 
mond Hare dviejų dienų laikotarpyje tris kartus kalbėjosi su Egip
to užsienio reikalų ministeriu Mahmoud Faivzi. JA V ambasadorius 
Hare prašė Egipto „sulėtinti" savo žingsnius i Gazos ruožą, nes 
staigus žingsnis gali nuvesti į kovos lauką.

— Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Dag Hummarsk- 
joldas vakar išskrido į Egipto sostinę tartis Gazos klausimu su 
Nasseriu. Hammarskjold a s bandys gauti raštą iš Nasserio, kad 
Egiptas nemilitarizuos Gazos ruožo.
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Lietuviai skautai Australijoje
Lietuviškoji skautybė nuke

liavo į Australiją — Pietų Kry
žiaus kontinentą — kartu su 
pirmuoju “dypukų” transportu 
iš Europos 1947 m .pabaigoje.
Jau 1947 — 1948 metų vasarą 
(gruodžio, sausio ir vasario mė
nesiais ten vasara!) lietuviai 
skautai puikiai pasirodė Pan- 
Pacific Jamboree ir ta tradicija 
buvo tęsiama visą laiką.

Lietuvių skautų ir skaučių vie 
netai, didesni ar mažesni, pas 
australus oficialiai įsiregistravę 
ar ir neįsiregistravę, geresnė
mis ar blogesnėmis sąlygomis, 
dabar veikia Melbourne, Syd- 
ney, Adelaidėje, Brisbanėje, Gee 
longe ir Canberroje. Vienur jie 
veikia stipriau, kitur silpniau, 
bet veikia ir garsina Lietuvos ir 
lietuvių vardą bei sudaro lietuviš 
kūmo tvirtovėles.

Pagrindiniai mūsų skautų.tiks 
lai, idėjos ir tradicijos Austra
lijoje yra likę tie patys, kaip ir 
visur kitur, bet dėl labai skir
tingos aplinkos čia tenka prisi
taikyti gerokai skirtingus skau-i čių bendradarbiavimas. Jie yra 
t avinio metodus. i įvairiomis progomis pabrėžę

Vasaros vra gruodžio — va-j (net augšti jų vadovai), kad ta 
sario mėnesiai tad ir stovvklau 
jama dažniausiai apie Kalėdas 
ir N. Metus. Labri sunku rasti 
gražių stovyklaviečių, nes kait-

mų miškų reta. Saulės išdžio
vinta, sauso vėjo pučiama aug
menija vasarą sudaro didžiulį 
gaisro pavojų. Kiekvienais me
tais neatsargumo (laimei — ne 
skautų!) sukelti gaisrai nušluo
ja tūkstančius kvadr, mylių, su
darydami didelius nuostolius. 
Saulės išdegintoje gamtoje la
bai sunku rasti medžiagos tra
diciniams mūsų pasipuošimams. 
Laimei, kaikieno laba iišrekla- 
muotos australiškos gyvatės rim 
tos grėsmės nesudaro.

SUSITINKA PIKM1N1NKAI

Lenkijos min. pirm. New New Delhi aerodrome, Indijoje, pasitinka 
Indijos min. pirm. Nehru. (INS)

Mūsų berniukų ir mergaičių 
užsidegimas ir sugebėjimas pri-• tuvoje. 
sitaikyti ir neįprastoms sąly
goms ir vadovų bei vadovių 
pasiaukojimas ir pasišventimas 
padarė tai, kad lietuvių vardas 
ar ir nuotraukos nuolat pasiro
do australų spaudoje.

Aprašomi žymesnieji išeiti mūsų ateities žurnalistai 
Lietuvos miestai, piliakalniai ir Lietuvai, su gera lietuvių kalba
miškai. Patiekta čia aktualios 
poezijos ir net tautodailės kūri
nių piešiniai. Bendrai — laikraš
tėlis pasirodo praaugęs drau-į čio, Jr., ir A. Tonkūno, 
govės pajėgumo ribas ir būtų į-

ir reikiamu pasišventimu. Laik
raštėlį redaguoja redakcinė ko
misija, vadovaujama A. Saulai-

— Lithuanian Scout Acitivit- mikė a. a. a. Lilija Petrauskaitė. VVindsoro klebonas ir kuni- 
M. Simanavičius. Skautės 

v Nukelta Į 5 pusi.)
ies” 2 nr. išėjo iš spaudos. Lei 
dinys skirtas kitų tautų skautų

Vasario 9 d. šv. Antanus bažny- gas 
čioje iš kar to prie trijų altorių i

I ir jų spaudos informavimui apie j buo atnašaujamos šv. mišios už 
'lietuvius skautus, šį naudingą a a LiIfi8 sielą Antanašavo kle 
biuletenį redaguoju Leonas Sa-jtona3 kuni dr , BoreiSis. 
baliunas.

— Susimąstymo dienos pro- 
. ga, Skaučių Seserijos Socialinia- 
| me skyriuje gauta Elizabetho, 
N. J., Lazdynų Pelėdos dr vės 

| auka 20 dol. Vokietijos skau- 
I tems paremti. Auka su dr-vės 
j sveikinimais persiųsta Seserijos 
j paskirtai naujai Vokietijos ra
jono skaučių vadeivei S. Lau
kaitienei. Lazdynų Pelėdos dr- 
vė, nuolat įvairiomis progomis 
nepamiršta užjūrio sesių ir yra 
pavyzdžiu kitiems vienetams. 
Draugovei vadovauja v. skai tė 
Laima Petrauskaitė, kuri savo 
raštą socialinio skyr. vedėjai 
baigia sakiniu “Mūsų mintys vis
su mūsų užjūrio sesėmis”.

— Akademikės skautės Det
roite paminėjo liūdną sukaktį, 
nes vasario 10 d. suėjo metai, 
kai tragiškai žuvo skautė akade

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

RYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
nvnVTn.TMG?

3925 W'^4 59th Street
4 r >tet. S:IO—

Tel. ofiso ir buto OLymptc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kasdien 1-3 vai. ir (5-8 vai. vak. 
išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. I. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezld. telef. GKovehlll 6-06 17
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m. 

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

Ofiso tel. Cl.iffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

RR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street
(Kampas 47th ir Hermltage)

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

Tenka dar pažymėti tai, kad 
australų skautų vadovams dide
lį įspūdį yra padaręs mūsų skau 
tų drausmingumas, stovyklų įsi 
rengimas, švara ir tvarka bei 
artimas, gražus skautų ir skau

domus kiekvienam skautui ir — Detroito Baltijos sk. tunto

MOVING
A. BENIULIS atlieka Įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

u • • * skautas Kazys Leknius, 14 metųįvairiose vietovėse. Deja iš pa- J .
tiektos piniginės apyskaitos ma < amžiaus. žengia muzikos srity- 
tyti tik nuostolis, nors vieno nu 
merio išlaįdimui draugovė teiš-

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2863

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA LR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
V AL,. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak. pirm. antr., ketvirt 6-8:80 v. 

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North \Vacker Drive 
(Civic Opera Houae, kamb. 8581

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 0-2204

5002 West liitii Str., Cicero
Vai. kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai. 

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

R<*zid. tel. HEmlock 4-7OS0

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos)
1 Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Avė. 
Tel. PRospeet M-1223 arba WE 6-5577

I Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
i Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., Šeštad.
' 2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

je, valdydamas vadinamą “in
strumentų karalių” — smuiką. 
Jis išrinktas savo augštesn. mo 
kyklos orkestro koncertmeiste-

leidžia tik $2 iki $6.55. Skautų 
tėvai ir rėmėjai turėtų sudary
ti visas sąlygas “Mūsų Lapinės” riu ir groja Pontiac simfoninia- 
leidimui, nes iš laikraštėlio re- me orkestre, kuriame groja mu- 
daktorių ir bendradarbių galės zikai profesionalai.

t

naujenybę jie įsives ir pas save.
O paskutinėj Pan-Pacific Jam 

boree 1955 — 1956 m. lietuvių 
stovykla buvo pagarsėjusi kaip

ri saulė išdžiovina visus bent' gražiausia visoje Jomboree.
kiek mažesnius vandenis—upių | 'Galime drąsiai sakyti, kad 
ir ežerų ten labai maža, šaltinių1 Australijoje Lietuva turi net 
visai nėra. Lietuvių gyvenamo- \ 300 gerų ambasadorių — savo 
se apylinkėse stovykloms tinka- skautų. Sktn. V. J. Stasiškis

>/2% PADIDINA

rriiifarinilžlliai
v DIVIDENDĄ

PA/TOGĖJE

jams griežtai apriboti laiką. Prie 
tokių sąlygų sueigose pasirodys 
daugiau ir janesniųjų skautų,- 
čių vadų, kurire ligšiolinėms su
eigoms nesurado laiko.

— Oro skautai Bostone ruo
šia vaidinimą “Svetimos plunks 
nos”, kurį pirmiausia suvaidins 
New Yorko lietuviams š. m. ge
gužės 4 d. Šį vakarą rengia 
New Yorko skautų tėvų ir rė
mėjų komitetas.

-r-New Yorko jūrų skautai sa 
vo tarpe sudėjo 5 dol., o vilkiu
kai — 3 dol. Vokietijoje esan
tiems lietuviams skautams su
šelpti.

— Dr. Stp. Biežis, Chicagos 
skautams remti k-to pirm., š. 
m. kovo 17 d. kalbėdamas peri 
“Margučio” radiją į lietuvių vi-j 
suomenę iškėlė svarbų reikalą 
remti finansiniai skautų darbus 
ir planus. Kalbėtojas pabrėžė, j 
kad, norint ką nors remti, pir
miausia tai reikalinga pažinti,! 
o geriausiai bus galima pažinti į 
skautų meninių pajėgų darbą ; 
Chicagoje rengiamoje “skauto- i 
ramoje” š. m. balandžio 14 d.

CRANESAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkietvicz, prez.; E. R. Pletklevricz, sekr. Ir advokato*
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

l*radėklte taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta iki $10,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtod. nuo 9 iki 8 vai. vakaro, 
antr ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o Seėt. nuo 9 iki vidurdienio

‘■“imsiąs kmaujiz
1$ TOLI IR ARTI "U

NAUJI DIDELI TROKAi-NAUJAUSI KRAUSTYMO fRANK/AI 
HJHJ METŲ PATYRIMAS-PI6US IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 w. 69 St CHICAGO 36, ILL Tel. VAlkmok 5-9203 Į

NARIAI UETlfVIl lAll’lli SKOLINIMO

Tel. ofiso HE 4-6(599. rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJA? TP CHTflUKGAO 

1957 W *<arfie|č *«vd
vai ’ 4 ir »

S-štadleniais nuo 1 iki 4 va! p v 
Sskvrus ictvirtad ir sekmad

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES TR 

GURKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6322 South VVestern Avenne 
vai. kasdien 10-12 vai. U' 7-9 vai. 
vak šeštadieniais 10 * vai .Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso ‘elefonas: PR 8-3220 
Res teirtf. WAlbrook 5-5076

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penat. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6. treč.ir fešt. pasai sutarties

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligoniB pagal susitarimą. 

D81 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. ir 
šeštad.

Res. tel. GRovehlil 6-5603

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
(Kampas 47-tos ir Daman Ava.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak

Šeštad. 2—4 vai. vak. 1 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti.

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

(Gydytoja ir Chirurgė)
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
7156 South VVestern Avenue

(MEDICAL BUILDING)
Pirmad., antrad., ketv. ir renktad. I —-------------------------
nuo 11 vai. ryto iki l vai. p.p. ir nuo Tel. ofiso He. 4-2123, rez. Gib. 8-6195 
8 v.—8 vai.'vakare. Trečiad. nuo
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 į 
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 ' I
Res. tel. VVAlbrook 5-3765

■vėl. ofiso PRospeet 6-2240
PRospeet 6-4732 į

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRCRGIJOS LIGOS I 
5700 So. VVood Street 

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

DR. JULIJA MONSTAVIčlŪS
GYDYTOJA TR CHTRTTRGP 

Office: 10748 South Michigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vali: kasdien Inuo fi v. v. jk.i 9 v. v?.',
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

lšskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

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

3267 South Halsted Street

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

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

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

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 3-4949.

Namų — CEdarerest 3-7786

— Pirmai “skautoramai” Chi- 
cagoje visos skautų, skaučių įe 
ninės jėgos ruošiasi pilnu atsi
dėjimu. Vienas įdomesnių prog
ramos punktų bus smuikų trio 
koncertas. Šio trio nariai, jauni 
smuikininkai — skautai N. Pau- 
lionis, P. Matiukas ir A. Sva
ras — su malonumu prisimena
mi klausytojų iš pirmojo debiu
to Kariuomenės šventės minė
jime, šį kartą pasirodys su nau
jais koncertiniais dalykais. Ypa 
tingai N. Paulionis savo sugebė
jimais yra nustebinęs net rim
tus muzikos mylėtojus ir skau
tų tarpe gal neveltui yra vadi
namas “Jaša Heifetz”. Visi trys 
debiutantai mokosi pas smuiki
ninką J. Matiuką.

— Skautininkų ramovės suei
ga Chicagoje š. m. kovo 10 d., 
sutraukusi daug narių, praėjo 
darbingoje nuotaikoje. Užbaig
dama savo kadenciją ramovės Marijos augštesn. mokyklos sa- 
seniūnė v. s. Z. Juškevičienė pa- Įėję. Malonu paminėti, kad kal- 
teikė pranešimą apie atliktus 
darbus. Per metus buvo atlikta 
tikrai eilė svarių dirbu, kurie, 
lyg tas gerasis darbelis, kalba 
už save ir juos minėti nebūtina.
Sueigos metu įdomų pranešimą 
apie mūsų skautus Australijoje 
pateikė ten buvęs rajono vadas 
s. V. Stasiškis. Trumpą žodį 
skautininkų statuto reikalu tarė 
v. s. Alg. Aglinskas. Jo pokal
bio tematika, labai aktuali 
norint išryškinti pasyviųjų skau 
tininkų sąvoką ir jų teisių apri
bojimą. sukėlė įvairių nuomonių.
Bendra gi išvada buvo padary
ta, kad ateityje tik tie skautų,- 
čių vadovai bus keliami į skau
tininkų,-kių laipsnius, kurie pa
kankamai teiks vilčių tolimes
niam darbui sąjungoje. Į naują 
ramovės valdyba išsrinkti s. V.
Stasiškis, s. V. Tallat - Kelpša, 
ps. Regina Parulytė ir ps. E. Za 
barakas. Reikia tikėtis, kad nau 
joji valdyba šaukdama sueigas 
pasistengs jas daryti ne ilgesnes 
kaip 2 vai.; pirmoje vietoje rei
kėtų spręsti aktualiausius dar
botvarkės punktus ir kalbėto-

bėtojas, būdamas žymus Ame
rikos lietuvių veikėjas, lobai aug 
itai įvertino liet. skautų veiklą 
įvertino lietuvių skautų veiklą 
lietuvybės išlaikymo ir tautinės 
kultūros darbe, nes pagal jį “dy 
pūkai” skautai ir skautės mums 
atvežė neįkainojamus lietuvy
bės turtus.

— Los Angeles skautininkų 
ramovės organizuojamas skautų 
ir skaučių suvažiavimas nėra a- 
tidėtas, bet yra visiškai atšauk
tas, kai ppraneša Seserijos ir 
Brolijos vadovybės. Tikimasi, 
kad, įsteigus Kalifornijos skau
tų,-čių rajoną, jo vadovybei bus 
pavesta sušaukti skautų ir skau 
čių vienetų vadovų sąskrydį.

— “Mūsų Lapinės” nr. 11, 
L. K. Šarūno skautų draugovės 
Waterburyje leidžiamas laikraš
tėlis gražiai pamini Vasario 16 
ir pasaulio skautų įkūrėjo lordo 
Baden - Powellio jubilėjų. Spe
cialiame laikraštėlio priede duo
dama daug medžiagos ryšium su 
abiemis šventėmis. Duodama 
daug informacinės medžiagos a-

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

I R
Paskolos Duodamos Namy įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

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

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westera Avenue 
Chicago 29, III 

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpublic 7-49OO 

Rezidcncia; Gltovehlll 0-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:80 v. 
▼ak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. VTrglnia 7-0036. 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Californla Avė 

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

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 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. RepubUc 7-8818.

Ofiso telefonas — Blsliop 7-2525

DR. AL. RA6KUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzie ir Archer) 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRrRhlNftS IR 

ORTOI’EIHNftS LIGOS 
2745 IVest 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.

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

Tel. ofiso PRospeet 6-9400
/ ILezid. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(V aškčviėiūtė)

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 VTctAiry 2-1581
Rez. Victory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street
Kam p. Halsted ir 31-mos gatvių 

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

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 meti} patyrimo
TeL YArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis , 

ištaiso
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street

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

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

Ofiso telef. YArds 7—1166 
Rezidencijos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street
(kampas Halsted Ir 86-ta gatvN) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

ST. ANTHONY SAVINGS t LOAN ASSN.
1447 S. 49th C»„ Cicero 50, Iii., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted Si., Chicago 8, III.

•«i (111,1,1, .imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.timiiiia,  ...............................................

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

Tel. VVAlbrook 5-2670
Rew. H llltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medica! Cente?
6132 South Kedzie Avenue

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

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

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

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

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

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Urtliopedas - Protczistaa

Aparatai-Protezai, Med. ban- | 
dažai. Spcc. pagaliui kojom

(Areh Supports) ir 1.1.
Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1.
GRTIIOPEHMOS TECHNIKOS LAIl. “
2850 W. GSrd St., Chicago 29, UI. j 

Tel. Pltos|>eet 6-5081
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PASITIKIME, BET...
Pagarba prezidentui Eisenhoweriui. Ir nesveikuodamas jis

savo pareigų nevengia. Yra reikalas vykti į Bermudą tartis su Vokietijos rinkimais. Vokiečių 
socialistai siūlo priimti Mask
vos reikalavimą V. Vokietijai 
išstoti iš Atlanto pakto ir pa
sidaryti neitralia, o visoms sve
timoms karinėms pajėgoms iš 
jos pasitraukti. Vašingtone spė
liojama, kad dabartiniu momen 
tu rusai nebenorėtų savo siū
lymų vykdyti ir savo kariuome
nę iš Rytų Europos ištraukti. 
Todėl Vakarai čia gal galėtų 
laimėti diplomatinį “tūzą”? V.

Roma ir suardytos šeimos
Šv. Saaramentų Kongregacija 

sudarė specialią komisiją, parin 
kusi gerus ekspertus, kad pa
dėtų išspręsti sunkią problemą 
moterų, kurių vyrai, dalyvavę 
antrajame Pasauliniame kare, 
spėjama yra žuvę (mirę), pra
puolę arba ligšiol negrjžę namo. 
Komisija ypatingai rūpinsis tais

vokiečių, ir prancūzų vadas | Nemaža tariamų našlių, kurios 
premjeras Mollet. Vokietijos 
sujungimą Vakarai ikišiol jungė 
su visuotinais Rytų ir Vakarų

Anglijos premjeru Macmillanu, jis ten vyksta, nekreipdamas dė
mesio į turimą blogą kosulį ir ausies skaudėjimą. Tuo atveju 
galėjo kelionę atidėti vėlesniam laikui. Tačiau jis to nedarė, ži
nodamas, kad šiuo metu tarptautinės politikos reikalai perdaug 
pavojingai komplikuojasi, kad būtų galima delsti pasitarimus su 
glaudžiausio sąjungininko vadu.

Ryšium su svarbia Prezidento kelione, metasi į akis vienas 
dalykas, kurį verta pastebėti. Jis nesiveža kartu jokių ekspertų 
ar šiaipf vyriausybės žmonių, kurie prieš pasikalbėjimą ar pasi
kalbėjimo metu su Macmillanu jam patartų, medžiagą paruoštų 
ir ją jam pateiktų. Vadinasi, šiame pasitarime Prezidentas rei
kalus spręs pats vienas. Mes suprantame, kad Bermudos kon
ferencijoje galutinių sprendinių nebus daroma, bet visdėlto Pre
zidento vienoki ar kitoki pasisakymai užsienio politikos reika
lais savaime jau yra tam tikri įsipareigojimai, kurie, jei klaidin
gi, nelengvu būdu yra išnarpliojami.

Labai gerai atsimename velionies prez. F. D. Roosevelto veik
lą užsienio politikoje, kurioįe jis padarė labai daug klaidų, kurių 
ir šiandien vis dar negalima atitaisyti. Jis tikrai perdaug savi
mi pasitikėjo. Visose tarptautinėse konferencijose, nors ir turė
davo su savimi ekspertus, tačiau su jų patarimais mažai arba 
ir visai nesiskaitydavo. Perdidelis savimi pasitikėjimas privedė 
prie neleistinų ir labai pavojingų nuolaidų Sovietų Rusijos dik
tatoriui Stalinui. Jei tada jis būtų turėjęs su savimi žmonių, 
gerai pažinusių Stalino suktumą ir imperialistinius komunizmo 
siekimus bei paklausęs jų patarimo, tų klaidų būtų buvę išveng
ta ir šiandieninis pasaulis visai kitaip atrodytų politiniu atžvilgiu.

Tiesa, šį kartą Eisenhoweris nesikalbės su Stalinu ar taip 
pat lygiai suktais šiandieniais Kremliaus budeliais — Chruščevu 
ar Bulganinu, — bet kalbėsis su padoriu anglų politikos vadu, 
bet vis tik ir tuo atveju perdrąsu būtų vienam daryti kokius įsi
pareigojimus. Juk Bermudos pasitarimas palies ir Sovietų Ru
sijos, ir kitų kraštų klausimus. Žinant anglų polinkį palaikyti 
artimus ryšius su Sovietų Rusija ir su komunistine Kinija, būtų 
pavojinga Jungtinėms Amerikos Valstybėms pašlyti į šį anglų 
politikų nusistatymą, patekti jų įtakon. Reikia sveikinti visas 
pastangas sustiprinti diplomatinius, ekonominius ir kultūrinius 
JAV ryšius su Anglija, tačiau tai neturi būti padaryta susilpni- 
nimo prieškomunistinės veiklos sąskaiton.

yra dar jaunos ir turi vaikų, 
norėtų antrą kartą ištekėti, ta
čiau to negali padaryti, nes 
trūksta žinių apie jų vyrų li
kimą.

Panašūs atvejai yra spren
džiami, prisilaikant šv. Sosto 
1868 m. duotų instrukcijų ir vė
lesniais laikais pridėtų potvar
kių. Tačiau liečiant likimą vy
rų, kariavusių Rusijoje, susi
daro sunkumų nustatyti, ar jie 
gyvi ar jau žuvę. Valstybiniai 
Italijos įstatymai suponuoja vy
rą mirus, jeigu po taikos sutar
ties pasirašymo praeina du me
tai arba, jeigu, sutarties nepa- 
riruiius, karo veiksmai sustoja 
apie 3 metus ir vyras negrįžta 
bei nieko apie jį nežinoma.

Tačiau Bažnyčia reikalauja, 
kad būtų morališkai tikra, kad 
toks vyras tikrai miręs. Dėlto 
naujoji ekspertų komisija steng 
sis surasti bet kokių ženklų, 
liudininkų ar įrodymų, kurie

ŽYGIS I BERMUDĄ

Prezidentas mojuoja skrybėle pasiliekantiems vykdamas j Ber
mudą. Šalia stovi admirolas Wright (kairėj), Nato komandierius, ir 
kap. Mauro, laivo kapitonas. ' (IN9)

bai didelių pavojų, kad toje ko
voje gali būti sugriauta bei su
naikinta ir visa tai, ką katalikai 
per ilgus dešimtmečius yra su
kūrę ir labai didelėmis pastan- 

[ gomis yra iškovoję. Kalbamo 
i skilimo sukelta kova dar niekur 
i nėra pasireiškusi kūrybiškai po- 
! zityvia kryptimi. Iki šiol mes 
! jautėme daugiausia tik destruk- 
I tyvius tos kovos padarinius.

Gerai atsake
Prieš kiek laiko Kremlius darė didelį spaudimą į Anglijos 

vyriausybės žmones, kad jie atšauktų draudimą išvežti iš Ang
lijos Sovietų Rusijon taip vadinamą strateginę medžiagą, kuri 
reikalinga karinių pabūklų gaminimui. Anglijos vyriausybės pa
reigūnai Kremliui davė labai gerą atsakymą: “Taip-. Ir tokios 
medžiagos galėsite gauti iš Anglijos, tačiau tik ta sąlyga, jei 
mums parduosite iš mūsų gautos medžiagos pagamintas atomi
nes bombas!” Į šį klausimą Kremlius ligšiol dar nesąs atsakęs.

vyrais, kurie kariavo Rusijoje, padėtų nustatyti esamą padėtį.

BROLIŲ PYKTIS
J. VARNAS

Visi sutinkame, kad emigra- ir vėl ims tarp savęs broliškai 
kalbėtis. Per visą ginčų ir tar
pusavio priekaištų dešimtmetį 
katalikiškoji visuomenė dar ne

pergyvento klajokliško gyveni- buvo įtikinta tų priekaištų ar-

svetimos tą politinį susikaldy- 
mą sukėlusios psichologinės prie 
žastys bei klaidos ir kurių vei
kimo jau nebelems jų pirmtakų 

Bet iš tikro tai, kaip amerikie- ‘ kitada turėti išgyvenimai,
kiečiai pasakytų, yra tik “wish- Dabar gi reikia sutikti su fak

cijos dienos nepašykštėjo mums 
nei vargo, nei kartumo. O tačiau 
turime prisipažinti, kad savo

mo kartumus mes neretai ir pa
tys’ dar padidiname, apkartinda
mi savo socialinius santykius.

Visuomenės, nuomonė
i

Ypač apkariina mūsų išgyve-

gumentavimo rimtumu, nes ji 
neranda, kad tarp dviejų kata
likiškų partijų būtų kurių nors 
racionaliai pagrįstų principinių 
bei programinių skirtingumų, 
kurių gera valia nebūtų galima

nimus v enas niekaip į praeitį i išlyginti bei suderinti. Tiesa, 
nenueinąs reikalas. Nors jaut per visą tą laikotarpį buvo ret- 
praėjo visas dešimtmetis nuo ka. karčiais iškeliami vienoki ar ki 
talikų politinio skilimo, tačiau

todėl, kad ji būtų visiškai arti
ma, bet greičiau todėl, kad ji tu
rėtų logiškai sekti ir ji didelės 
daugumos yra labai laukiama.

fui thinking”. Iš tikrųjų ta lo
giška susitaikymo išeitis vis dar 
yra labai tolima. Tolima ne to
dėl, kad net ir tie, kurie tą ski
limą įvykdė ir nuo kurių priklau 
Sq susitaikymas, šiandien yra

tu, kad esanti padėtis turės dar 
ilgą laiką tęstis. Savaime reikia 
prileisti, kad per tą laiką įvyks 
nesuskaičiuojama, daugybė po
sėdžių, konferencijų ir studijų 
dienų, betvirtinant savo pozici

VOKIETIJOJE
— Kun. Vacį. Šarka vasario 

17 d. skaitydamas paskaitą Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
tės proga Neustadte, staigiai 
susirgo ir buvo išneštas iš sa
lės. Nustatyta inkstų uždegi
mas. Dabar jau trečia savaitė 
guli ligoninėje ir dar keturias 
ar šešias savaites turė3 ten pa
silikti. Ligos priežastis, atrodo, 
glūdi tame, kad kapelionas sie
lojasi ir rūpinasi kitais, užmirš
damas save ir nekreipdamas 
dėmesio į savo sveikatos stovį, 
kuri po didžiosios a.uto kata
strofos yra nuolat išstatyta 
naujiems pavojams. Jo adre
sas: kun. V. Šarka, Hamburg- 
Reinbek, St. Adolfs Stift, Kran- 
kenhaus, Zim. 129.

jau nepajėgūs atstatyti katalikų jas prieš brolį priešą ir bejieš- 
politinę vienybę. Jie tam jau nė-1 kant ano pozicijose silpnų vietų.
ra pajėgūs nei sociališkai, nei 
psichologiškai. Viešas užsianga

Bus pasakyta prieš jį daugybė 
kalbų ir daug stiprių žodžių ir

žavimas ir turimo atitinkamo bus manoma, kad tuo jau daug
aktyvo jėga sociališkai jau ne
leidžia trauktis atgal. Psicho
logiškai ilgamečiai erzlūs gin-

laimėta. Toje kovoje pražils ir 
nupliks daug galvų, o piktojo bro 
lio kritiškos pastabos išves ne

Skelbkitės “Drauge”

EKONOMINES SĄLYGOS 
SOVIETIJOJ

Anglijos valstybinio radijo 
leidžiamas žurnalas “The Liste- 
ner” skelbia savo diplomatinio 
bendradarbio Thomas Barman 
kalbą, kurioje tarp kitko pasa
kyta:

“Vakarus pasiekia žinios apie 
bruzdėjimus S. S. viduje — uni
versitetuose, dirbtuvėse, o taip 
pat Gruzijos, Ukrainos, Estijos 
ir Lietuvos gyventojų tarpe. Ti
kima, jog šie bruzdėjimai pri
versiu diktatūrą imtis žygių pa
lengvinti žmonėms sunkias gy
venimo sąlygas ir duoti bent 
šaukštelį to rojaus, kuris ko
munizmo “numatytas” rytojaus 
dieną, o ne šiandien.

“Nors sovietinė statistika a- 
kims muilu aptepta, tačiau dik
tatūra pripažino, kad penkmeti-’ 
nis (1956-1960) planas perdaug 
užsimojo. Praėjusiais metais 
gamyba padidėjo tik 11-ka nuo
šimčių vietoje planuotų tryli
kos. Šiems metams numatoma 
tik septynių nuošimčių padidė
jimas. Kitais žodžiais tariant, 
gaminių, kurių žmonėms ir taip 
krautuvėse trūksta, būsią pa
gaminta tik pusė iš planuotųjų.
Diktatūra, pagauta ambicijų 
vaidinti didelės ir galingos vals
tybės vaidmenį pasaulyje (Va
karų gąsdinimui), bus privers
ta gaminti žmonėms ne batus, 
bet ginklus, nors biudžete ir pa
skelbė. jog apsiginklavimo išlai
das sumažins šešiais nuošim- 
čiais reikalų ministeris Brentano ir

“Šalia to, Maskvą kremta vis seimo užs. reik. komisijos pir- 
augąs reikalas ekonomiškai su-' mininkas Kiesingeris. Laukiama

mes jo niekada negalėsime pa
miršti ir su juo susigyventi kaip 
su normaliu reiškiniu. Jis nuo
lat atbunda kaip priekaištas 
kiekvieno atsakingo kataliko są
žinėje, jis nuolat iškyla spaudo
je, jis nuolat kartumu prasiver
žia katalikiškosios visuomenės 
susirinkimuose. Vienur tas kar
tumas suformuluojamas į prie
kaištą, kodėl anas kitas brolis 
neateina ir nenusilenkia man, ki 
tu r jis bandomas nusikratyti ait 
ria apatija, dar kitur jis svars
tomas, kaip mūsų gyvenimą ap
sėdusi menkystė ir kartu didžiau 
šia nelaimė, kokia tik kada 
nors yra atsitikusi lietuvių ka
talikiškosios visuomenės gyveni
me. Ir, prisimenant katalikus 
politikus gulantį atsakingumą, 
plačiosios katalkiškosios visuo
menės sąmonėje vis dar niekaip 
negali sutilpti faktas, kad dvi 
iš esmės savo pasaulėžiūra ir 
savo programomis visiškai tarp 
savęs nesiskiriančios grupės ne 
galėtų pagaliau surasti bendros 
kalbos. Plačiojoje visuomenėje 
vis dar tebetikima, kad tos dvi

toki lyg ir esminiai skirtingu-. kaiP Pvz- užsikirtimas, nugalė- 
mai, dažniausiai pagrįsti prie- -Jim° dominavimo manija, ku 
kaistais antrajai pusei, tačiau

čai formuoja žmogaus išgyveni- j vieną iš pusiausvyros, nevienam 
mus į tam tikrus kompleksus, silpnins nervus ir artins kelio

nę į anapus.

šelpti Kiniją, arabų pasaulį ir 
Rytų Europą. Neoficialiai ap
skaičiuota, jog pereitais metais 
Rytų Europai teko duoti 500 
mil. dol. paramos. Tokiu būdu 
diktatūros gyventojai negali ti
kėtis gyvenimo sąlygų pagerini
mo”. V.

jie nė vienas nebuvo pakanka
mai svarūs, kad jie būtų išlikę 
ilgesnį laiką nesusidėvėdami. O 
viešojoje spaudoje jais buvo net 
ir vengiama operuoti dėl jų ne
rimtumo. Todėl ir šiandien vi
suomenėje tebevyrauja įsitikini
mas, kad nėra jokio rimto pa
grindo vienai katalikų daliai po
litiškai atsiriboti nuo kitos da
lies ir turėti tokį nuostolingą 
liuksusą, kaip dvi katalikiškas,

Paklaidžiokime Ir mes tyruose
rie veikia žmogaus laikymosi i Atrodo, kad kitokia išeitis iš 
kryptį ir apsunkina racionalų dabartinių santykių vargu ar 
apsisprendimą. Jei ir šiandien galima. Nieko ir nepadarysi, 
nerandame racionalių motyvų Į Galime pasiteisinti, kad negi ko
skilimui pateisinti, tai vistiek 
susiduriame su faktu, kad tą 
reikalą lemia iracionalūs psicho 
loginiai motyvai, kurių raciona
liomis priemonėmis jau neįma
noma pašalinti. Brolių neapy
kanta veikia ir kaip didžioji nuo 
dėmė, ir kaip neužgydoma žaiz
da, kurios negalima nei pamirš-

tarp savęs kovojančias partijas. ne’- enjausti. Ji tęsiasi, neuž- 
Rimtai svarstant, tokius daly-, situšuo3a, nesidouda dulkėmis 
kus sunku ir iš viso pateisinti, Padengiama> ir jai pašalinti rei- 
nes kova tarp jų, giliau žiūrint, kia Jau kitokios rūšies jėgų, ku-

LENKIJOJ NIAUKSTOSI
“New York Times” savo ve

damajame rašo:
“Iš Varšuvos ateina neramių 

ir galvą sukančių žinių. Žinomi 
stalininkai paliekami savo vie
tose ir galioje, o laikraštinin
kai, kurie padėjo sutelkti tautos 
sąžinę prieš stalininio režimo 
priespaudą, puolami. Atrodo, jog 
daroma rimtų pastangų suvar
žyti laisvąjį spaudos balsą. Su
sidaromas įspūdis — Gomulka 
pasiduoda Maskvos spaudimam,
nors pirmiau rodė žymėtinos drą grupės yra tik du sugįpykę bro- 0 Učiau reikia atvirai pripa- i vadovauti nauji iš priaugančios 
dtoguįi. drąsa liai. kurie vieną dieną susipms žinti, kad ta išeitis perkasi ne'kartos atėję vadai, kuriems bus

Bet, kas laimėta, daug dar 
pasilieka. Žemės ūkyje nebėra 
kolūkinės prievartos, o Ameri
ką lanko delegacija gauti eko
nominės paramos. Laimėjimams 
pagrindą nutiesė laisvesnį žodį 
gavusi spauda. Todėl varžymai 
tiesą skelbti pastato klausimo 
ženklan tolimesnę Lenkijos pa
žangą ir verčia galvoti, kaip 
mums iš tikrųjų žiūrėti į Lenki
ją.” v.

KAS TOLIAU SEKA?
VOKIETIJA?

Bostono “Monitor” iš Vašing 
tono rašoma:

“Nors arabų pasaulyje dar 
ne viskas įstojo į ramesnes vė
žes, bet, matyti, Vokietija pra
deda užimti pirmąją dėmesio vie 
tą. Amerikoje lankėsi vokiečių 
socialistų vadas Ollemhaueris, 
kurį prezidentas Eisenhoweris 
priėmė Baltuosiuose Rūmuose.
Po to atvyko vokiečių užsienio

yra visiškai beprasmiškas ir 
tuščias reikalas. Todėl daugu
mai atrodo, jog visiškai nuosek
lu laukti, kad abiejų partijų va
dai turės kartą susiprasti ir ki
tas kitam ranką paduoti. Į kal
bamo susiskaldymo plonybes per 
daug neįsigilinusiam yra tai vie 
nintelė ir savaime aiški išeitis. 
Rodos, kad kitaip ir būti negali. 

Iracionalus psichologinis 
momentas

rios paveiktų iracionalią žmo 
gaus prigimtį. Ir paties susiskal 
dymo reikalo negalime aptarti 
racionaliomis sąvokomis — kas 
daugumai atrodo tik tuštybe, ki 
tiems gi tai atrodo būtinybe, ku 
rios negalima atsisakyti.

Katalikų susiskaldymas bus 
pašalintas, tačiau negreitai ir 
nedabartinės politikų kartos. 
Vienybė savaime sugrįš tada, 
kai politiniam gyVenimui pradės

kių genijų tauta esame, kad ne
padarytume fatališkų klaidų.
Juk visame gyvenime būna pa
kilimų, būna ir atoslūgių, kar
tais ir labai gilių. Katalikai y- 
ra pergyvenę didelių dvasinio 
veiklumo pakilimų, o dabar gi 
gyvename gilų atoslūgį. Kada 
nors ir iš jo išeisime. Nusikal
tusi išrinktoji tauta klaidžiojo 
keturiasdešimt metų po Arabi
jos smiltynus, kol išmirė senoji 
karta. Paklaidžiosime ir mes po 
tuštybės tyrus. Vieną dešimt
metį jau atklaidžiojome. Kata
likų visuomenei tą kovą tenka
labai atidžiai sekti ir, kur rei- į Telefonas VIrginia 7-24C^ 
kia, rimtai reaguoti, čia yra la-

STATYBAI 

DB N AMŲ 

PATAISYMUI!

PRISTATOM 

Visokių Rūšių 

MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO-
STASYS LITVVTNAS, Pres.

3039 So. Halsted St.
Tel. VIctory 2-1272 

Apkainavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai. 
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Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybe

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav.
4058 Archer Avenue

TELEVIZIJA • RADIJAS
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kanclerio Adenauerio, o Vokie
tijos prezidentas tik dėl nesvei
katos planuojamą kelionę nu
traukė.

Reikšminga, kad prieš planuo 
jamą pasimatymą su anglų pra'm 
jeru Macmillanu Bermudoje pre 
zidentą Eisenhowerį lankė, be

56 tęsinys

Atsisėda į minkštasuolį ir laisvai ištiesia kojas.
Lina jau čia. Ruda suknelė, karoliukai, gelsvi 

batukai. Lyg ne ta, kuri čia triukšmavo prieš va
landėlę.

— Kelk savo kojytes, — ji taria draugiškai. — 
Tik žiūrėk, nesukratyk mirtinai manęs. Bijau mo
tociklų!

Išdumia sausais vasaros keliais ir prie beržų alė
jos, radę takiuką, suka į krūmus. Čia Viktoras pa
lauks, kol ji grįš. Čia niekas jo nematys.

Už pusvalandžio ji pasirodo šalta ir išdidi.
— Padariau kaip norėjai, net pabučiavau. Va

žiuojam namo. Gaila laiko!
— Ačiū tau! — meistras energingai suka moto

ciklą. — Dabar tavo kelias tikras!
Be žodžių jie grįžta. Prie žalių vartelių ji pradeda.
— Pas ją buvau tik kartą, pradžios mokyklos 

laikais. Ten gražu. Radau sode, gamake. Su saulės 
akiniais, ne prie siuvamos mašinos, bet prie knygos. 
Išsigando, tačiau aš buvau meili. Ji man patiko. Ne 
tokia, kaip maniau. Ji turi kažkokios trauklios šilu
mos. Ji kitokia... Sudie, ačiū! — staiga ji praveria 
vertelius ir nubėga.

Motociklas linksmas pūškia per tiltuką. Siūbuo
ja miestelio gatvėmis į klebonijos kiemą.

Kunigas Jagaudas jau apsitvarkęs kambarį, su
dėjęs laikraščius į krūvas.

— Mesk tuos laukan, — kunigas Senkus rodo 
lazda. — Juk apsikrausi iki lubų.

—- Aš juos iškarpau. Surenku pamokslams me
džiagą. Turiu pilną stalčių. Kai reikia, cvakt ir yra.

— Žinau, žinau, turi! — Bijodamas, kad nepra
dėtų rodyti savo pamokslų, iškarpų, klebonas mosteli 
lazda ir slenka prie foteliuko.

Suskamba telefonas.
— Uf, čia kaip kariuomenės štabe! Poilsio nė 

minutės! — šypteli kunigas Mykolas ir sėdasi. Žiūri 
į vikarą, kaip šis nerimsta, pasitraukia aparatą, mo
stiguoja rankomis, šūkauja lyg kalbėtų su Berlynu ar 
Londonu. 'Klebonas įsiklauso ir ūmai blausiasi, judi
na kojas, lazda braižo grindis.

Vikaras visas nušvitęs, deda raštelį, stumia te
lefoną už popierių.

— Klebone, tokios naujienos! Malonu, kad užė
jote! Kviečia mus pakartoti į Snūdžius ir į Balėnus! 
Ką tik skambino Balėnų vikaras!

— Juk vakar kalbėjom, kunige Jonai.
— Taip, ateityje aš perduosiu. Jūs taip griežtai 

nereikalavote. Kaip aš supratau, tiesiog laiminote 
, , ,, , , ... . . , , mano darbą. Koks džiaugsmas! Balėnuose — Žolinė*.

'Str“k'a p,nlgua' Bus didžiulės spūstys! Gera turėti draugų! Aš jiems 
seniai pompavau, dar pavasarį daviau paskaityti vei- 
kaliuką. Dabar iš pusės sudėjom, bet aš iškaulysiu 
daugiau.

Kunigas Jagaudas trenkia galingu bosu, juda 
tarp stalo ir minkštasuolio, o kunigas Senkus ranka 
paremia galvą. Tai dabar kalbės, žodžių jūros išsilies! 
Baisu, baisu!

PO MIŠIŲ klebonas traukia iš bažnyčios. Įsi
žiūri į bokštus. Du, ne vienas. Mūras stipriausias. 
Langai kokie — sieksniniai. Plytos, plytos, plytos. 
Kiek buvo rūpesčio, kol jas sudėjo. O jam, tam jau
nuoliui vikarui, niekis. Knygyno nėra, laikraščių ma
ža skaito!

Nematė, kaip čia atrodė prieš. 15 metų. Tikra 
pragaro skylė, o jis, klebonas Mykolas Senkus, pa
darė kalniukų miestą. Būtų tada atkilęs toks smar
kuolis vikarėlis, būtų prisvilęs prie rūpesčių. Kur 
skaitysi laikraščius, kai stogas kiauras, kai skurdas 
laužia duris. Dabar gudrauti gera.

Jis vėl žvelgia į bokštus. Augštai jie kyla, mai
šosi su jo mintim. Jie čia stovės ir kai kunigo Sen
kaus nebus, stovės ilgus metus, bet niekas nepagal
vos, kiek jis vargo. Prikasšios dar, kad knygyno ne
įkūrė.

Giliai atsidūsta klebonas. Liūdna, graudu. Ro
dos, dirbo, netingėjo, o štai, regi pats: stovi prieš 
lauką, kur nė kojos nekėlė.

Prie statybos sudunda vyrai. Šūkauja. Jis pa
gyvėja ir'skuba klebonijom Pirmą kartą mato, kad 
baldai apsitrynę, komoda išglerus. Nėra laiko naujų 
įsitaisyti. Reiktų ir sienas išklijuoti. Daug ko reikia!

kuriuos vakar pasiėmė iš bankelio.
— Reikia duoti. Vakar taip išsiskyrėm. Tvirtai 

nesukalėm. Užsimanys dar ir lėks su savo komedi- 
.jomis. Kokie rūpesčiai, kokie rūpesčiai! — atsidū
sta ir čiuža pas vikarą.

Praeidamas pro raštinę, randa paštą. Tarp laik
raščių du laiškai iš miestelio. Timpteli lūpą, atplė
šęs skaito. Omai prasijuokia ir, susikišęs laiškus į 
kišenę, linguoja per šventorių. (Bus daugiau)

«
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AMERIKOS POLITIKA KOLONIALIZMO 
KLAUSIMU

‘ Amerikos Balsas”, ryšium 
su naujosios Ghamos valstybės 
įkurtuvėmis davė apžvalginį pra 
nešimą apie Amerikos politiką.

1776 metais sukilę amerikie-

karų Europos turėjo dideles ko
lonijas. Kartais toms Vakarų 
valstybėms atrodydavo, kad A- 
merika spiria jas perskubiai lik 
viduoti jų imperijas. Antra ver

čiai pasmerkė kolonializmo at-1 tus, kaikurioms kolonijų tau
toms susidarydavo įspūdis, kad 
Jungtinės Valstybės nepakan
kamai uolios, remdamos jų troš 
kimus tuojau susilaukti nepri
klausomybės.

“Amerikiečių įsitikinimu, pa
stebi “A. B.” apžvalgininkas, 
tokios dvi priešingos nuomonės 
kaip tik rodo, kad jų vyriausy
bės politika yra teisinga ir nau-1 
dingą. Mes tikime apsisprendi
mo teise ir nepriklausomybe 
visoms tautoms. Drauge mes 
tikime ir tuo, kad visoms suin
teresuotoms pusėms tegali išei
ti į sveikatą, jeigu nepriklau
somybė laimima geruoju ir be 
pagiežos. O kad tai įmanoma, 
mums gali paliudyti šešiolika 
naujų valstybių, pokario metais 
atsiradusių abipusiu susitari
mu”.

“A. B.” pabrėžia Jungtinių 
Valstybių tikėjimą, kad prieš- 
kolonializmas šiandien būtų tik 
tuščias žodis, jeigu nepripažin- 
tume fakto, jog dabar pasau
lyje didžiausia kolonializmo vai 
stybė yra Sovietų Sąjunga ir 
kad rimčiausią pavojų tautų 
apsisprendimui bei nepriklauso
mybei sudaro tarptautinis ko
munizmas. Tuo metu, kai sena- 
sai Vakarų stiliaus imperializ
mas baigia nuvysti, naujasis ko-

Poneet Davią 
$2,537,884

neštas skriaudas. Ir jie nenulei
do revoliucijos Vėliavos, kol nu
sikratė kolonializmu. Naujos 
valstybės kūrėjai, tariant nepri
klausomybės deklaracijos žo
džiais, pažadėjo savo gyvybes, 
savo turtą ir savo garbę, kad 
laimėtų Dievo dovanotąją tei
sę — gyventi laisvėje. Taip elg
damiesi, jie ateinančioms ameri
kiečių kartoms paliko sektiną 
principą.

Tasai principas, kurį įžiebė 
Amerikos revoliucija, nuo anų 
tolimų dienų iki dabar saisto 
amerikiečių galvoseną kolonia
lizmo klausimu. Kartą jau pri
pažinus, kad teisę žmogui būti 
laisvam yra suteikęs Dievas, ten 
ka pripažinti ir tai, kad ši teisė 
galioja visiems žmonėms ir vi
soms tautoms. Tokia logika ne
išvengiamai nustatė Amerikos 
politiką, kiek tai liečia tautų 
teises gyventi laisvėje, nusime
tus svetimųjų priespaudą. Ir tos 
politikos nuošekliai laikomasi.

Toliau “Am. Balso” apžvalgi
ninkas pastebi, kad Jungtinėms 
Valstybėms augant ir jų veržlu
mui smarkiai plečiantis, savai
me atsirado ir pagundų — įsi
gyti kolonijų. Taip pvz. 1898 me 
tais (po karo su Ispanija) Jung 
tinės Valstybės įsigijo Filipinų 
salas, Kubą ir Puerto Riką.

Bet gi viršų laimėjo prieš ko
lonializmą nukreiptas paveldėji
mas. Kuba po poros metų gavo 
nepriklausomybę. 1934 metais 
kongresas nutarė ir Filipinams 
suteikti nepriklausomybę. 1946 
metais liepos ketvirtąją — tą 
dieną, kada švenčiama Ameri
kos neprkilausomybės paskelbi
mo sukaktis — atsirado Filipinų 
respublika. Puerto Riko sala, 
kuri turi savivaldą, pati nesuti
ko nutraukti savo ryšių su Ame 
rika.

Tačiau Jungtinės Valstybės 
savo prieškolonialistinio vaid
mens neapribojo vien tik tomis govįetų Sąjungos prislėgtos. Pa- bus tęsiama ir po 1959 m. bir 
žemėmis, kurna ji pati tvrejo stebimą. kad kiek taj liečia na„. -elio ,nėn 3() d Vieno augįto
savo žinioje. Prezidentas Vilso- jąsiag neprikiausoma8 valsty- pareigūno žodžiais ta
nas po pirmojo Pasaulinio karo bes ir tas iš kurių nftpriklail.i a os pdrClgUn° ^iais 
ragino apsisprendimo principą SOmybė buvo išplėšta, preziden- ~
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Ethel Bar rymo re 
$12,142

Ethel Watera 
$25,000

llarold LloyU 
$70,000

Frank Erickson 
Over $5,000,000

Miekey Rooney 
$8,295

C'harlie Chaplin 
$1,100,000

Judy Garland 
$20,891

Ne jūs vieni bėdų turite su mokesčiais. Štai gemblininkų caras Erickton, ir prekyb. pavis, Akron. 
Ohio, turi sumokėti Pėdei Šamui milionineg sumas. Daugiau kaip 2 mil. dolerių tyri sumokėti ir buvęs 
pasaulio bokso meisteris .1. Louis. Jis dabar milionais neuždirba ir mokesčių niekada nebegalės sumo
kėti, nes vien procentų užauga labai dideli skaičiai. Bėdų turi visą eilė aktorių ir rašyt. Hammett. (1NS)

munistų imperializmas bando,kinta karinis prievolės įstaty 
paglemžti vis daugiau ir dau- mas, kuriuo kiekvienas JAVal- 
giau valstybių. stybėse gyvenantis sveikas

Toliau primenama, jog prezi- jaunuolis yra įpareigojamas tar 
dento Eisenhoweno vyriausybė nybai krašto ginkhiotuose pajė. 
šiam naujajam sovietiniam kolo gose Tačiau> kaį jš oficialių 
nudizmui pasipriešino dvejaip. sluognių pranešama, dabar apie 
Viena, ji padidino tarpusavio prievolės panaikinimą nėra vi- 
paramos programą Azijai ir saj galvojama arba bent jis ne 
Afrikai, kad sustiprintų tenykš- bus diskutuojamas iki 1959 m. 
čių naujų valstybių suverenu- birže]įo mėn. 30 d., kada pari
mą ir pajėgumą. Antra, Eisen- baigs prieš 10 metŲ pradėtas 
howeno vyriausybė pakartoti- •*sciective service” įstatymu ap- 
nai pasisakė stovinti už taikiu- ribotas laikotarpis.
gą išlaisvinimą tų valstybių, ku
rios seniau buvo nepriklausomos Negana to, yra dar ženklų, 
Rytų Europoje, o dabar yra rodančių, ■ jog karinė prievole

KARINE PRIEVOLĖ NEBUS 
PANAIKINTA

EDV. ŠIJLAITIS, Cicero, III.

Paskutiniu metu, mažinant riant, karinė prievolė liks pa-
.1A Valstybių karines pajėgas, Į stoviu įstat ymu šiame krašte.
daug kas galvoja, jog bus panai Į _ ,

C, filmui pavirinki i 
Tačiau, nors ir veikiant kari

nės prievolės įstatymui, šiuo 
metu yra daug galimybių pasi
naudoti kitomis išimtimis ir tuo

kant 6 menesių aktyvią tarny- daugi 23 — 26 metų grupėje 
j bą ir tada 5*2 metų ( 1 metus labai maža yra belikę nepašauk- 
i daugiau, negu 17 — 18i,_, metų tų. Daugumas 21 metų amžiaus 
) jaunuoliams) priklausyti “rea- vyrų drąsiai gali tikėtis, jog jie 
i dy” rezervui, kunti įpareigoja Dėdės Šamo armijos globos iš-
savaitinėms painokoms ir 15; vengs iki 1958 metų, o 20 metų 
dienų lauko pratimams. Liku
sieji dveji metai turi būti pra
leisti “standby” rezerve, ši iš
imtis dar yra nauja ir pradės 
veikti nuo šių metų balandžio 
mėn. 1 d.

Nedidelė šuukuiinųjų kvota
Kurie nebenori pasinaudoti 

čia paminėtomis ar neminėto
mis išimtimis, turi paklusti “se- 
lective Service” valiai ir skai
tytis su galimybe būti pašauk
tam karinei prievolei. Dabarti
niu metu šaukiamųjų naujokų 
kvota nėra didelė, todėl “selec- 
tive service” labiau paiso atve
jų, kada jaunuoliai turi išlaiky
ti savo tėvus, baigia mokyklas, 
turi svarbius darbus ir pan.

šiuo metu “seleetive service” 
turi pasiruošusi užkliudyti 22
metų amžiaus jaunuolius, ka- kimui.

leidžiama įstoti į rezervą ir pra- 
, leisti tik 6 mėnesius aktyvioje 
' tarnyboje. Tačiau šia išimtimi 
pasinaudojantiems reikia 4į/, 
metų lankyti savaitines apmo
kymo pamokas ir kiekvieitais 
metais praleisti po 15 dienų 
lauko pratimuose. Po 4/< metų 
sekančius 3 metus reikia pri
klausyti “stand by” rezervui, 
kuris aktyviai tarnybai gali bū
ti pašauktas kongreso paskelb
to pavojaus atveju. Taip pat

išvengti dvejų metų atktyvios šios kategorijos jaunuoliams ga 
Įima įstoti į Tautinę gvardiją 
(National Guard), kur galioja

karinės tarnybos. Pagal Wa-
shingtone išleistą knygelę “It’s 
Your Choice”, dabar yra 34 bū
dai apsisaugoti nuo 2 m. akty-, Įjojus į rezervą, 
vios tarnybos. ! Jaunuoliams nuo 17 iki

Štai keli iš jų. Jaunuoliams 1 metų taip pat yra galimybė pa-
nuo 17 iki 18'ž metų amžiaus sinaudoti rezervo planu, atlie-

tokios pačios sąlygos, kaip ir

26

amžiaus grupė dar galės iki 
1959 m. pasidžiaugti civiliniu 
gyvenimu.

Yra įdomu pastebėti, jog kas 
met kvalifikacinį šaukiamųjų 
amžių—18i/2 metų ribą J A Val
stybėse pasiekia apie 1,200,000 
jaunuolių. Iš šio skaičiaus 140,- 
000 (arba 1 iš 9) įstoja sava
noriais, 250,000 (arba 1 iš 5) 
dėl fizinių trūkumų gauna 4—F 
klasifikaciją ir yra atidedami, 
110,000 (arba 1 iš 11) įstoja į 
Tautinę armiją, pasinaudoja ar 
mijos rezervo 6 mėnesių tarny
bos planu arba lanko ROTC kur 
sus kolegijose, 260,000 (arba 1 
iš 5) yra atidedami dėl studijų 
arba dėl nepakeičiamumo dar
buose ar pan., 420,000 (arba 1 
iš 3) turi būti pasiruošę pašau-

VIRS 15,000,000 Amerikos gyventojų žino
•ūmi taupyti apdrausloiM- Taupymų Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
«augn Ir pelninga

(JnlVernai žavinga and 
ną Ir gražu pelną

lx>ai> Anaoclatlnu užtikrlna aaugn

Saugumą užtvirtina Si.vienytų Valstybių valdžios agentūra Ik 
$10,(MMMM) kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną 
patyrusių ir sąžiningų vndėju pastangos

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus gre> 
j*s Ir draugiškas patarnavimas

‘ėi paskolų Ir visai*- finansiniai* reikalai* kretpklTJą

(JNIVERSAL SAVINOS
AND LUAN ASSOG1ATION 

«OO .s. Halsted Streei ( Int ago 8, ilLnoi*

pritaikyti visoms tautoms. Ame 
rika sveikino atsiradimą valsty 
bių, kaip Lenkija, Čekoslovaki
ja, Jugoslavija, Vengrija, Suo
mija, Lietuva. Latvija ir Esti
ja. Jungtinės Valstybės suvai
dino svarbią rolę, puoselėjant 
Indijos ir Pakistano nepriklau
somybę, Amerika gyvai tarpi
ninkavo. besitariant Indonezijai 
ir Olandijai; šie pasitarimai pri
vedė prie Indonezijos nepriklau 
somybės. Amerika rėmė Maro
ko ir Tuniso siekimus tapti ne
priklausomomis valstybėmis, 
kas ir įvyko.

Dr. Jurgėla toliau pastebėjo, 
kad Jungtinių Valstybių prieš- 
kolonialistinč veikla nevisados
buvo lengva. Kartais tai suer- Į niežėjimą ilgos vadinamos psoria
zindavo Amerikos bičiulius lais-l“”s T»’ptf pa*aitna persalimą, ligos 

, . , | vadinamos ATH1.ETE.S FOOT, su-vajame pašalyje beveik tiek [stabdo džiovinimą Odos Ir perplyftlmą 
tarppirSi'lu Yra tinkama vartoti nuo 

■ džlfistam'los suskllnioa odos dedlr

to Eisenhowerio vyriausybė pra 
tęsia prieškolonistinę tradiciją, 
kurios šaknys siekia pačias 
Jungtinių Valstybių atsiradimo 
dienas ir kuri nėra vien tik ku
rios nors vienos (amerikiečių) 
partijos nuosavybė.

NUO UŽSISENE JUSIU
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ. 

ATVIRŲ IR SKARDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagall rantai sSdfttl Ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenSJusios žalždos 
niežėjimų ir skaudėjimą senų atvi
ru Ir skaudžių žaiždų uždekite 
LEGUIjO Otntment Jos gydymo 
ypaibyeg palengvins Jusu skaudėji
mą Ir galėHtte ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgt nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalina

pat, kaip ir naujuosius komu
nistinius imperialistus.

Prieš antrąjį Pasaulinį karą 
Amerikos sąjungininkai iš Va-

S
R KAZYS ČESNAUSKAS

8444 SO. TBOY ST. 
Telef. WAlbro'ok 5-7670 ir

Olbson 8-4938
■ • Gi'iieralls kontraktorlus tutu- 
™ Jų namų statybai, įvairiems re. 

nionta.mn Ir namų pertvarky
mams • Turim" ilidelj patyri
mą namu statyboje. • Patys 

f’ atliekam** cemento Ir medžio 
darbus • Apkainaviinal nemo
kamai.

*

PIGIAI IR SAPGI4I

PERKRAUSTAU
B A L DU S
VIETOJE III IA TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu, naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudau
2813 W. 91»t St., Chicago, III. 

Tel. PRreuectt 9-2781

JOHN T. ZURIS
LAWYER AM) COLVSELLOK

11 80. I,A SAIJ.E HTKKKT 
liauni 1415

Pitone: ItA”dolph U-4425 
Home pitone: IjAfayette 3-9477

S 0 P H I E BALSUS

RADIO PROGRAMA
IŠ WOES stoties — Ranga 1390 

PIRMADIENIO vak nuo 7—S v. 
NUO PIRMAI). IKI PENKTAI)

S: 45 iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 3:30 iki 9:30 ryte 

SEKMAI). 8:30—9:30 v. r. Iš stoties 
WOPA — 1100 kil.

7169 So. MAPI,EWOOD AVlį. 
Chieago 29. III, HEmlock 4-24 13

VIKTORO K O »I C O S 
Lietuvlšk;. gazolino stotis ir auto 

taisymas
vinių, odos išbėrimų Ir t t taipgi Atliekami motoro remontai, lygi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada nimo, dažymo darbai ir keičiamos 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy- dalys
styklų. JI yra gera gyduolė nuo Iš- CALL-ME-MOTORS CO.
viršlnių odos Ilgų. I.e ARy&M-e* V M Ui. ITIfc llivivnu
gulo Otntment yra O® 5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533 
pardundama po 75
et.. $1.25. ir $3 50.
Pirkite vaistinčseChi- 
cagoj Ir apylinkėse—- 
Milwnuki-c, Wis<:.. Qa- 
-v.Ind. ir Pctrolt, Ml- 
ehlgan arba rašyki- 
'»• I r atsiųskite Mo- 
n *y nrder )

LFX»EIX), liepartnient I). 
5618 W. Eddy St., Chicago 84, 1IL

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis mi pilna ap- 
dratida. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2017 W. «71li PI., flibago, 

III. UAlhriMik 5-SUH3

|Acs 

tno^c 

0įviden<U

Ft» «0 MfTlj 
ĮSU UFTUVISKb 

KOLODIJŲ 
SAUGIAUSIA 1$ 

PIiNINGIaUSIč 
iaictmc 

«f NOHOVI

4038 Archer Avenuc t«i lat-sdv

AUGUSI SALOUKAS

Ak NORITE BOTI KUNIGAIS?
ievų .ini.j.iiji, Kongregacija, a. a A.rklvy» 
k up Matuli vidaus, MIC. atgaivinta, kviečia 
paa -.avt kandidatus j kunigus. Tėvai Mari 
onai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe 
ieva: leidžiant jie darbuosis ir Lietuvoj*

,’e tena mokyklas; redaguoja laikraščius 
mlbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai 
lai huokttSs po Panelės Švenčiausios vėliava 
.lokite ; Tėvų Marijonų Kongregaciją; raAy 
Ite noviclų vedėjui Ištiškę pažymėkite kie) 

n&Ksio baigėte, klek amžiaus Ir koks svei 
aloa 144 iš V n siuskite žemiau paduotu
t f ♦■•Al*

AB NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kongregacija kviečia pas save kandidatus ) brolius, kuru 

'tų Įvairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, raštinėse 
bažnyčiose ir kitur įkaitai pageidaujami moką koki amatą Norintiems
p-a mokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo Jėgas, gyvenimą ir sveikatą Dievui Ir Panelei ftvm 
Mansiai. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novlcljato vedėju 
pažyinškiti amžių, sveikatos stov) ir užbaigtus mokslus.

MASTER OF NOV1CES, MARIAN HILLS ŠEMJNABY. 
CLARENDON HILLS, ILLINOIS

SPECIALUS
BARGENAS

Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NUO 
$49.50 

augščiau

1957 BUICKAS
Tik

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

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

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
EEI.IVt A. KAI DOVIS. \EM.IE BERTULIS, Sa».

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo lt Iki 4:30.

S G
J. O. iELEVISION 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, naterijinlal. RA
DIJAI; vietiniai ir vokiški. AM. FM, trumpos bantfna, keliais garsiakal
biais, staliniai, kabinetiniai, nešiojami, kišeniniai, tranzitariniai.

ATIDA RA IR SEK M. nuo II vai. ligi 3 vai.

Atliekame dideliu: ir m-.žus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimaa. 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

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Reinianlis Clueagos šavitigs Bendrovės praeitimi, nuo pat jes įsikūrimo 
1921 melais, jos pavyzdinga biznio (vaiku, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų mišiuno atžvilgiu, nėra saugesnes ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau- 
įmmiiiis pinigus. Pasidėję laiptinius pas rims gausite ne tiktai saugumą — jų 
aplraudimą iki $19,000.110, augsią dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, iiž kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

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

Lietuviai gyvenantieji už Cliieagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val-
1 ž. stybii.i dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. ' Mūsų turtas $21 ,<MMI,<MMI.IHI.

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

Atdara: pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 Iki 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 2 valandos po pietų.
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Trečiadienis, kovo 20, 1957 DIENRAŠTIS DRAUGAS. GHTCAGO, TLLTNOTS

LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL. (ilMANTAS

Ne gėry, 1x4 geniausiu knygų
Taip jau pas mus įprasta 

jei neperkamos lietuviškos kny
gos aišku, kaltas tik pirkė
jas. Bet ar šis teigimas jau 
toks teisus? Neseniai rašančio
jo dėmesį atkreipė vienas asmuo, 
jau šeštą ar septynetą metų tam 
tikroje lietuvių gyvenamoje vie
tovėje pardavinėjąs mūsą ją spau 
dą — laikraščius, žurnalus, kny- 
g-is. Jo nuomone, dėl knygų ne
pirkimo nebūtinai visais atve
jais esą kalti tik skaitytojai — 
pirkėjai. Štai parodė pirštu len
tynoje gulinčių keletą poezijos 
leidinių. Girdi, jei beveik nie
kas neperka tų knygų, tai ne
galima kaltinti savųjų tautie
čių. Anot jo. jei autoriai per- 
mažai stengiasi, jei kitiems truk 
sta talento, bet visvien rašo ir 
leidžia, jei knygų turinys yra 
menkas, neįdomus ir nepatrau
kiąs (šioje vietoje paminėjo ke
letą knygų pavadinimų), kaip gi 
rūstintis, kad tokių raštų neno
rima pirkti ir skaityti. Kadan
gi minimas knygų platintojas 
pats yra kvalifikuotas lituanis
tas, jo žodžiams apie menką 
knygų turinį visgi jau būtų ga
lima patikėti.

Žinoma, šiais sunkiais lietu
viškajam spausdintam žodžiui 
laikais reikėtų rūpestingiau žiū
rėti, kad būtų išleidžiamos ne vi 
dutinės ar geros, bet tik pačios 
geriausios knygos. Tada, žino
ma, jau visiškai drąsiai būtų 
galima barti abejingąjį išeivijos 
lietuvį, jei jis atsisakinėtų pirk
ti išskirtinai gerus leidinius.

Premiją laikraščiui!

tiečių, kurire visi kai tų ar atski
rai sudalyto ratelio rėmuose ir 
bando vieną kitą dolerį skirti ži
nomesnių bendrovių akcijų įsigi 
jimui. Kai kurie rateliu, kaip 
teko patirti, jau turi gavę ir ap- 
čiu . . mo pelno, kuris yra di
desnis už tą, kuris būtų buvęs 
gautas pinigus laikant tik ban
ke.

Čia norėtume padaryti mažą 
pasiūlymą, k įd panašiai sudary 
tieji būreliai, jei,tik jiems seka
si Šios rūšies "biznis”, tikrai ne
blogu padarytų, jei iš bendro ar 
paskirų asmenų pelno skirtų vie, 
ną kitą dolerį ir lietuviškiesiems 
reikalams. Juk pvz. kiek nedaug 
atsieitų vieno mokinio išlaiky
mas Vasario 16 gimnazijoje ar 
panaši anka Balfui šalpos rei
kalams.

Tautinių šokių šventei artėjant
Atrodo, kad šaunieji iniciato- 

toriai Chicagoje jau pilnai išsi- 
sijuosę pradeda dirbti svarbia
jam tikslui. Vyksta įvairių Ko
misijų posėdžiai, tveriamos nau 
jos komisijos, kviečiami talkinin

PRAŠYS ELEKTROS KEDF.S

Penkiolikai jaunuolių, su kurių pritarimu vien aš iš jų gaujos be jokios priežasties geležinių plak
tuku užmušė Chicagoj negrą jaunuolį, prokuroras rašysiąs mirties bausmės. (INS)

se. Kad mūsų skautų repreze- 
tacinai vienetai galėtų į ten nu
vykti, reikli bendros visų lie
tuvių talkos Džiamborės Fon
dui. Daugely kolonijų skautai 
veda tą talką. Šiuo reikalu ir 
New Yorko skautai kreipiasi į 
lietuvių visuomenę, skautų tė
vus bei rėmėjus. Kiekviena, nors 
ir mažiausia, auka bus mielai 
laukiama skautų reprezentacijai 
paremti. Aukotojų pavardės 
bus skelbiamos spaudoje. Jas 
priima Tauro tunto tuntininkai 
priimi Tauro tunto draugnin- 
kai V. Gobužas, J. Ul'ėnas. K. 
Remėza ir A Bobelis. Galima 
siųsti ir betarpiai Tauro tunti- 
ninkui ps. Romui Keziui, 130 
Hendrix Str., Brooklyn 7, N. 
Y. (sks)

PAVASARINIS
IŠPARDAVIMAS

NUOLAIDOS . . .
NET IKI 70%
impiKiiiti visi: Hi-fi fono- 

KriitiO • T< li vizi.ids • Včsinttivai- 
Vedintiivai AM/KM radijo aparatai
• Vokiški Iriiinpii hiinitų rad. apar.
• |k:ili>čjiin<> aparalai • I )iilkiasiurli 
liai • Kasomos mašim'Ičs • įvairūs 
elektriniai narni) apyvokos reiknie-

| nys • Antenos ir kit.

•Dflinfi

TCLtyision
[sales - service)

Snv. likit. A. SI’MFNAh
3321 S. Halsted — CLirrsi.K' l-5#«5 

Atdara: kasdien 9-pirmadieniais 
ir ketvirtadieniais 9—9

iii

SKAUTYBES KELIU
(Atkelta iš 2 psi.i

akademikės prisidėjo prie šv. ui 
šių iš savo kuklaus iždo, o la
biausiai savo maldomis dalyvau 
damos šv. mišiose. Kaikurios 
sesės aplankė mirusios kapą, 
kur jai tėveliai pastatė gražų pa 
minklą. Vasario 19 d. skautės 

kauti šventės pravedimui re’ka- akademikės savo sueigoje mon- 
ling ivcikėjai. Taip vyksta Chi- Į ta^ėliu Paminėjo išėjusią amži 
vagoje, bet. pasiklausius tautie
čių baisų ir nuotaikų '‘provinci
joje", gulima drąsiai teigti, jog 
ir ten didėja susidomėjimas bu
simąja tautinių šokių švente. 
Ypač gyvas rūpinimasis ar net 
ir sveikas susijaudinimas jau
čiamas tose vietose, iš kurių 
švrete n yra užsiregistravusios 
vietinė i tautinių šokių grupės 
ar ar įambliai.

Jau dabar galima būti tik
riems, jog ševntė sutrauks tūks

nybėn sesę. Montažo metu pa 
skaitytas f ii. K. Kodatienės ei
lėraštis, sukurtas a. a. Lilei. Su 
eigos metu skautė akademike 
kand. J. Miltakytė skaitė savo 
referatą ir t. n. D. Šeputaitė pa
skaitė savo kūrybos. (M. L.)

— Psktn. D. Pulkauninkaitė,
buv. Los Angeles skaučių vieti
ninkė, atsisveikindama su sesė
mis perduodant vietininkės pa
reigas, gavo dovanų 'gražų al
bumą — visų skaučių padėka už

Premijuojame romanus. |<ar. j t určius žiūrovų, šis bendradar-1 didelį atsidavimą skaučių reika
lams dirbant vadovės darbą. Stetais panašiai atžymime ir kito j n°r(‘tų spėti, kad ne iš Chica- 

žanro literatūrinius kūrinius, bet ■;'** kartą gali būti daugiau 
mažiausiai pagalvojame, jog ar ^ūrovų, negu jų buvo didžiojoje 
ne labiausiai premijos bei pana-1 a^nlt šventėje. Mat tie, kurie 
šaus atžymėjimo reikalinga jr dėl,vairių priežasčių nebuvo nu- 
periodinė lietuviškoji spauda, ku vy'-ę tą dieną Chicagon, šį kar- 
ri mus lanko kasdien, kiekvie- -au neSa^ės sau leisti dar kar 
ną savaitę ar kiekvieną mėnesį. sėdėti namuose neeilinio įvy'- 
Ir ten, redakcijose ar bendradar K)o metu.
bių tarpe, vis jau galima rasti 
savos rūšies specialistų, o nere- 
tai ir talentų. Kodėl vengti, jei 
ir ne paskirus asmenis, tai bmit 
laikraščius atžymėti ir išryškin
ti tuos leidinius, kurie našiau
siai ir ryškiausiai stengiasi in
formuoti, daugiausia prisideda 
prie lietuvybės išlaikymo išeivi
joje ir daugiausia kreipia dėme
sio į bendruosius ir visiems rū
pinčius klausimus?

Tokius atžymėjimus turėtų ( 
teikti ne paskiri individai, bet 
žymesnės organizacijos, sąjun
gos, klubai. Tai kainuotų labai 
mažai. Tikriausia čia nebūtų su
rištas joks piniginis įsipareigo
jimas. Užtektų atskiros garbės 
lentos, diplomo ar panašaus raš
to, kuris vienos ar kitos orga
nizacijos galėtų būti skiriamas 
kasmet, nuolat ar atskiromis 
progomis. Be abejo, jei toki pa
gerbimai vyktų besižvalgant tik 
j “pozicijos” ar “opozicijos” veid 
rodinę spaudą, aišku, kad pa
sekmės būtų menkos. Bet rei
kėtų galvoti, kad pinašūs išsky 
rimai galėtų gražiai prisidėti 
prie mūsų spaudos lygio pakėli
mo ir sveikesnių demokratinių 
nuotaikų susidarymo lietuviš
kuose laikraščiuose, jei premijos 
teikėjai pajėgtų p?kilti augščiau 
visų srovių ir pajėgtų į vieną ar 
kitą laikraštį žvelgti tik eilinio 
tėvynės netekusio lietuvio aki
mis.

t ‘Privatūs” akcininkai
Mūsieji ekonomistai jau ne 

kartą spaudoje yra kėlę mintį, 
jog lietuviai, norėdami, kad jų 
sunki >i uždirbtas pinigas galėtų 
atnešti galimai daugiau materia
linės naudos, turėtų susidomėti 
tinkama savo pinigo investacija. 
Esą reikėtų kreipti dėmesį ir į 
akcijų pirkimą. Bet tai yra ne 
žinovams savotiškai rizikingas 
dalykas. Kas kita, jei susidary
tų privačios grupės, kurių tarpe 
butų bent vienas daugiau nusi
maną? apie biržos reikalus, o 
tuomet jau pinigo investacija bū 
tų kur kas saugesnė. Teko gir
dėti, kad kaip tuo pačiu pa
grindu vienur kitur būrin susi
metė po keletą ar keliolika tau-

bėjusiems skautiškąjį darbą Ka
lifornijoje yra suprantama skau 
čių pagarba vadovei Danguolei

— Vyr. skltn. Algis Alksninis,
energingas New Yorko skautų 
vadovas, įkūręs ir ilgą laiką va
dovavęs vilkiukų draugovei, ko
vo 3 d. susituokė su Danute Sta 
siukynaite. Jungtuvių metu, ku
rios praėjo labai iškilmingoje 
nuotaikoje, giedojo skautų vyčių 
oktetas. Gražiai paruoštoj puo- , 
toj dalyvavo apie 300 svečių, i 
New Yorkp skautai mielam Al-' 
giui ir jo gražiai žmonai Danu
tei linki daug saulėtų dienų jų 
šeimyniniame gyvenime.

— New Yorko sk. vyčių ok
teto koncertas, įvykęs kovo 2 d., 
buvo visai atžvilgiais sėkmingas. 
Koncerte dalyvavo apie 400 žmo 
nių, daugiausia — jaunimas. 
Koncertą trumpu žodžiu pradė
jo Tauro tunto tuntininkas ps. 
Romas Kezys. Toliau programą 
vedė akt. Vitalis Žukauskas, ge
ru humoru užpildydamas okteto 
dainų pertraukas. Okteto ant
rasis bosas Leonas Ralys nuo
taikingai padainavo solo kelias 
dainas. Iš okteto dainų publika 
šilčiausiai priėmė humoristines,

Pulkiuninkaitei, nes jos pastan- lengvas dainas “Vabalas” 
gomis buvo galutiniai išvystyta “Klumpės”, tačiau ir kitos dai- 
skaučių veikla Los Angeles lie-| nos, ypatingai “Šauksmas” sū
duvių kolonijoje. silaukė publikos ovacijų. Prog

ramą pabaigus, Danutė Kezytė 
Neringos skaučių vietininkijos 
vardu kiekvienam okteto daly
viui įteikė po raudoną rožę. At
silygindamas oktetas padaina
vo svajingų rožių tango. Pen- 
kerių metų sukakties proga ok
tetą sveikino ir dovanas įteikė 
skautų tėvų ir rėmėjų k-tas per 
pirm. B. Svlaboną ir Angelų pa
rapijos choras bei vargoninin
kas.

— Sktn. .Rimvydas Šilbajoris,
Columbijos universiteto dokto- 
rąntas, buvęs Korp! Vytis N 
Yorko skyriaus pirm. ir akty-j 
vus skautų vadovas, kovo 2 d.; 
buvo išrinktas Pabaltiečių Stu
dentų Federacijos pirmininku.

— Kęstutis Kudžma, buvęs L. 
Stud. S-gos JAV pirm. ir veik
lus skautų bei ateitininkų na
rys, vadovaus naujai sudarytam 
skautų vyčių kandidatų būreliui 
New Yorke. Korėjos karo ve
teranas K. Kudžma šiuo metu 
ruošiasi magistro laipsniui Ford 
hamo universitete. N. Y. skautų 
vyčių dr-vei šiuo metu vadovau 
ja Vyt. Gobužas.

— LSB Džiamborės Fondas
lr telkia lėšas, kurios įgalins, mū

sų skautus atstovauti lietuvius 
šią vasarą vykstančiuose tarp
tautiniuose skautų sąskrydžiuo-

Sr
AUTOMOBILIŲ TAISYMAS

IR GAZOLINO STOTIS
Lyginimai, dažymas, taisomi ir reguliuojami (tune up) 

motorai, stabdžiai, transmisijos ir t.t. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltui-

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ......................... $8.25Mureerv 49-51 .........
Chev. Ali 1937-53 ......... 8.25 Olds, 6 cyl. 41-50 ..
Chevrolet 54-55 ............... 9.95Plymouth 42-56 ........
Chrysler 6, 42-52 ........... 9.9lPontiae 37-54 .............
Dodge 6, 42-56 ................ 9.95Buick 37-52 .................

$8.95
8.20
9.95
8.95 

12.00
Ir taip pat čia neišvardintiems automobiliams. Išmeti

mo paipa irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvu.3.7
Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary

ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta.

M. ČESAS
1934 West 59th Street Tek G R 6-9136

j

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

menų turinčių ilgą patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne AveM Telef. Vlrginia 7-7097

J. KRIŠTOLAITYTE, Gildą

CHICAGOS LIETUVIŲ 

VYRŲ CHORAS

VERDI

— S t a t o — 

LIETUVIŠKAI

3 veiksmų

operų

4 paveikslų

S. VALIUKIENfi, Maddalena

ABSOLIUČIAI NIEKAS 
NEPARDUOS PIGIAU 

KAIP BUDRIKAS

“RIGOLETTO”
Operos spektakliai įvyksta 

1957 mėty
kovo mėn. 30 d. 8 vai. vak. 

ir

kovo mėn. 31 d\. 3:30 vai popiet

MARIJOS mokyklos salėje,

67 ir So. California Avė., 

Chicago, III.

Meninė priežiūra dail. VYT. VIRKAUS

A. KUČIONAS, Dirigentas

LYRIC OPEROS ORKESTRAS

Rūbai iš Chicagos Civic operos

Baletas S. VELBASIO vadovybėje

S. CITVIRAR, Monterone

KVIETIMAI gaunami:

MARGINIŲ krautuvėje, 2511 W. 69 St. 

KARVELIO prekyboje, 3322 So. Halsted St.,

SAVRIMAVIČIAUS kr.. 4358 S. Fairfield Avė.

Paštu užsakant reikia siųsti ir čekį, pažymint die

ną ir kainą: VYRŲ CHORAS, 2524 W. 69 St., Chica

go 29, Illinois. Kvietimai yra po 5, 4, 3 ir 2 dol.

VISI KVIEČIAMI Į OPEROS SPEKTAKLIUS
J. VAZNELIS, Sparafucile

Mes nemokame nuomos, nerengiam paradų, netu
rime brangiai apmokamų viršininkų, bet mes turi

me žemiausias kainas, negu bet kur kitur
Chicagos mieste.

įAUGŠTOS RŪŠIES BALDAI — BE BROKŲ.

Reg. Dabar
General Electric nešiojamas TV .  .................... . . $119.00 $78.00
21 colio Televizijos console .................................. 195.00 98.00
Admiral TV Radio ir Phon. kombinacija eonaole 98.00
Automatinė Phon. ir Radio kombinacija ................ 69.00 38.00
Elektrinis drabužių džiovintuvas .........................   38.00
Maytag skalbykla arba Maytag prosintuvas .... ------- — 98.00
Air Conditioner (vėsintuvas) ..................................... — 38.00
% arklių jėgos GE vėsintuvas, 7’/2 AM................ 298.00 162.00
Knapp-Monarch Elektrinis šildytuvas ................ 39.00 16.00
General Electric lygintuvas (ironer) ................   - 9.95
Elektriniai blanketai, nupiginti .............................. 9.95
Transiton Ra/iijos, nupiginti .....................................  29.50
17 akm. auks. rankiniai laikrodžiai, 14 kar. aukso 59.00 24.00
9 gab. Walnut Basic Witz valgomojo setas .... 395.00 195.00
9 gab. manogany Bassett valgomojo setas........... 445.00 325.00
9 gab. Hooker valgomojo setas ............................ 550.00 298.00
9 gab. Stanley Co. valgomojo setas ................... 595.000 339.00
9 gab. Basic Witz valgomojo setas .................... 575.00 298,00
7 gab. Bassett valgomojo setas ............................ 295.00 l75.00
7 gab. Chrome Dinettc setas formica viršus .... — 68.00
5 gab. Dinettcs, formica viršus, nuo $39.50 ir aukščiau.

3 METŲ IŠMOKĖJIMAI.

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC
3241 South Halsted Street ~

A tada ra pirmadienio ir krtvirtadieno \ak. iki 9:30; sekm. 10—5. 

PROGRAMA
Prie progos nepamirškite Budriko Radijo valandos su gerais 

dainininkais ir orkestru. Ketvirtadieniais nuo 6-tos iki 7-tos va
landos vakare, iš stoties WHFC, 1450 kilocycles.

J

Pasinaudokite “Draugo” flassified skyriumi



o

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE

t

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

MŪSŲ KOLONIJOSE
PflJIEŠKOMI ASMENYS St petersburg) Ha. nas ir Ch. Ūselis. Emily Par-

Alminienė. _ ~ malis aukojo 5.25 dol.
Andrijauskas, Aleknas, sūn. Ka- Įspūdingai minėjome Vasario 161 

jetono. ... Po 5 dol. aukojo teis. H. So-
Babilaitė - Florvers, Helen, gy- Amerikos Lietuvių Klubas su ehl, C. Marozai, A. Sutka’, V. 

venusi Boston, Mas«. rengė Vasario 16 minėjimą ko- Galiniai M Tubelįene, A. Stau-
teiESS?‘iFUJuEZ pai J-Sinkli'Mr GUdeki3 ir

Mrs. F. Laure. Kiti aukojo poBanionis, Jonas ir Juozas, sūn. talpose. Publikos atsilankė gau- 
Prano, ir sesuo Diršienė, Marija., šiai; buvo nemažai ir kitatau-

Barbaravičienė - Žilinskaitė, Ag- čių Petersburg Times” rt-
nietė, gyveno Ansonia, Conn. . , , ....

Bardauskas, Bronius, sūn. Po. Peteris, aprašydamas minėjimą 
vilo, iš Raseinių ap. pažymėjo, kad publikos buvo

Bernotaitė - Vaitkienė, Teresė
Biliūnienė - Žilionytė, Marija. 
Breivaitė, Kazė.
Burniauskas, Ignacas. 
Cehoviė, Stanislovas. 
Oeponienė, Apolonija.
Čeponis, Feliksas ir Kazys.

200 asmenų.
Invokaciją atliko kun. J. Ala 

i burda. Programą vedė klubo 
pirm. J. šeštokas. Minėjimas bu 
vo pradėtas JAV ir Lietuvos

kšUPUliS’ Jeronimas’ kil nuo D“' himnais, kuriuos, pritariant pu- 
Cernauskas, Leonas, sūnus Karo blikai, gražiai pagiedojo W. Lu- 

lio — prašoma atsiliepti jo našlė binienė. Akompanavo B. Vart-
ir vaikai.

Chmiliauskas, Petras, sūn. Juo
zo.

Cislinskienė - Zinevičiūtė, Micha
lina, vyras Cislinskis, Juozas, sū
nus Viktoras ir duktė Halina, gy
veno Montevideo, Urugvajuje.

Čivys, Jonas, Juozas ir Matas.
Danenas, Petras ir Stasys, iš 

Jadagonių k., Lekėčių v., šakių 
apsk?.

Danilevičius, Bronislovas ir Jo
nas.

sius.

Gubernatoriaus proklamacija
Pradedant programą, Emily 

Parmalis perskaitė Floridos gu- 
birnatoriaus Collins proklama
ciją, kad Vasario 16 yra Lietu
vos nepriklausomybės diena Flo 
ridoje. Perskaityta sveikinimo 
telegrama su auka teisėjo J. Zu

Daukša, Adomas ir Mykolas, s. rio iš Chicagos. Gautas sveiki- 
Povil0 1 nimas nuo Lietuvių Tarybos pir-Dirsienė - Banionytė, Marija, ir 
broliai Banionis, Jonas ir Juozas.

Dudėnas, Antanas, sūn. Justo. 
Florvers - Babilaitė, Helen, gy

veno Boston, Mass.
Garliauskas, Petras, ir sesuo 

Kirstuk, Marija.
Grigaitis, Antanas, sūnus Anta

no. ir jo sūnūs Antanas ir Juozas.
Gužauskienė - Jucvtė, Ona, duk

tė Juozo, iš Tauragės ap.
Ivaškevičiūtė - Valaitienė, Jad

vyga
Jacevičius, Antanas.
Jecevičius, Juozas.
Jucytė - Gužauskienė, Ona, duk

tė Juozo, iš Tauragės ap.
Jukna, Stanislovas.
Kabelis, Jonas, sūn. Juozo. 
Kirstuk - Garliauskaitė. Marija, 

ir brolis Garliauskas, Petras. 
Kleismantaa, Pranas.
Klidienė - Klotz. Morta.
Klotz - Klidienė, Morta 
Korkuzas, Aleksas ir Vincentas, 

ir sesuo Kazė.
Lileikis, Eduardas, sūn. Adomo. 
Ltthik. Larry, A.
Mažeika. Kazvs, sūn. Antano. 
Mikulevičius, Vincas.

mininko Kauliakio iš Miami, Fla.
Keturi kalbėtojai

Anglų kalba žodį apie lietu
vių tautą pasakė teisėjas H. 
Soehl ir L. J. McManus. Lietu
viškai kalbėjo dr. D. Jasaitis ir 
A. Sutkus. Užbaigiant progra
mą kun. J. Alaburda kalbėjo a- 
pie komunistus ir jų pasekėjus.

Aukos laisvinimo reikalams
Kun. J. Alaburda aukojo $25, 

teisėjas J. Zuris — $20 dr. D. 
Jasaitis — $15, F. J. šeštokai — 
$12. Po $10 aukojo J. Maskalu-

WHOLEŠALE

mažiau.
Viso surinkta $314.75.

F. J. šeštokas

White Plains. N. Y.
Vienybės ir jaunimo išlaikymas

LB White Plains apylinkės 
valdybos rūpesčiu, kovo 9 d. mi
nėta Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo sukaktis. Minėtą die
ną vietos parapijos bažnyčioje 
buvo atlaikytos šv. mišios už 
kovose kritusius Lietuvos lais
vės kovotojus. Tos pat dienos 
vakare Community Center salė
je įvyko minėjimas. Minėjimą 
pradėjo apylinkės pirm. Stasys 
Dailydėnas ir, priminęs dienos 
reikšmę, pakvietė New Yorko 
apygardos valdybos atstovą Al. 
Vakselį pasakyti pagrindinę kal
bą. Prelegentas, nupasakojęs 
vasario 16 d. akto reikšmę bei 
Lietuvos nepriklausomybės ko
vas, kiek ilgiau sustojo ties vie
nybės išlaikymo ir jaunimo nu
tautėjimo pavojaus klausimais.

Po A. Vakselio kalbos įvyko 
pobūvis — vakarienė, kurią ge
rai parengė Ona Holdefehr, tal
kininkaujama Veronikos Ambrų 
sienės. Renkant Lietuvos laisvi 
nimui aukas pasirodė esą dosnes 
ni senieji lietuviai už taip vadi
namus “dypukus”. Aukos tebe
renkamos ir, kas norėtų savo 
auka prisidėti, prašome kreiptis 
į ižd. Petrą Jakelaitį. V. K.

<>CHCHOH>i>«>«XH»oaoo-jvooaaQ<HXH

Marijos apsireiškimų batunojt
1917 metais aprašymas

128 pusi Kama $1.00 
' inakymuH kartu su pinigais Hiųnklt.

‘‘DRAUGAS’’
4545 West 63rd Street 

Chicago 29. Illinois

BERVVYN. 5 kamb. namas. Arti 
22nd ir Kidgeland. Karštu vand., a- 
lyva apšild. Garažas. 33 pėdų skly
pas. $16,900. SVOBODA, 6013 Cer 
mak Rd. Blshop 2-2162.

GERAS 3-jų butų mūr.: 4, 4 ir
3 kamb. Karštu vand. apšildymas. 
Apylinkėje Harding ir 28th St. 50 
pėdų sklypas. $18,500. SVOBODA, 
3729 W. 26th St„ LAwn, 1-7038.

KAMPINIS, mūrinis namas —
4 butai {x> 3 kamb. Autom, alyva 
apšild. Gazinis karšto vand. šildy
tuvą.-.. Pilnas rūsys. 2 autom, mū
rinis garažas, šoninis privažiavi
mas Gerų pajamų namas.

5 kamb. bungalow, apkaltas. Au
tomatiškai alyva apšild. Gazinis 
karšto vandens šildytuvas. Pilnas 
rūsys. 2 autom, garažas.

3-jų butų mūrinis. 3 po 5 kamb. 
Karštu vandeniu apšildymas, sto- 
keris. Gazinis karšto vandens šil
dytuvas. 2 autom, garažas. Gerų 
pajamų namas.

PAOLI REALTY CO.
5106 W. 14th Ct. Cicero, EL

OLympic 2-5248

AUKSO KIRVĮ?
Ar matėt, ar skaitėt šitų. nuosta 

bią gražiausių lietuviškų pasakų
knygų?

Būtinai nusipirkit! Bus džiaugsmo 
visiems — dideliems ir mažiems.

Platintojams didele nuolaida. Su
krauta:
Knyga iliustruota, dailiai išleista Ir 
pigi — tik $2.60.

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Strest 

CHICAGO 29,/ILL.
aorac!

Kenikite 'lirą hraupa

KADA IR KAM MOKAMOS

Pensijas ir Pašaipias
Šiame leidinyje ir 8 pusi. priede at
spausdinta JAV-bių Socialinio Drau
dimo (Socinl Sccurity) įstatymas su 
naujausiais 1950 metų papildymais, 
būtent: 1J Oficialės penslių ir pašal
pų lenteles, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 6 2 metų amžiaus, 3) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 50 metų amžiaus.

Be to, šiame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingų atsitikimų įstatymas 
(tYonkmcn’s Oompensatlon), su len
telėmis. nurodant už kokius kūno su- 
sižeidimus kiek mokama pašalpos, 
la idinių kaina tik SU centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
“DRAUGAS”

4545 West 63rd Street 
i Chicago 29, Illinois

Trečiadienis, kovo 20, 195/

classihed and help wanted” aus
REAL ESTATE

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

NOTARY PUBLIC 
2405 Weit 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

1FI.F DANTEI) _ VYBAI

VOKIŠKAS VAIKŲ nn
VEŽIMĖLIS  .......... $49.“U

Siunčiam visur veltui 
Rašykit dėl informacijų

Milašaitė, Aleksandra, duktė Mo $50.00 vertes vaikų Lo- 
tipiaus. vyt® su matracu ..........

Miniotas, Povilas, sūnus Prano. Gražiai dekoruota įvairių spalvų 
Naneklvs, Petras, iš Utenos ap. 6 -šiems metams.
Olekaitė - Rudaitienė, Ona, iš Dviračiai, žaislai, lėlių vežimėliai.

ObSrūto k. P.rieš perkant palyginkit kainas
Paruriene, Emilija. čia.
Peržinskienė - Skablauskaitė, • BflBY SHOP

GeSX'’S' Pctne. sūnus Jokūbo. Archer Avė. Ir Callf. Brighton Park. BI 7-2S89

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

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS: ’ '

Mūr. 2 bt. šild., mūr. gar.—$17,000.
Mūr. 4 bt. 3 did. lot., jpėd.. $26,500
Mūr. 3 augšt. 3 bt., prašo $27,000.
Mūr. 3 bt. ir kraut., prašo $28,600.
Mūr. 6 kb. bung., šild. gar., $17,900
Prie 63 g-vės ir Harlem 4 did. lo

tai už $4.000.
Patikrinkite: yra sųrašas pigių ir 

gerų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384

(prie Califomia g-vėsi

Northslde. Tvarkingas mūrinis dvi- 
flatis. 2 x 6. Basemente dar 1 kamba
rys. Aut. šildymas karštu vandeniu- 
alyva. Alium, langai ir sieteliai. Ply
telių vonia. Geras pirkinys! Prašo 
tik $19,000. Apžiūrėti nekainuoja!

Namas! Mūrinis, puikus namasl 5 
kambariai. 37 pėdų lotas, 2 karų ga
ražas. Alyva autom, šildymas. Visai 
arti Marųuette Parko. $18,500 arba 
geriausias pasiūlymas. Skambinkit, 
pamatykit, pirkit!

Income taksų pildymas 
P LEONAS

REAL BSTATB 
2785 Weet 71st Street 

Viri telefonai: YVAIbrook 5-601&

2 GENERAL 
MAINTENACE 

MEN
Mušt have Are and Acety- 

lene welding experience 
plūs knowledge in the

electrical work.
Top Wages tu To Top Men 

S tėtuly Work
National Block Co.

Tel, RE 4-2752
Lietuviškas restoranas Ciceroje 

jieško popietinio VIRRJO arba 
VIRĖJOS. Valandos nuo 12 dieną 
iki 8 vak. Tel. TOwnhall 3-9371.

BUILDENG & REMODELIM-

Nauji namai, garažai, įvairūs pa
taisymo Ir pertvarkymo (remodil- 
ing) darbai.

VACYS PETRAUSKAS 
RYILD1NG t'GNTRAt'TOlt 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, III. 
Y Artis 7-9675

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR

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

Nantu tel. Blshop 7-3340 
2737 tVest 43rd Street

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANV

1442 S. 48th Ct, Cicero 50, 111 
Statome naujus namus Ir garažus.

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-27SS nuo • ,ai 

ryto iki 7 vai. vakaro, 
rel. OLympic 2-5121 nuo 0 vaL 

rakam Iki 11 vai. vakaro

Petronaiti*. Antanas 
Pųkie^ė. Petronėlė, ir sūnūs Juo 

v* s ir Pranas, gyveno Worcester, 
Masft. j

Bacevičiūtė. Elena ir Teresė, dūk 
Antano ir Onos

Papųiokienė - Ž’lionvtė. Elzbieta. 
Pilaitiene - Olekaitė, Ona, iš

Obšrūtu k.
pinkus, Pranas.
Šimkus. Morta, gyveno Laflin i 

pt Pbicap'o, 111.
Skabiauskaitė - Peržinskienė, į 

Genovaitė.
Staškns. PrariaR ir jo sūnus Jur

ėną sruveno Npwark, N. .T.
sttntVuR. Antanas ir Martynas. 1 

RŪ” ■'tlrmo, ’š riatfiSkės Vai.
Vis, Benediktas.

<5,įtekus. Jurgis, sūnus Mvkolo. 
i-S TTtenrs an.

TaT-mrdaits - Baltrušaitienė, A- į 
Ip’rennHrę,. iš Ž°maitiios.

'n;*VinioTiė. Kotryna, prašo at- i 
Rpinnt| savo sūnų.

Urban. ,TuO7as. po’venes Rim
bo-’- r>an. Avė., Cb’caa'ote.

trui-ione - ’B/muetaitp Teresė. 
'v'’lqifienė - Ivaškevičiūtė. Jad-

VV40**.
V^mneekos. Pr-nas. SŪnuS Vin- ' 

Irįles -nuo Dūkšto.
■Žilinskaite TRnrharsvV’enė. Aff- 

nio+5 prm’nno Ansonia. f’onn.
'7ineviėiūtS - Pi-linskienė Mi- i 

r.Volina. vras PieiinV’s Juozas. S. I 
Viktore* ir rtllkfS Halina. gwe- 
no lfnntė”i(tpn. Urunvaius.

TioRkomioP arba an'e inos Ji- : 
marfipU maloniai nrašemi atsiliep
ti <•

Consulats General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Valandos 10 a.m. — 6 p.m. Pirmad. ir ketvirtad. iki 9 p.m.

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devoefonalali, 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th St. RE. 7-1941

Yra kalaaina mieste, kad STEIN TEXTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims.

.■y.. > i

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

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

SEND $1 TO CARE, N.Y.
or your local CARE office

please 
care...
becavse

hvnger hurts!
b.caut. aaving livtt u thu 
timple: You send $1 to 
CARE. That dollar senda 
22 Ibs. of food overeeas — 
helpa feed this Iittla boy 
and bis family for ona 
whole month.

Perskaitę
kitiems’

‘Draugą”, duokite

Duoną ir įvairias skr.nlngaa 
Balkutės kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3839-41 S. Lituanica Avė.

Tel. eurfride 4-0378 
Pristatomo j visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčiamo į visus artimuo
sius miestus.

Skaitykite 'Draugą '!

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, ital pavysdya kainų:
Geriausios ANGLIŠKOS bei “norated MEDŽIAGOS kos

tiumams, kurių kainos paprastai yr* 99-90, dabar tik . .f4JM)
Visokiausių pamušalų ui pigias kalnas. Spausdintas Mikas 

ir plaunamas ”Sil-O-8han”, “antiųue taffsta", pa
prastai SI.98. dabar tiktai ........... ......................................98c

60 colių vilnonės medžiagos Ir “flannsl” vyriškiams ir 
moteriškiems kostiumams tiktai .......................... ............ $1.89 j

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
12.98, tiktai .............................................................................. $1.89

Grynų spalvų Fortisan ir Metallie Olotb užuolaidoms tik .$1.99

Atvykite į STEIN TEKTILB Ir patys įsitikinkito. Su Uek- 

vier.u pirkiniu viri S20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.
Pas STEIN’Ą jft» rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
,‘ laces”, satiną, taffetą, ‘brocades”, Sbantung, ir t. t. Taip 
pat liekanas medžiagų pamužalams už baisiai pigias kainas

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION * VENŲ E

1 blokas į rytus nuo llalsted St., 1^ bloko | pledam nuo 
Rooscvelt Rd. Atdara 7 dienas Navaitije iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOnroe 6-8152.

. . . PRADEKITE TAUPYTI PAS MUS . . . 
GAUSITE AUGSCIAUSĮ DIVIDENDU ... O BE TO, 

APDRAUSTA SAUGUMĄ IKI $10,000.00 ... IR, 
NAUDINGŲ DOVANŲ UŽ JCSŲ PRILANKUMĄ

JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjas 
Tel.: TOwnhall 3-8131 ir Blshop 2-1397

Antradieniais, ketvirtad. ir penktad. 
RAŠTINES VALANDOS: n"° 11 ,M *'• P'rmadteniaia iki 8 va-

k.tro š' štadlentals iki 1 v. po pietų; 
trečiadieniais uždara.

DYKAI PLVŠINIS ZUIKUTIS VAIKUČIAMS TAITPYTOJAMS

BRIGHTON PARKE:
Komb. mūr. med. 4 ir 6 puikūs 

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

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

Med. 2 po pečiais šild. $13,800.
Med. 3 butai po 4 kmb. $16,500. 

GAGF, PARKE:
Mūr. 2 po 4, centr. šild., 75 dol. 

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

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

atsk. virtuvė skiepe. $18,500. 
MARQUETTE 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 C 

jreng. ir 9 atsk. kmb. $6689 dol. pa- 
jamų } metus. Nebrangiai. t ;

Mūr. kamp. 5 kmb. ir maisto krau- ® 
tuv0. ▼

Mūr. 7 butai, labai gera vieta.
Mūr. 4 butai, 2 po 4 Ir 2 po 6. y
Mūr. 5 kmb. ir taverna, Gage par- 'A

ŠIMAITIS REALTY, su

INCOME TAI | 
2737 W. 43rd St., CL 4-2390

MARQUETTE PARKE
Mūrinis 2 po 514 kamb. ir 3 kamb. 

rūsy.
Geras 6 kamb. bungalow. Tile vo

nia ir virtuvė. $17,500.
50 pėdų sklypas.

BRIGHTON PARKE
Prie liet. mokyklos medinis su rū

siu ir šildym. 6 ir 6 kamb.
Kampinis mūrinis — 4 dideli butai.
08-čia ir Kedzie Avė. Puikus mūri

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

Gage Parke naujas mūrinis 2 po 6 
kamb. $32,900; įnešti $8,000.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVĖ. 

LAf. 3-3881; LAI. 9-9027

MARQUETTE PARKE 
Gražus 3 m. senumo mūrinis, 2 po

4 kamb. Gazo šiluma, rūsys, naujas 
2 mašinų garažas. $23,700. A. Vaina.

5 kamb. mūrinis. Automatiškas 
gazo šildymas. Garažas. $17,000.

BRIGHTON PARKE. Medinis, 2 po 
4 kamb. Alyvos pečiaus šiluma. Ga
ražas. $12,500.

VARPAS ReaJ Estate
Insurance, Notary Public 

591« So. Western Avė.
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085

PIRKITE ir parduokHe savo ne 
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu pataraa 
vimn.

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpnblic 7-9400

LIET. APDRAUDO8 AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvlrtinos kainos.

Prieš darydami apdraudos kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

4ONAH KIRVAITI H 
VVAJhmnk 5-6S71

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
6108 S. Ashland Avė., Chicago 36, III.

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

Tel. BEVERLT 8-3U46
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas blanluose ir 
valdžios įstaigose.

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVĖ 

MŪRAS
Ruiiders Gen. Contractors

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

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

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

Tel. PRospect 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicago 29, III.

1
R

II
yI
♦
iR

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

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TEmiinal 9-5531 

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

Statome
NAMUS IR 
GARAŽUS

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

MASTER BUILDFHS
General Contracting Co.

(Sav. V. Sodeika ir J. Skoruhskas, 
1600 S. 4kTH CT. CICERO 60, ILL 
Tel. OLympio 2-7381; TO 3-4236

PROGOS — OPPORTUN1TIES
DRESS SHOP — 100% LOCATION 

43rd ir Archer
Labai žemas investmentas. Ypa

tingai parduodama Calitornia salon 
fashions. Fabrikantas suteikia visas 
prekes, užmoka ‘‘freight”-pervežimų, 
priima "markiiowns", ir t. t. Gera 
proga darbščiam asmeniui. Kreiptis 
į sav. tel. CLiffslde 4-2928, kiekvienų 
dienų.

Parduodama groserių ir mėsos 
krautuvė. Lietuviška klijentūra.

VIrginia 7-7396

MISI EIJANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stančiauakas inatoliuoja vi

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

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

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

OLympio 2-6752

INCOME TAA. Ta« aotvmptant IftNUOMUOJAMA — FOR RENT

Moję nejudomo turto pnrdavtmo 
įstaigoje perkant ar parduodant, JO 
sų laukia grettaa ir teisingas patar 
nerimas.

N 0 IK V I L A
REAL ESTATE HALES 

2600 W. 6Hh St. Tiri. Proapect 8-6454

Skelbkitės “DraujĮe ”!

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų surašą.

VARPAS Real Katate
5916 So. tVestem. l’IInspeet 8-2234

IŠNUOM. merginai ar našlei švie- 
! uita gražus KAMBARYS. įėjimas iš 
I fronto. Pageidaujama rekomendaci
jos. Kreiptis telefonu Y A 7-1522.
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CHICAGOS ŽINIOS
Milionai pasaulio 

vargstantiems
Chicagos arkidiecezijos baž

nyčiose kovo mėn. 31 d. bus 
rinkliava Vyskupų Labdaros 
fondui. Iš to fondo lietuviams 
(Balfui) neseniai buvo paskir
ta $15,000 dol.; taigi geriau 
besilaikantieji mūsiškiai turi jį
paremti. Per 1956 metus iš to ir Washington gatvių sankry- 
fondo buvo sušelpta net 40,- žoje. Priėjęs prie langelio, kur P- Baz^ko, tačiau detektorius ne

Chicagoje kat- John Jagiello, 3501 So. Ke- 
dzie Avė., Kirby Co. vedėjas Jo- 

I.ietuvla! biznieriai nemeluoja aeph R. Noreika, 4718 Campbell 
V isi, k is praėjusį trečiadienį, Avė., baldo urmo prekybos sa- 

kovo 13 d., dalyvavo Lithuanian vininkas 1 eter P. Rinkus, 2601 
. . Chamber of Commerce of Illi- w. 03 Str. ir kontraktorius Bru-

Chicagos miesto centre buvo nois susirinkime, galėjo įsitikin- no Klemka, 3931 W. 62nd Str.
\ar as ti, kad m įsų biznieriai yra tei- Rūmų raivs, užsienių gėrimų 

singi žmonės. Dr. John Hinck- importuotojas Kazimieras Mic

Nušovė banditą miesto 
centre

nušautas plėšikas 
Gustavas Borgstrom, padavė-
jas, kurio adresas 2026 N. 
Clark. Jisai buvo įėjęs į Chica- 
go Federal Savings & Loan As- 
soeiation bankelį, esantį State

000,000 nelaimingų bei netur
tingų visame pasaulyje išblaš
kytų varguolių. To fondo parū
pinti ištekliai nekartą gelbėjo 
vaikus nuo ' bado. Siunčiama

bei priimti šv. Komuniją. mirškite atsilankyti 3:30 vai. p.

ley savo išrastu melo detektorių kevičius susirinkimo dalyvius pa 
mi (L'e Detector) ištyrė visą vaišino iš Prancūzijos impor
te sust inkime dalyvavusių biz, tuotu koniaku. K. Mickevičius
nierių įr profesonalų, neaplenk- yra firmos Mic-Pal bendrininkas! ......... ___________ ____ ___
damas nei paties pirmininko St. jr verčiasi įvairių užsieninių gė-Įsus atsilankyti. Sąjungietės, at

Po pamaldų visos sąjungietės p. šv. Antano paraapijos svetai-
susirinks į svetainę, kur bus pa- i __ ____________________________
ruošti pusryčiai Komisijoje dir-į
ba iš antros kuopos Ona Rudins, 
ki ir Tekia Cieslak, o iš 48 —
Almina King. Ann King, Ruth 
Zilonis ir Albina Nodus. 3:30 
vai. toj pačioj svetainėj 48 kuopa 
rengia kauliukų žaidimo vakarą.
Bus daug gražių dovanų, vadi
namų “door prizes”. Rengimo 
komisija nuoširdžiai kviečia vi-

nėje, 49th Ct. ir 15 gatvė. Lauk 
sime mūsų geraširdžių rėmėjų.

pą jėgė tufauti nė vieno meluo 
jaut. Melo detektoriaus veikimo 
pasižiūrėti buvo prisirinkusi 
pilna Dir "us ir Girėno svetainė. 
Be narių, buvo ir nemaža sve-

dirbo Mary Merritt, pakišo jai 
raštelį, kur buvo parašyta:
“Čia apiplėšimas. Jūs nemirsite.
$10,000.” Kasininkė, kad lai-

---------- mėtų laiko, paprašė jo banko _. , ....
maistas,i knygutės. Banditas išsitraukė)01^,. 11 m!n,n as susu m imą su

pažindino su neseniai iš Maroko 
atvykusiu inž. Kazimieru Pa

drabužiai, avalynė, 
kraujo plazma, tvarsčiai, medi- revolverį ir pratarė, kad tas ir
kamentai ir kiti reikmenys. Ke- yra jo banko knygutė. Kasinin- 
letas to fondo sunkvežimių su kė pradėjo rinkti pinigus ir tuo 
pagalbos kroviniais ir dabar metu koja paspaudė alarmą. 
pasilieka Vengrijoje, nes siena Užsidegė pavojaus signalai. Ir 
jiems sugrįžti — uždaryta. kiti kasininkai pradėjo įtarti

Katalikų pagalbos centrai atS<8'- ,Bav° ‘’ėme-
veikia 11-je vietų tarp pabė- sys, ba"kc1' »»“e“Ja"™. Pfll‘c"
gėlių iš Vengrijos. ' Daugiau ninko- Kai tas ataJ0 iStlrti rei‘ 8kaiiius 5™ ribolas' todėl 
kaip 60% atvykstančių vengrų kala- banditas Šauti i jį, -- - -------------- • '

bedinsku, rašyt. Juozu Balčiūnu, 
teisėju Alt. F. Wells, Stasiukai
tiene ir kt. Programų vedėjas
Joseph B. Jerome pranešė, kad j bažnyčią išklausyti šv. mišių 
šiemet Ch mber of Commerce 
metinis banketas įvyks gegužės 
19 d. Bismarck viešbutyje. Vie-

11 - - -rimų importu. Po susirinkimo siveskite savo šeimą ir bičiulius, 
visi dalyviai buvo pavaišinti ska' Komisija užtikrina, kad, kas at- 
niais lietuviškais užkandžiais ir silankys, nesigailės. Po žaidimo 
kava- bus vaišės. Žaidimą ruošia jau

nos narės Ruth Zilonis, Almina 
Cicero, III. King, Anna King ir pagalbinin

kės Mary Genis, Albina Nodus 
Moterų S-gos kuopų parengimas ir Petronėlė Zakarienė. Nepa- 

Moterų Sąjungos 2 ir 4S kuo
pos kartu susidėjusios kovo 24 
d. 7 vai. ryto susirenka para
pijos svetainėje ir bendrai eis

SEVERINĄ ir IGNĄ PETRAUSKUS, 

DOMUTę ir ANTANĄ DUKAUSKUS, 

liūdinčius dėl jųjų motinos ir uošves mirties,
r

giliai užjaučiame.

Teodora ir Antanas PSytnikai

į JAV atvyksta globojami ka- tačiau jo revolveris užspringo. 
Policininkas Edvvard Vyzral

kvietė iš anksto rezervuoti sta 
lūs

GUŽAUSKŲ

talikų įstaigų. Praeitais metais . , ., , ■-------- ---------- „----------
ši katalikų labdaros šaka pa- į yz®lg ®tul?°_irT,pa eid° |n<ni3U ’-iarių priėmimo ceremo-
saulo varguomenei

BEVERLY HILLS GELINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke 

Narių komisijos vedėjas atliko tų> laWotuv,ų lr klt« Papuošimų.
2443 West 63rd Street

išdalino _is?Ūvius ’ banditą- Kasinin' nijas. Buvo priimti šie nariai:, Tel 8-°833 ,
855,000,000 svarų 
40-je kraštų.

reikmenų kė dėl atsargumo sukrito ant Petronėlė Skrinska, 5713 So. i 
May Str., archit. Albin B. Ki-

baJBBsiaJHBrELnaraAerK
į grindų. Banke tuo metu buvo 
netoli 20 klientų. Banditas bu-

JAV-se tarp valdžios įstaigo- Vo nušautas. Iš atrastų prie joįward Radvilas, Club Tiny savi- \r a v r \T T T M A 
se įregistruotų savanoriškų dokumentų patirta, kad jisai j ninkas, 7427 So. Western Avė., VALfcINlilNA 
tarptautiniu mastu veikiančių buvo neseniai atvykęs iš San1 inž. Edmund J. Sebastian, 7300
labdaros agentūrų ši Katalikų Antonio, Texas, kad jis buvoįSo Washt.enaw Avė, genera’mis 
Labdaros tarnyba užėmė taip sustojęs Clayton viešbuty ir kontraktorius Vyto A. Shukis, 
svarbią vietą, kad ji viena ir kad jis protarpiais dirbo kaip o433 So. * ulaski Rd., industriniu * ra, rūpestingu menišku apipavidaii 
pasiųstų reikmenų svarais, ir Į padavėjas.

Mūsų pirmaujančio beletristo An-

sielius. 6433 So. Pųlaski Rd„ Ed-

vėl gaunamas, nes yra išėjusi antra, 
pataisytoji laida. Romanas buvo pre
mijuotas “Sakalo” leidyklos. Kaip 
visa Vaičiulaičio kūryba, Šis romą- 

! has patraukia augšta stiliaus kultū-

LIŪDESIO VALANDOJ

MAŽEIKA s EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6840 So. Westera Avė. Air Condltioned koplyčia 
REpublio 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kurie gyvena kitoee miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

Mokesčiai dėl miesto 
susisiekimo

jų Įvertinimo doleriais dau-Į .
giau padarė kaip visos kitos Negimęs gali būt alergiškai 
agentūros drauge. paveiktas

Alergijos specialistų suvažia
vime buvo iškeltas faktas, kad 
motina, laukianti kūdikio, ne-

Tris valandas užtruko kon- atsargiai pasirinkdama savo 
ferencija tarp Illinois guberna- maistą, gali naujagimiui suda- 
toriaus Stratton, Chicagos mė- ryti palinkimą į alergiją. Mais- 
ro Daley, Cook Apskrities pre- tas su gausiais žaliais protei- 
zidento D. Ryan, Illinois Ko- nais, pergausus kiekis vienos 
merčijos komisijos pirm, G.'rūšies vaisių ar. perdidelis kie-
Perrine ir Chicagos Susisieki
mo vadovybės. Numatyta da
ryti žygių, kad įstatymo keliu 
būtų priimti keli punktai: 1. 
Suteikti teisę miesto susisieki
mo reikalams rinkti specialius 
mokesčius nuo . nuosavybių, 2. 
Suteikti teisę vienu centu pa
kelti mokesčius už gazoliną, 
kad iš susidarančių sumų būtų 
paremiamas miesto susisieki
mas, 3. Leisti Chicagos Miesto 
susisiekimo vadovybei panau
doti dabartines pajamas, susi
darančias iš mokesčių nuo par
duodamo gazolino, kad būtų 
pravestos greito susisiekimo li
nijos dabar išvestuose ekspre
siniuose keliuose per miestą, 
4. Panaikinti visus mokesčius, 
kokius dabar turi mokėti Chi
cagos Miesto susisiekimo vado
vybė; dabartiniu metu moka
ma tik už elektrą, 5. Praplėsti 
Chicagos Miesto susisiekimo 
veikimo ribas iki Cook apskri
ties ribų. Eilei tų nuostatų prieš 
įsigaliojimą reikės dar gyven
tojų pritarimo balsavimu.

Alergija šaltam vandeniui 
nuskandina

Dr. M. J. Steinhardt, Wayne 
universiteto profesorius Detro
ite, kalbėdamas alergijos spe
cialistų suvažiavime Chicagoje 
pareiškė, kad daugelio iki šiol 
nesuprantamų nuskendimų prie 
žastis yra žmogaus alergija šal-

kis pieno gali prisdėti prie iš
vystymo linkimo į alergiją kū
dikiuose. Viena iš labiau pra- 
plitusių alergijos rūšių yra 
šienligė.

$134,400 pabaudų vienam 
namui

Chicagos Municipaliniame 
teisme iškeltas didžiausias pa
baudų jieškinys, koksai tik ka
da yra buvę3 vienam namui: iš 
apartamentinių rūmų, esančių 
5045 S. Blackstone, savininko 
Irving Landesman, reikalauja
ma $134,400 už nesilaikymą na
mams tvarkyti taisyklių. Tuose 
namuose supuvusios- grindys, 
nepakankamai šviesų, supuvę 
turėkliai, nėra gaisro gesintu
vų, kliūtys koridoriuose, nepa
kankami sanitariniai įrengimai, 
įsiveisę graužikai, nepakanka
ma ventiliacija.

Premijos už suradimą 
žmogžudžio

Joseph Mildice, gyvenąs 5126 
S. Spaulding, Chicagoje, 25 m. 
amžiaus policininkas, kuriam 
taip greit pavyko susekti Alvi- 
no Palmer žudiką, gavo $300 
kompensacijos. Pora privačių 
asmenų jam dar atsiuntė čekius 
po $25. Be to — jis pasiūlytos 
Civilinės Tarnybos komisijai 
pakelti į pirmos klasės patru
lius. Policijos vadas jį skiria 
detektyvu, tai jo atlyginimas

tam vandeniui. Tokie asmenys padidės $704 metams
savo organizme turi galios iš
ugdyti tam tikras medžiagas 
prieš žemą temperatūrą. Jeigu 
įeina jie į peršaltą vandenį or
ganizmas staigiai pagamina per
daug tų .medžiagų, žmogus net 
gali nualpti ir prigerti. Dėlto

Kandidatai į teisėjus
Atrodo, kad šią savaitę pasi

seks demokratų ir respublikonų 
partijų vadovybėms susitarti 
dėl bendro kandidatų sąrašo 
artėjančiuose teisėjų rinkimuo
se. . .. •

indų gamybos įmonės savinin- ^?pu'J^nan/Tr vVr^intų^ve“

A. A.

ZUZANA KARPIS 
(Stirbytč)

Gyveno 6934 So. Artesian Avė.
Mirė kovo 18 d., 1957, 3:30 

vai. ryto, sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje; kilo iš Ve- 

veržėnų parap., Bukaičių km.
Amerikoje išgyveno ,54 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me duktė Stanislava, žentas 
Aleksandras Mažeika; 3 pusse
serės: Agnieška Smagurienė,
Ona Antanavičienė, jos vyras 
Pranciškus ir Antanina Jukny- 
t§ ir daug kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose, 
6934 So. Artesian Avė.

laidotuvės jvyks šeštadieni, 
kovo 23 d., iš namų 9 vai. 
ryto bus atlydėta } Gimimo 
P-lės Švč. parapijos bažnyčią, 
kurioje įVyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, pusseserės
ir kiti giminės.

laidotuvių direktorius Ma
žeika & .Evans. Tel. REpubiie 
7-8600.

kalų ir šis romanas yra vienas iš jo 
stipriausių kūrybos, nupasakojąs vie
nos mergaitės meilę, jos vidaus ko
vas, jos audringą pabėgimą už vie- i 
nuolyno mūrų. Romanas turi 141 
psl. Kaina $2.

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS
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LITHUANIAN RECIPES
Surinko JUZE DAUŽVAKMENI

TROOST - PACHANK1S MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vlce-Presldent

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

*«pa.praat» knyga Virt 200 r» 
ceptų grynai 1’etuvHkų miglų garnį 
aimul anglų kalboje. Ponia Daužvar 
dlenB, kuri dažnai pasakodavo apb 
ttetuvlškua valgius per Chlcagoa ra 
lijo ir televizijos stotis, surinko pa 
ėiua Įdomiausius lletuvtSkų valgli 
receptus Ir DRAUGAS Juos lšleldf 
labai parankioje formoje. Pirmą kar 
tą tokia knvga pasirodo knygų rin 
koje

Gera dovana kitataučiams ar ans 
■ akai akattantlems lietuviams

Kaina — S2.00

Užsakymus kartu su pinigais slųnkt'

“ D R A U O * M’

4545 West 63rd Street 
Chlcago 29, Illinois
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nepatariama staigiai šokti į Bonai Korėjos veteranams 
vandenį, o pirma sudrėkinti | Illinois Senato Aeronautikos 
galvą, krūtinę.

Bėgliai daugina 
nusikaltėlius

Pastebėta, kad pabėgantieji

ir Karinių Reikalų komitetas 
vienbalsiai nutarė pravesti įsta
tymą, kuriuo Korėjoje kovoju
siems veteranams būtų išmo
kėti bonai. Lėšos bus sukeltos

iš namų jaunuoliai labai dide- uždedant po centą mokesčių 
liu procentu padaugina nepilna- nuo kiekvieno cigarečių pake- 
mečių nusikaltėlių eiles. lio.

JONAS ORENTAS
Gyveno 7606 S. Union Avė.
Mirė kovo 19 d., 1957, 8:30 

vai. ryto, sulaukęs pusės amž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Vilka
viškio apskr., Virbalio parap., 
Stanaičių km.

Amerikoje išgyveno 7 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Kunigunda (Plaušinai- 
tytė), šūnus Augustinas, sesuo 
Teresė Paulionienė su šeima, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tam!. Lietuvoje liko sūnus Vy
tautas, marti Sofija, 3 anūkai 
ir kiti giminės.

Kūnas pašarvotas Mažeika- 
Evans koplyčioje, 6845 South 
VVeStern Avė.

Laidotuvės jvyks šeštadieni, 
kovo 23 d., iš koplyčios 10:30 
vai. ryto bus atlydėtas į švene. 
Panelės Gimimo parapijos baž
nyčią kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už vellonies sielą. 
Po pamaldų liūs nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona Ir sūnus.

Laidotuvių direktorius Ma- 
žeika-Evans. Tel. REpubiie 7- 
8600.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitaęe 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 III NAKTĮ

Mieliems prieteliams
ELZBIETAI IR JONUI PILIPAUSKAMS,

miras jų mylimai mamytei ir uošvei,
A. t A.

PRANCIŠKAI PLEKĄVIČIUS,

reiškiame užuojautą.
G. ir A. Maciūnai

Pony PETRAUSKU šeimai, 
ju brangiai motinai ir uošvei mirus, reiškiu nuošir
džią užuojautą.

STASE KIELAITfc KELECIENfc

A, f A.

Prof. Dr. JURGIUI ŽILINSKUI mirus, 

žmoną Ksaverą Žilinskienę, dukrą Dr. Vitą 

Vileišienę ir artimuosius nuoširdžiausiai liž-ul^j 

jaučiame.
Jonė, Albina ir Jonas Brazauskai

S

J paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
tranaportaciją automobiliu.

Atdara kasdien lr sekmadii nlala nuo 9 vai. ryto Iki 5 vai. popiet. 
IŠSIRINKITE DABAR — UI s PASTATYTA KAPINIŲ DIF.NOJE! 

JOKIO [AfOKIJIMO. SUMOKĖSITE KAPINIO DIENOJE.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrast 3-5335

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. VVESTERN AVĖ. 1410 S0. 5Gth AVĖ.

CHICAGO, ILL CICERO, ILL.

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba
T0wnhall 3-2IC3

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- jflgy 3HK Mes turime koplyčias'
' vimas dieną ir nak- visose Chicngon
1 tj. Reikale šaukite Kopei and,« dalyse

tuojau patarnaujame!I mut

ir

ir'

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-8572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Artis 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 We«t 18th STREEET Tel. SF,ele> 1-57II

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. Ar<lw 7-19li

LEONAROAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MIC1IIGAN A V F. Tel. COmmodore 4-222>

-juSiTTRŪDMIN

3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ., CICERO. III. Tel. Ol.ympie 2-19(1.'

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W 4Hth STREET VArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWIGZ
2424 W. 69t.h STREET REpubiie 7-121,4
2314 W 2«rd PLACE Vlrtjima 7-067?

VANCE PUNERAL HOME
1424 8. Mltta AVĖ. OLympic 2-6945 ir TOvmhall 8-WW7

t f t
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X Lietuvos šaulių sąjungos 

tremtyje laikinoji centro val
dyba paskyrė jaunimo skyriaus 
štabo viršininku Chlcagoje Vla
dą Išganaitj, kuris energingai 
organizuoja atskiras jaunimo 
sekcijas.- Paskutiniame posėdy
je buvo sudaryta moterų sek
cija, kuriai priklauso A. Ky
bartienė, K. Roženienė, N. Ša- 
palaitė, O. Dunaitienė ir L. Za- 
bukaitė. Jų tikslas bus pagy
vinti šaulių moterų organizaci
nį veikimą, įtraukiant daugiau 
moterų į šaulių tarpą ir aktin- 
giau prisidedant prie vietos 
kultūrinių ir visuomeninių dar
bų.

Šaulių jaunimo skyriaus šta
bo, kuris veikia prie LCV nuo 
sausio mėn. 1 d., įvyko posėdis 
Lietuvių auditorijoje kovo .mėn.
7 d. Dalyvavo skyr. virš. VI. Iš
ganantis ir keturių sekcijų pir
mininkai, kurie padarė savo 
veikimo apžvalgą. Tą dieną bu
vo patvirtinta ir moterų sekci
ja. Pranešimus padarė Z. Urbo
nas, J. Ulevičius, A. Gintneris 
ir Z. Ulevičius. Susirinkime 
paaiškėjo, kad Jaunimo skyriui 
pavesta rūpintis uniformų, 
ženklų, vėliavų ir kitais reika
lais, kurie anksčiau priklausė 
Chicagos šaulių klubo unifor
minei komisijai. Minėtame su
sirinkime dalyvavo apie 15 as
menų.

X Nekalto Prasidėjimo Sese
rų gildą švenčia 15 m. sukakti. 
Šiam reikšmingam įvykiui pa
minėti š. m. balandžio 7 dieną 
šaukiamas 15-tasis Nekalto 
Prasidėjimo seserų rėmėjų sei
mas, kuris įvyks Cicero, Šv. 
Antano parapijoj, prel. Igno 
Albavičiaus globoje.

* Seimo tvarka: 10:45 vai. šv. 
Mišios Šv. Antano bažnyčioje, 
12 vai. pietūs Šv. Antano par. 
salėje, 2 vai. seimo posėdis Šv. 
Antano parapijos salėje, 1515 
So. 50th Avė., Cicero.

Re n g ė j a i kviečia visus 
dalyvauti seime. Norima šį 15-jį 
seimą kuo nors didingu, kokiu 
kilniu darbu atžymėti. Tam pui
ki proga pasitaiko. Nek. Pr. 
Švč. M. Marijos seserys prieš 
kelis metus įsteigė savo misiją 
Montrealyjc, bet iki šiol nei 
savo darbui, nei seselių gyve
nimui neturi tinkamo namo. Se
selės nutarė šįmet pradėti sese
rų vienuolyną, koplytėlę ir vai
kų darželį statyti. Tam reikia 
nemaža lėšų. Įamžinkim 15-tąjį 
seimą kuo daugiau prisidėdami 
prie naujojo lietuvybės židinio.

X Lietuvių Enciklopedijos 
X tomas Chicagoje jau gautas. 
Šia tomas apima raides Ju—Ka 
(Jungtinės Amerikos Valsty
bės—Karikatūra). Tomas turi 
544 psl. ir 354 iliustracijas. 
Straipsnius šiam tomui yra 
parašę 172 bendradarbiai. To
mo redaktoriai — dr. J. Girnius 
ir prof. dr. J. Puzinas. Be kitų 
vertingų enciklopedinių žinių, 
šis tomas pasižymi itin reto
mis istorijos, kalbotyros ir et
nografijos studijomis (Juodieji 
Broliai, Juozapo vardo kilmė 
bei jo raida, kaimo struktūros 
raida, kanapės istorija).

X Lietuvių tautinių šokių 
šventės komitetas nustatė kvie
timų kainas į tautinių šokių 
šventę. Atskirose ložėse kvieti
mo kaina $5. Galima užsisaky
ti visą ložę. Ložėje yra 5—6 
kėdės. Kitų kvietimų kainos 4 
ligi 1 dol. Amphiteatre visos 
sėdimos vietos taip sutvarky
tos, jog visos vienodai geros.

X Jonas Jasaitis. L. B. Chi
cagos apygardos valdybos na
rys, vėl perėmė valdybos iždą, 
ir visais piniginiais reikalais 
prašoma kreiptis į jį adresu 
4430 So. Camppell Avė., telef. 
LA 3-2180.

IŠ ARTI
J. A. VALSTYBĖSE

— Savanorių susirinkimas
Bostone, Mass., įvyks kovo 24 
d. 3 vai. p. p. Lietuvių Piliečių 
draugijos klube bus L. K. Sa- 
vanorių-Kūrėjų sąjungos Bos
tono skyriaus visuotinis narių 
susirinkimas. Labai prašomi 
atvykti ir tie savanoriai-kūrė- 
jai, kurie dar neįstojo į šį sky
rių.

— Gavėnios rimčiai palaiky
ti, J. Stuko vedamoje ‘‘Lietu
vos Atsiminimų” radijo valan
doje, iš New Yorko, kiekvieną 
šeštadienį duodama religinis žo
dis ir giesmė. Nuo kovo 23 d. 
transliuojami Tėvo Tomo Žiū
raičio, domininkono pamoks
lai, pritaikinti gavėniai. Kovo 
9 d. programoje buvo duodama 
_New Yorko ateitininkų 12 min. 
montažas, pavadintas “Šventa
jam Kazimierui”. Montažą pa
ruošė rašyt. Paulius Jurkus, 
režisavo Juozas Daubėnas.

— “Lietuvos Atsiminimų” 
radijo tradicinis, metinis kon
certas ir balius didžiajame New 
Yorke šiais metais ruošiamas 
gegužės 19 d. 5 vai. p. p. Ap
reiškimo parap. salėje, Brook- 
lyne.

— Pittsburgho lietuviai Lie
tuvos laisvinimui sudėjo $975. 
Be ankstyvesnių aukų po 25 
dol. dar aukojo Lithuanian jCi- 
tizens Club ir United Lithua
nian Organizations of Pa.

X Chicagos šaulių klubo me
no kuopelė turi ir savo tauti
nių šokių grupę, kuriai vado
vauja Kazys Ulevičius. Šokė
jai renkasi kiekvieną trečiadie
nį į Brino svetainę šokių prati
mams atlikti, nes šokėjai ren
giasi dalyvauti tautinių šokių 
svetainėje, kuri įvyks Chicago
je birželio mėn. 30 d. Interna
tional Amphiteatro salėje, ku
rioje telpa apie dešimt tūks
tančių žiūrovų. Jaunimas, kuris 
dar niekur nedalyvauja šokių 
apmokyme, bet norėtų šventė
je dalyvauti, gali registruotis 
šaulių meno kuopelėje: VI 7- 
5233 pas K. Ulevičių.

X K u n. Anastazas Valančius,
Šv. Mykolo parapijos klebonas, 
praneša, kad 40 vai. atlaidai, 
turėję prasidėti Šv. Mykolo pa
rapijos bažnyčioje šį sekma
dienį, dėl vykstančio bažnyčios 
ir klebonijos remonto, yra nu
keliami tolimesniam laikui. 
Tikslesnis laikas bus paskelb
tas vėliau.

X Nekalto Švč. Panelės Ma
rijos Prasidėjimo parapijos cho
ras gražiai veikia vadovauja
mas ,muz. J. Kudirkos.

Parapijos didžiojo choro re
peticijos įvyksta kiekvieną ant
radienį 7:30 vai. vakaro, mo
kyklos kambary. Visi nariai 
privalo ateiti laiku. Kviečiami 
nauji choristai įsijungti į cho
rą.

X J. Pakalka aktyviai daly
vauja pasitarimuose rengiant 
Jaunimo kongresą birželio mėn. 
29 ir 30 d. Chicagoje, Morrison 
viešbutyje. Jaunimas, kuris pri
klauso šaulių sąjungai, nutarė 
dalyvauti skaitlingai kongrese.

X Irenh, šilingienė (Bakūnai- 
tė) balandžio mėnesį pradės 
lankyti užsiregistravusias Tau
tinių šokių šventes grupes, tų 
šokių suvienodinimo tikslu.

I. Šilingienė yra viena stip
riausių tautinių šokių vadovių 
ir mokytojų.

X Alfonsui ir Simonui Savic
kams, sūnums Stanislovo, iš 
Lietuvos išvykusiems apie 1905 
m. ir gyvenusiems Chicagoje, 
yra laiškas nuo sesers Salomė
jos iš Panevėžio. Kreiptis į 
"Draugą”.

X Ona Ciplienė ir duktė ato
stogauja Miami, Floridoj.

X Moterų Sąjungos 48 kuo
pos, Cicero, III., bendra Komu
nija įvyksta ateinantį sekma
dienį 7:30 vai. rytą.

IR TOLI
DID. BRITANIJOJ

— Juozas Juškys mirė kovo 
11 d. YVakefielde, sulaukęs pa
ties amžiaus vidurio. Atvažiavęs 
į Angliją 1947 .m., jis visą lai
ką dirbo darbininkų bendrabu
čiuose ir savo darbu buvo pa
tenkintas. Nesitenkindamas pa
prastomis pareigomis, ilgėjosi 
k*o šviesesnio. Dėlto skaitė lie
tuviškus laikraščius ir knygas, 
remdamas lietuvišką veiklą ir 
pats joje dalyvaudamas. Turė
jo neabejotinų aktoriaus gabu
mų. Bradforde visi ’ atsimena, 
kaip jis tikru pergyvenimu ir 
įsijungimu vaidino “Aušros Sū
nų” tėvą, keldamas pasigėrėji
mą žiūrovų tarpe. Paskutiniu 
metu jį kankino vidaus liga.
Nors gydėsi ir iškentėjo sun
kią vidurių operaciją, tačiau pa 
sveikti jau negalėjo. Palaidotas 
kovo 16 d. Wakefieldo kapinėse.

— Bradfordo lietuviai po ilgo 
vargo ir karštų ginčų pagaliau 
įsigijo didelius 14 kambarių na
mus, kuriuose galės telktis visa 
apylinkės kultūrinė veikla. Tuo 
se namuose namoma atidaryti 
Socialinį klubą, duoti patalpas 
mokyklai, skautams ir pan. Na
muose galės. apsigyventi kelios 
lietuvių šeimos. Tačiau ir toliau 
namų pirkimo komitetas susirū 
pinęs pinigine našta, kuri itin 
sunki. Ligšiol lietuvių suaukotų 
pinigų užteko tik pirmiesiems 
įmokėjimams. Norint namus pri 
taikinti užsibrėžtiems planams, 
juos apibaldinti ir aptvarkyti, 
reikia dar nemažos pinigų su
mos. Tačiau tikima, kad vietos 
ir apylinkės lietuviai, įvertinda
mi tokių namų reikšmę, ateity
je visu dosnumu prisidės prie 
susidariusių skolų apmokėjimo 
ir tinkamo namų išlaikymo.

— Rekolekcijos. Kaip kiek
vienais metais, taip ir šiemet, 
didesnių kolonijų lietuviams jų 
kapelionai rengia eilę rekolekci
jų, kaip ko gausiausiai visi ga
lėtų prieiti prie sakramentų. &ij°s narius — gyvus ir miru- 
Nottinghame rekolekcijas veda sius, padėkojo abiems chorams 
kun. V. Kamaitis; Bradforde,

ĮTKIKK REZOLIUCIJA

Kalifornijos steito įgaliotinis Blase A. Bonpane 1957 m. kovo 3 d. 
įteikė Los Angeles šv. Kazimiero parapijos klebonui kun. J. A. Kučingiui 
Legislatūros ir Senato rezoliuciją, kuria ypatingu būdu pagerbiama 
lietuvių parapija ir jos vadovybė. Iš kairės į dešinę stovi kun. J. A. 
Kučingio, parapijos komiteto pirmininkas Frank Speecher ir Blase A. 
Bonpane.

i bių km.. Paežcrėlių valsčiuje,) LfAC Lf A ID IZIID
Šakių apskr. Į Prancūziją atvy-| 1 IMJ K

1 ko iš Vokietijos 1949 m. Dirbo
anglies kasyklose.

J. Černiauskas Calvados 
apylinkės vardu dėkoja Krašto 
valdybai už laikraščius, kuriais 
yra aprūpinta Calvados seniū
nija.

— Petro Kiaulėno pomirtinė 
tapybos paroda. Nuo kovo mėn. 
1 d. iki 15 d. Weil galerijoje bu
vo gerai žinomo dailininko P. 
Kiaulėno kūrinių paroda. Tą pa 
rodą suruošė jo žmona, kuri su 
savo dukrele yra atvykusį iš 
New Yorko. Velionis gyveno bei 
studijavo keletą metų Paryžiu
je ir buvo jau gerai žinomas Pa 
ryžiaus meno pasaulyje. Negai
lestinga mirtis peranksti palau 
žė šį jauną menininką pačiame 
jo kūrybos žydėjime.

— Lyono lietuviai apylinkės 
valdybos dėka Vas. 16 minėji
mą suruošė vasario 23 d. Pirmi 
ninko Narbuto rūpesčiu pasinio

palyginti švelni ir nešalta. Oras mošaitytė, Balandienė ir Vilso-
' tikrai pritaikintas krizės metui, nienė. 
nes netaip buvo jaučiamas sky-' — Moterų draugija Nottin- Šimas įvykdytas labai rūpestin-
sto kuro stoka. Su tikru pavasa, ghame veikia antri metai, prisi- 
riu tikimasi ir skysto kuro ra- glaudusi prie DBLS veitos sky-
cionalizavimo pabaigos.

— šv. Kazimiero d-jos veik
la. Škotijoje jau seniai veikia 
gerai organizuota Šv. Kazimiero 
draugija, kurios uždavinys — 
rūpintis savo kunigo išlaikymu 
ir lietuvių religine veikla. Tos 
draugijos centro valdyba laikas 
nuo laiko sušaukia skyrių atsto 
vų suvažiavimą, kurio metu ap
žvelgiama ligšiolinė veikla ir 
nustatomos ateities veikimo gai 
rėš. Toks metinis suvažiavimas 
ir įvyko kovo 10 d. Mossendc, 
Lietuvių Instituto svetainėje. 
Truputį pasivaišinus, suvažiavi
mą atidarė centro valdybos 
pirm. Krikščiūnas, pakvietęs 
jam vadovauti kun. J. Gutaus
ką. Pasimeldus už gyvus ir mi
rusius draugijos narius, susirin 
kimo pirmininku buvo išrinktas 
Vaičiulis, sekretorium — Savo-

riaus. Draugija parodė daug uo

gai. Tai gražus pavyzdys kitoms 
apylinkėms. Iškilmės prasidėjo 
pamaldomis, kurias atlaikė iš

luino ir iniciatyvos praėjusiais Paryžiaus atvykęs kun. J. Pct- 
metais, sėkmingai pirmininkau- rošius. Po to sekė iškilmingas 
jant D. Fidlerienei. Kovo 10 d J aktas ir bendri pietūs, 
įvyko metinis draugijos susirin
kimas, kuriame buvo išrinkta 
nauja valdyba; Matulevičienė, 
Kiburienė ir Vainorienė. Kape
lionui priminus 1957 m. rengia
mą ekskursiją į Lurdą, mote
rys nutarė pire jos prisidėti. 
Skyrius nėra gausius, o galėtų, 
nes moterų čia nemaža. Reiktų 
ir jas įtraukti.

PRANCŪZIJOJ
— Lietuvių Katalikų Misija

Prancūzijoje buvo įkurta 1947 
m. Per šį dešimtmetį lietuviškos 
pamaldos buvo laikomos Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje — 42, rue de 
Grenelle, Paris, 7e. Pirmasis Mi 
sijos direktorius buvo tėvas J. 
Kubilius S. J., po jo — tėvas J.

— Paryžiuje kovo mėn. 8 d. 
“Cercle Interallie” įvyko pietūs 
su diskusijomis apie “Sovietų 
imperialimą Baltijos valstybė-' 
se”. Diskusijose dalyvavo žy-( 
mūs prancūzai, klausimo specia 
listai. Šias manifestacijas ruošė 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos at
stovai Prancūzijoje ir Prancūzų 
— Baltų draugija.

— Vilnietis Vincas Petraus
kas, gyvenęs Moselle departa-1 
mente, sausio 9 d. Per Paryžių: 
iškeliavo į JAV. Ketina įsikurti' 
Chicagoje.

, Leeds ir Keighley — kun. A.
Kazlauskas, MIC; Mancheste-

! ryje — kun. J. Kuzmickis; Lon
done — kun. dr. Vaišnora, MIC 
visą kančios savaitę, tam tiks
lui atvažiuodamas iš Romos. 
Nebus užmirštos ir mažesnės 
lietuvių kolonijos, kurias taipgi 
gavėnios laiku aplankys jų ka
pelionai. Rekolekcijos visur lau 
kiamos, nes Anglijos lietuviai 
vis dar vertina tikėjimą ir nesi
gaili pastangų, kad savo parei
gas Dievo atžvilgiu tinkamai at
liktų.

— Pavasaris Anglijoje anks
tyvas, nes šiemet žiema buvo

JEI VENGRIJA MIRS

“Jei mirs Vengrija tai mirs ir) 
Jungtinės Tautos”, užrašyta ant 
vieno laivo Kast River upėje New Į 
Yorke. Toliau matyti Jungtinių 
Tautų rūmai. Laivą padarė du! 
Edgewater, N. J., gyventojai, no-' 
rėdami atkreipti Jungtinių Tautų, 
atstovų dėmesį, kad šie padėtų 
Vengrijai. (INS)1

— Graži moterų veikla. Moterų 
Sąjungos 46 kuopos narės renka
si penktadienio kovo 22 d. vakarą 
7:30 valandą Julė- Blozis namuo
se, 5558 So. Kilbourn bandažam-, 
ir rūbams ligoninei siūti. Šios kuo
pos narės taip pat darbuojasi, kad 
aprūpintų indėnų misijų globoja
mus vaikus drabužiais. Norintieji 
aukoti rūbų, paklodžių ir vyrams 
baltų marškinių, kreiptis į p. V ir
giniją Balnytę, 7242 So. Fairfield 
Avė.

M. šrupša, kp. pirm.

NAUJŲ MAŠINŲ 

FONDAS

“DRAUGO” Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
sekantieji:

Makalackes Anna . .. .$10.00
Pranaitienė Veronika . 5.00
Puplesis J. ................... 5.00
Jankus S. Dr. ...........  5.00
Jakavicius J................... 2.00
Blavesčiūnas Ona ....... 2.00
Petravičius Pranas .... 2.00
Markūnas J.......... ......... 1.00
Lokamas Jurgis ......... 1.00
Pranskus Rozalija .... 1.00
Radzevičius Aleksandras 1.00
Jagminas J. M. ....... 1.00
Nemanius Aleksas .... 1.00
Baleišis Antanas ......... 1.00
Šimoliūnas P. Mr...........1.00
Balčiūnas Kostas ....... 1.00
Leščinskienė A..................1.00
Kczutis St....................... 1.00
Normantas Albina .... 1.00
Barauskas Stasys .......  1.00
Balčiūnas Pranas ....... 1.00
Vaitiekus Antanas .... 1.00
Bačiulis Vladas .........  0.50

nis. Kun. J. Gutauskas trumpo- „ ,
bniRnin - i r a [Pečkys S. J., kun. F. Jucevičiusje kalboje primine veiklius drau J „ir dabar kun. J. Petrošius.

Šiai garbingai sukakčiai atžy 
ir jų vadovybėms, pažymėda- mėti yra numatoma koplytėlėje 
mas, kad šiais metais sukanka padėti marmuro lentą su įrašu, 
60 metų kaip ši draugija veikia, kurį ir vėliau primintų mūsų 
Apyskaitą už 1956 m. patiekė tremties dienas ir mūsų nuošir- 
pirm. Kriščiūnas. Rengti vaka- į dų sekmadieninį šios koplytėlės 
rai ir ekskursija. Susirgus ižd. lankymą. Tam reikalui yra su- 
Mikalauskui, jo pareigas reikė- daryta komisija, į kurią įeina j 
jo eiti pirmininkui. Kasos pade- kun. J. Petrošius, O. Bačkienė 
tis nebloga. Šiuo metu banke tu į ir arch. L. Pabedinskas.
rimą 522 svarus 12 šil. Narių 
metų bėgyje buvo apie 600.

Komisija prašo aukų mar 
muro lentai įsigyti ir ornamen-

1957 m. centro valdybon vien, tui bei įrašui iškalti. Aukos
balsiai išrinkti: Kriščiūnas 
pirm., Balsytis — pavaduoto
jas, Žyla — kasininkas, Savo
ms sekr., nariais — Vasiliau 
skienė, Pautienius ir Matikas. 
Revizijos komisijon išrinkti — 
Mazlaveckas, Vilsonienė ir Ba
landienė. Kasos globėjais—kun. 
J. Gutauskas, Bernotas ir Ši
manskis. Toliau buvo nutarta 
surengti ekskursiją į Troon. Pa 
sitarus kai kuriais grynai para
piniais reikalais, prieta prie “Iš 
eivių Draugo” savaitraščio. 
Tam pasitarimui savo atstovus 
atsiuntė leidėjas — šv. Juozapo 
draugija. Administratorius Sa
voms pranešė, kad šiuo metu 
“Iš. Draugo” spausdinama 370 
egz. Jų didesnę dalį išplatina 
agentai, kurių pažymėtini: Maz 
laveckas, Malone, Šnekutaitienė 
ir Šimanskis. Susirinkime iš
rinkti du nariai — Mazlaveckas 
ir Pautienius, — kurie įeis į sa-

KNYGELĘ EGZAMINAMS 
AR JAU ĮSIGIJOTE

KAIP PASIRUOŠTI 
J. A. V. PILIETYBEI

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

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins

šiam reikalui gali būti siunčia-i JAV Pilietybę,
mos ar įteikiamos kun. J. Pet
rošiui.

— Pas De Galais lietuvius ap 
lenkė nelaimės. Tarnauskų 8 
metų sūnus buvo sužeistas pra
važiuojančio automobilio. J. Gai 
liūno žmona sunkiai serga, guii 
Lcns ligoninėje. V. Bajarskas 
taip pat sirginėja ir negali dirb 
ti reigulariai. Ryšium su tuo net 
atsisakė emigruoti, nes mano, 
kad su savo sveikata išvykęs į 
Ameriką negalės tinkamai išlai 
kyti savo keturių mažamečių 
vaikučių. Nedarbo dienomis jis 
lieja vytį. Norintieji įsigyti jo 
nulietą vytį yra prašomi kreip
tis tiesioginiai į jį šiuo adresu:
Vytautas Bajarskas, Rue de 
l’Abbaye, Vandin - lez - Bethune 
(Pas de Calais). Vytį jau yra 
užsisakę J. Tomkus, sgt.-major, 
iš Kanados. Vytis kainuoja 3,- 
000 f r. 1956 m. gruodžio 18 d

tisais Šimtmečiais yra pasakę api» 
Mariją? Apie tai rasite naujai iš 
spaudos išėjusioje poeto A. TyruoHo 
paruostoje Marijos antologijoje, pa
vadintojo:

Aušros žvaigždė

Čia sudėta 58 didžiųjų poetų eilė
raščiai, poetų, atstovaujančių 15 tau
tų. Čia randami tokie pirmaujantieji 
kūrėjai, kaip Dante, Byronas, Ch»s- 
tertonas, Goethe, Heine, V. Hugo, 
Oertrud von T.e Kort, T,ongfellow 
Maironis, Mickevičius, Milašius, MII- 

(tonas, Gabriel Mlstral, Poe, Puški
nas, Kilke, Šekspyras, Šileris, Vna- 
niuno, Verlaine ir daugybė kitų.

Tai poezijos antologija, kuri ne
sensta, kurios vertė ir po keliasde
šimt metų bus svarbi, kaip šiandien
Kaina $2.00.

Užsakymus kart*’ «u pinig*h< Uųskito.

DRAUGĄ 
4545 VVcst 63rd Street

Chicago 29, Illinois

vaitraščio leidimo komisiją. Re- ■ mirė Stasys Šneideraitis. Velio- 
vizijon komisijon išrinkti — Ta nis buvo gimęs 1910 m. Paluo-

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

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

Moderniausia lietuviu 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—6

Pinigus su užsakymais siųsti:

DRAUGAS,
4545 Mest 63rd Street 

Chicago 29, Illinois
, ftemkite dirn. Draugą!

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
SEPTINTĄJĮ

ROMANO KONKURSĄ
KONKURSO MECENTAS

JONAS ANDRULIS

skiria tūkstančio (1,000.00) dolerių premijų.
1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra

darbių klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1957 m. gruodžio 1 diena.

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis dol., 
kurią paaukojo pramonininkas Jonas Andulis iš Miehigan val
stybės.

3. Jury komisijos sąstatas bus paskelbtas netrukus.
4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 

būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių.

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisijai, 
‘ Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chicago 29, III.

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
pasirinktą slapyvardį.

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia “Draugui”, įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti stskiru leidiniu. Jei kny
ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pre
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu.


