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Sakoma, kad Sirijos krašte vyksta civilinis karas
Prancūzijos kom. partija smunka, 
praranda savo narius bei rinkikus

Mūsų specialus korespondentas iš Paryžiaus 
PARYŽIUS, Prancūzija. — Kairiųjų savaitraštyje „Demain“

tilpo vieno anoniminio prancūzų komunistų partijos aktyvisto 
straipsnis, kuriame atskleidžiami kaikurie tos partijos užkuli
siai.

Autorius nusiskundžia vadovy «■ ............... - ■
bės nesąžiningumu ir suktumu 
pateikiant ir aiškinant faktus.
Jis rašo: „Aišku yra, kad tarp 
apkartusių aktyvistų nebesiten- 
kinama pasišnibždėjimais, bet 
jau garsiai kalbama vis rečiau 
bešaukiamuose ir vis mažiau be
lankomuose susirinkimuose, kad 
partija smunka žemyn, praran
da savo narius ir savo spaudos 
skaitytojus bei rinkikus... O par 
tijos vadovybė neigia tikrovę ir 
skelbia pergalės pareiškimus...
Duclos triukšmingai skelbia, kad 
įsirašė 11,000 naujų narių, o tik
rovėje jų yra 60,000 mažiau kaip 
1956 m. kovo mėn. Fajon skelbia 
naujų „L’Humanite“ skaitytojų 
laimėjimą, tuo tarpu kai, nepai
sant trijų provincijos dienraščių 
uždarymo, „L’Humanite“ tepar- 
duoda 125,000, vieton 200,000 
1950 ir 350,000 — 1948 m.“

Prekybine sutartis
BERLYNAS, kovo 21. — Len

kija ir komunistinė Rytų Vokie
tija vakar pasirašė 250 milionų 
dolerių 1957 metų prekybinę su
tartį. čia yra Gazos policijos ir miesto savivaldybės rūmai, (viduryje), 

kuriuos Jungtinių Tautų kariai naudoja savo įstaigoms. Pranešama, 
kad Jungtinių Tautų pajėgos greitai pasitrauks iš Gazos ruožo. (INS)

[JAV prestižas yra
didelis Afrikoje

TUNIS, Tunisas, kovo 21. — 
Viceprezidentas Nixon baigė ge
ros valios kelionę Afrikoje. Vi
ceprezidentas įsitikinęs, kad 
Amerikos prestižas Afrikoje yra 
didesnis negu jis manė.

Viceprezidentas Nixon vizita
vo Ghaną, Liberiją, Etijopiją, 
Ugandą, Maroką, Sudaną ir Tu
nisą.

Apgaulės grupė
Pateikęs dar visą eilę pavyz 

džių, autorius rašo: „Kai Gabriel 
Peri (Gestapo nužudytas) savo 
veikale „Ne, nacionalsocializ- 
mas nėra socializmas“ įrodinėjo, 
kaip fašistinio tipo partija nuo 
šefo kulto veda į laisvų žmonių 
pavergimą, jis negalėjo prileisti, 
kad jo raštas tarnaus padoriems 
komunistams jų kovoje su auto
ritetine grupe, kuri laikosi tik, 
tai apgaudinėdama, grasindama 
ir taikydama sankcijas“.

Primesti vadai
Kreipdamasis į socialistus, au

torius klausia : ,Ar jūs viską pa
darėte, ką būtumėt galėję pado
riems komunistams, kurie yra 
pažaboti ir mulkinami, padėti 
partijoje, kuriai tikrovėje neat
stovauja jai primesti vadai ?“

Queen Mary laivę
ištraukė į jūrą

SOUTHAMPTON, Anglija, ko 
vo 21. — šeši britų laivyno vil
kikai šiandien ištraukė Queen 
Mary laivą, plaukiantį į Nevv 
Yorką, į jūrą, nepaisant strei
kuojančių darbininkų. Unijų va
dai nepatenkinti. Žada paraly- 
žuoti uostą.

Britanijos kabineto ministe- 
riai įsakė panaudoti Britanijos 
laivyno vilkikus ištraukti Queen 
Mary laivą į jūrą. Laivu plau
kia 900 keleivių.

• Egipto prezidentas Nasseris 
sutinkąs padaryti kaikurių nuo
laidų Suezo kanale.

,lawaharlal Nehru

Indijos premje
ras Nehru Įnašo 
padidinti krašto 
aĮisauuos fondus.

Kaip sveikstantieji ligoniai, kaip 

aklieji, kurie staiga praregi
PARYŽIUS, Prancūzija. — Progresyvistų savaitraštis „Fran

ce - Observateur“ rašo apie prancūzų komunistų partijoje vyrau
jančias krizės nuotaikas ir opozicinio sąjūdžio susidarymą.

„Po Chruščevo pranešimo su
keltų bangavimų, po Vengrijos 
bylos iššauktos audros — rašo 
savaitraštis — didieji partijos 
tarnautojai pastebi, kad Jie išgy
vena giliausią, kokią partija bet 
kada yra patyrusi, krizę“.

Toliau savaitraštis išmini visą 
eilę tos krizės ženklų, priminda
mas kompartijos pralaimėjimą 
pirmojo Paryžiaus sektoriaus da 
liniuose rinkimuose; visišką ne
pasisekimą Renault įmonės „ja- 
čeikų“ visuotinio susirinkimo, į 
kurį atsilankė vos po 1 iš 30-ties 
komunistų darbininkų ir kuria
me partijos centro atstovo kal
ba buvo sutikta su totaliniu ne- 
sidomėjimu.
Opozicija leidžia du laikraščius

„France - Observateur“ toliau 
rašo, kad opozicija partijos vi
duje jau leidžia du spaudos or
ganus, būtent „Tribūne de dis- 
cussion“, apie kurį telkiasi dau
giausia darbininkai, turintieji 
ryšių su profsąjungomis ir ,,L’
Etincelle“, kuris buria aplink sa
ve šviesuolius, kritiškai nusitei
kusius prieš oficialinį partijos 
„aparatą“, prieš partinius biuro
kratus ir t.t.

Visi buvo apkartę

Po gausių išsikalbėjimų su vi
sa eile vieno ir antro sąjūdžio

atstovų, „France - Observateur“ 
straipsnio autorius sakosi kons
tatavęs, kad „visi jie buvo ap
kartę ir turėjo pajutimą, kad bu
vo apvilti ir apgauti, nes idėjos, 
dėl kurių jie buvo kentėję, daž
nai skaudžiai, staiga tapo paneig 
tos ar bent jau gyvenimo tikro
vės dementuotos... „Visi jie—ra
šo „Fr. Observ.“ — atrodė kaip 
sveikstantieji ligoniai, kurie štai 
ga yra sugrąžinti į kasdieninį gy 
venimą arba, kaip aklieji, kurie 
staiga praregi“.

Dar gana bailūs 
Tačiau tie opozicionieriai, per 

ilgus metus laikyti partijos 
drausmėje ir klusnume jos va
dams, yra dar gana bailūs, nes 
pas juos yra susidaręs tikras 
„klusnumo kompleksas“, nors vi
si ir kiekvienas „aiškiai supran
ta, kad dabartinė partijos vado
vybė veda partiją į pražūtį“ — 
sako France - Observateur“.

KALENDORIUS
Kovo 22 d.: šv. Izidorius, ūki

ninkas; lietuviški: Gedgaudas ir 
Kuonis.

Saulė teka 5:53, leidžiasi 6:04.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago- 
įe ir jos apylinkėj!* šiandien — 
šilčiau, galimas lietus.

Amerika nori matyti Ispaniją 

Šiaurės Atlanto gynyboje
WASHINGTONAS, kovo 21. — Atstovų rūmai vakar priėmė 

rezoliuciją, kuria prašo JAV valstybės departamentą paveikti, kad 
Ispanija būtų priimta į šiaurės Atlanto Gynybos organizaciją 
(Nato).

Rezoliuciją pasiūlė Chicagos 
atstovas Thomas S. Gordon
(D.), atstovų rūmų užsienio rei
kalų komiteto pirmininkas. Pa
naši rezoliucija bus patiekta ir 
senate.

Valstybės departamentas ne 
tik patvirtino rezoliuciją, bet pa
gelbėjo ją parašyti.

Maža vilties
Nors kongresas ir administra

cija rūpinasi, kad Ispanija būtų 
priimta į Nato, bet maža yra vil
ties jai patekti į Nato per se
kantį Šiaurės Atlanto Gynybos 
organizacijos tarybos suvažiavi
mą. Nato taryba susirinks į tri
jų dienų sesiją gegužės 2 d. Bon- 
noje, Vokietijoje.

Kur logika?
Keletas Nato valstybių yra 

prieš Ispanijos priėmimą. Stip
riausiai priešinasi Norvegija ir 
Danija, abi turinčios socialisti
nes vyriausybes.

Belgija, Olandija ir Luftsem- 
burgas yra prieš Ispanijos Fran- 
cisco Franco ir jo režimą. Ir šios 
valstybės nenori Franco matyti 
Nate.

Ir Britanija nepritaria Ispani
jos įsileidimui į Nato. Britanijos 
darbiečiai yra prieš Franco.

Kur logika? Tie, kurie prieši
nasi Ispanijos priėmimui į Nato, į

Atomo klausimais
LONDONAS, kovo 21. — Bri

tanija pasakė, kad ji kalbėsis dėl 
atominės medžiagos panaudoji
mo povandeniniams laivams su 
Jungtinėmis Amerikos Valstybė
mis.,

Britanija dar neturi techninių 
informacijų apie Amerikos Nau- 
tilijų, atominį povandeninį lai
vą. *

Europa bus 

vieninga jėga
PARYŽIUS, Prancūzija. — Pa 

ryžiuje posėdžiavusi šešių Euro
pos valstybių — Belgijos, Itali
jos, Luksemburgo, Olandijos, 
Prancūzijos ir Vakarų Vokieti
jos — ministerių pirmininkų ir 
užsienių reikalų ministerių kon
ferencija pasiekė visiško susita
rimo bendrosios europinės rin
kos ir atominei energijai naudo
ti bendruomenės įsteigimo klau
simais. Kai kurios problemos, 
kurių nebuvo pajėgę išspręsti 
ekspertai, šioje konferencijoje 
buvo išspręstos.

Išskyrus komunistus
Prancūzų spauda, išskyrus ko-

... ... ' munistų, pasiektąjį susitarimąvisgi palaiko santykius su rau- , , . , . . . ., . , ... . .. i sutiko labai palankiai. Dienras-donąja Maskvos diktatūra. ,. „ , ..J _________ Į tis „Combat rašo: „Susitan-
j mas dėl’ bendros šešių Europos 
valstybių rinkos turi didžiausio 
įvykio pobūdį, kuris veiks isto
rinę susitarusių tautų raidą ir 
keis jų likimą...“

„Apjungdamos savo kraštus 
didelėje bendroje rinkoje šešios 
tautos padėjo pagrindus naujam 
kūriniui, kurio vardas Europa... 
Mūsų laikais nebėra vietos pa
skiroms izoliuotoms tautoms, 
nes jos būtų pasmerktos užtrokš 
ti ir sunykti“, — pabrėžia „Com
bat“.

Sirijoje kovos; 
prosovietinis vyras

jau pašalintas?
• LONDONAS, kovo 21. — Iš 
Londono pranešama, kad Damas 
ke, Sirijoje, prasidėjusios kovos, 
kai Sirijos armijos vyrai išmetė 
prosovietinį pulkininką Abdel 
Hamid Serraj.

Serraj, karinis žvalgybos vir
šininkas, yra vadinamas „stip
riu vyru“ Sirijoje.

Prieškomunistiniai armijos ka 
rininkai palaiko generolą Nizam 
ed Din, Sirijos armijos generali
nio štabo viršininką, kovoj prieš 
Serrają.

Serraj susitaręs su Maskva, 
kad sovietų gaminti ginklai gali 
būti panaudoti prieš Izraelį ar 
arabų valstybes, palaikančias 
Bagdado paktą. Bagdado^ paktą 
sudaro Irakas, Turkija, Iranas, 
Pakistanas ir Britanija. Serraj 
ir Sirijos prezidentas Shukri ai - 
Kuvvatly eina kartu su Egipto 
prezidentu Nasseriu.

Maskva per Siriją ir Egiptą 
bando įsibrauti į Vidurio Rytus.

Užjūrio teritorijos
Atsiminus, kad sunkiausiai 

buvo išspręsti vadinamųjų užjū
rio teritorijų įjungimo bendron 
rinkon klausimas ir kad vis tik 
dėl jo buvo pasiekta susitarimo, 
dienraštis „Le Figaro“ rašo: 
„Susitarimas suteikia tų terito
rijų gyventojams žymiai plates
nių mainų negu ligi šiol galimu
mų. Jis jiems patikrina moralinę 
ir finansinę paramą nebe vieno 
paskiro krašto, bet krašto apsi
jungusio su kitais.“

Dienraštis „Franc - Tireus", 
pažymėjęs, kad Prancūzijai jos 
partneriai padarė stambių nusi
leidimų, pažymi, kad „tie nusi

Dag Hammarskjold
atvyko į Egiptą

KAIRAS, Egiptas, kovo 21. — 
Jungtinių Tautų generalinis sek
retorius Dag Hammarskjoldas 
šiandien atvyko į Egiptą atsta
tyti Vidurio Rytų taiką. Prieš 
atvykdamas į Egiptą, Hammars
kjoldas lankėsi Belgijos ir Grai
kijos sostinėse.

• Izraelio premjeras Ben - Gu- 
rion spėja, kad kitas Arabų —
Izraelio karas yra galimas kelių pulkininkas Serraj, laiminamas

Prieškomunistiniai karininkai 

prieš sovietinį pulkininką Serraj
DAMASKAS, Sirija, kovo 21. — Pranešama, kad Sirijos armi

ja sukilo. Prosovietinis pulkininkas Abdel Hamid Serraj, karinės 
žvalgybos viršininkas, pašalintas. Civilinis karas vyksta Siri
joje.

Prieškomunistiniai armijos ka 
rininkai palaiko generolą Nizam 
ed Din, Sirijos armijos generali
nio štabo viršininką, kovoj prieš 
Serraj.

Pulkininko Serraj šalininkai 
pašalinti. Kaikurie jų kaltinami 
sukilimu.

Trys augšti armijos karinin
kai vadovauja sunaikinti Serraj 
diktatūrinę jėgą.

Pranešama, kad gen. Nizam 
ed Din įsakė daugelį karininkų 
perkelti iš svarbių postų prieš 
apsaugos ministerio norą.

Kova vyksta tarp pulkininko 
Serraj ir generolo Din.

Paskutinės žinios sako, kad

Vyks į Iraną
BAGDADAS, Irakas, kovo 21. 

— Saudi Arabijos karalius Saud 
gegužės mėnesį vizituos Irako 
karalių Feisal Bagdado mieste.

Grįžo namo
BELGRADAS, Jugoslavija, ko 

vo 21. — Belgrado radijas pra
nešė: 375 vengrai pabėgėliai tre 
čiadienį grįžo į Vengriją.

mėnesių laikotarpyje.

Anthony Eilėn

Buvęs Britanijos 
premjeras Eden
sveiksta Naujoje 
Zelandijoje.

Maskvos, paėmė Sirijos valdžią 
į savo rankas. Sirijos preziden
tas yra Shukri ai - Kuvvatly. 
Koks jo likimas — nežinia.

Serraj įsakymu buvo gabena
mi sovietų ginklai į Siriją. Jo įsa 
kymu taip pat atgabenta 150 Če
koslovakijos „technikų“.

Australai stato
didžiulį aerodromą

DARVVIN, Australija, kovo 21. 
— Australijos oro pajėgos stato 
didžiulį bombonešių aerodromą, 
kuris kainuos 12 milionų ir 300 
tūkstančių dolerių. Aerodromas 
bus baigtas šių metų pabaigoje.

Trumpai iš visur
• Popiežius Pijus XII paskyrė 

Msgr. Joseph McGeough, pir
miau gyvenusį Nevv Yorke, lai
kinai vadovauti naujai įsteigtai 
apaštališkai internunciatūrai E- 
tijopijoje. Mgrs. McGeough, Va
tikano sekretariato narys nuo 
1946 metų, turės charge of af- 
fairs titulą.

• Kuboje sklinda gandai, kad 
naujas ginkluotas sukilimas ruo
šiamas prieš prezidento Fulgen- 
cio Batistos vyriausybę.

• Iš Egipto atvyko traukinys 
su maistu į Gazos ruožą. Atvež
ta 300 tonų maisto iš Suezo ka
nalo. Tai pirmas egiptiečių trau 
kinys Gazoje nuo Izraelio inva
zijos, įvykdytos praėjusį rudenį.

• Graikai kipriečiai ir Graiki
jos vyriausybė atmetė britų pa
tvirtintą Šiaurės Atlanto Gyny
bos organizacijos (Nato) pasiū
lymą tarpininkauti Kipro salos 
ginče.

Vidurio Rytų politinis

įsitempimas atrodo didėja
i • Illinois valstybės policija 

n , Prancūzija, kovo 21. — Prancūzijos parlamento Į vakar pranešė, kad lėktuvas nu-
uz u įsiuose šiandien buvo kalbama, kad Prancūzija rems Izraelį krito netoli Colona, III. Pilotas 
prieš Egiptą Gazos ruožo ginče.

Prancūzijos krašto apsaugos 
ministeris pasakė, kad Prancū
zija duos karinių lėktuvų Izrae
liui.

Gali būti įvelta ir Britani ja
Jei Izraelis eis išvaryti egip

tiečių iš Gazos ruožo, greičiausia 
Prancūzija pagelbės Izraelio ka
rinėms pajėgoms. Gali būti įvel
ta ir Britanija, nes prancūzų ka
riniai daliniai yra Kipro saloje.

Izraelio užsienio reikalų mi- 
nisterė Mrs. Goldą Meir, prieš 
skrisdama iš Jeruzalės į Wa- 
shingtoną tartis Gazos klausimu 
su JAV valstybės sekretoriumi,

praėjusį šeštadienį buvo susto
jusi Paryžiuje ir kalbėjosi su 
Prancūzijos premjeru Mollet.

Egiptiečiai stiprinasi Gazos 
ruože. Izraelis nori, kad Gazą

žuvo.
• JAV senato karinės tarny

bos komitetas vakar vienbalsiai 
patvirtino Thomas E. Gatės JAV 
laivyno sekretoriumi, vieton 
Charles S. Thomas.

• Britų spauda rašo, kad Bri-J • • J , ■— ... A-A f t-t/tV OJJUM/tCU 1 CIOU, nuu LJl t
policija5 rU° Un£ tani jos karalienė Elzbieta II ir

jos vyras princas Pilypas šį ru
denį vizituos Jungtines Ameri
kos Valstybes.

• Prezidentas Eisenhou'eris 
nominavo Philip Young, buvusį 
civilinės tarnybos komisijos pir
mininką, ambasadoriumi Olandi
jai.

• James P. Riehards, prezi-
leidimai apreiškia pasiryžimą pa 
daryti iš Europos jungtinę pajė
gą, galinčią prilygti patiems di- 
džiausiems“. '

Bendroji Europos rinka ir ato 
minės energijos bendruomenė 
bus ratifikuota kovo mėn. pa
baigoje turbūt Romoje.

Chiang Kal-ithek

Nacionalinės Ki
nijos prezidentas 
Chiang Kai-shek
stiprina savo ka 
rines p n. j ė g n s 
prieš gnlimą ko
munistinę agresi
ją-

llarold Slassen

Harold Stasnen
atstovauja Jung
tines Amerikos 
Valstybes Ix»n- 
•lonn konferenci
joje, kuri o j e 
svarstomi nusi
ginklavimo klnu- 
Biniai.

Politikų nuomonė
Politiniai stebėtojai įsitikinę, 

kad dabar Vidurio Rytuose įtem 
pimas yra didesnis negu buvo 
prieš Izraelio karinėms pajėgoms 
pasitraukiant iš Gazos ir Aka- 
bos įlankos apylinkės.

Prezidentas Eisenhoweris ir
Britanijos premjeras Macmillan dento Eisenhovverio ambasado- 
šiandien Bermudoje pradėjo tar- rius Vidurio Rytuose, atvyko į 
tis Vidurio Rytų krizės klausi- Ankarą apsvarstyti Eisenhovve- 
mais. i rio doktrinos su Turkijos* vadais.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Prancūzija ir Britanija nusistačiusi visai boikotuoti Suezq. 

Kodėl? Kadangi. Nasseris pareikalavo visus Suezo kanalo muitus 
mokėti tiesiog Egiptui. Prancūzija ir Britanija nori įtraukti į 
Suezo boikotą ir Jungtines Amerikos Valstybes.

— Pilipinų prezidentas Ramon Magsaysay, žuvęs praėjusį sek
madienį lėktuvo katastrofoje, šiandien laidojamas.

— Prezidentas Eisenhou'eris ir Britanijos premjeras Maernil- 
lan Bermudos saloje vakar tarėsi Suezo kanalo ir Izraelio klau
simais.

— Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Dag Hammarsk
joldas vakar tarėsi Suezo klausimais su augštais Egipto pareigū
nais Kairo mieste. Generalinis sekretorius daugiau kaip vienerių 
metų laikotarpyje penktą kartą atvyko į Egiptą.

— Argentinos prezidentas Aramburu pareiškė, kad Argentina 
yra sunkioje ekonominėje, būklėje.

— Egipto prezidentbs Nasseris ir Jungtinių Tautų gccnralinis 
sekretorius Dag Hammarskjoldas vakar tarėsi Vidurio Rytų kri
zės klausimais. Hammarskjoldas bando Nasscrį sutaikinti su Iz
raeliu.

— Viceprezidentas Ni.ronas grįžo iš Afrikos į \Vashingtonq.
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Redaguoju J. SOLIUNAS, 518 K. Green Str., Cliainpaign, 111.

Renkamės Detroite
d. ŠOLICNAS

Prieš porą savaičių Clevelan-^ nius, tenka tik tikėti, jog mū- 
de mūsieji krepšininkai ir tink- sų vyresnieji dirbs su jaunai- 
lininkai bei tinklininkės apygar-Į siais, juos treniruodami, o pas- 
dos pirmenybėse atrinko sporto' kiau siųs į įvairias pirmenybes
vienetus, kurie atstovaus Vidu
rinių Vakarų apygardą sporto 
šventėje Toronte. Rytoj ir po
ryt mūsų janesnieji krepšininkai 
ir tinklininkai, žinoma moteriš
kos ir vyriškos giminės, bei sta- įspūdžius, 
lo tenisininkai renkasi išbandy
ti savo jėgas j Detroitą.

taip. kad pačios komandos rung 
tynės paliktų visiems ne juokin
gus prisiminimus (atsimenate 
Toronte buvusias moterų krep
šinio rungtynes?), bet malonius

Užpatentuota meisterystė?
Atrodo, jog šis savaitgalis vi

sai Detroito lietuviškajai visuo
menei bus pirmoji proga pama
tyti šiuo metu bene geriausius 
mūsų "jaunuosius krepšininkus. 
Kadangi per metų eilę Chicagos 
jaunasis Neries krepšininkų vie
netas nėra pralaimėjęs nė vienų 
pirmenybių, todėl bus įdomu 
tuos iškiliuosius žaidėjus pama
tyti Detroitui. šioje laimėjimų 
grandinėje Neries krepšininkai 
meisterystę iškovodavo tikrai 
permainingose rungtynėse, ta
čiau visuomet sugebėdavo lai
mėti. Atsimename, kaip nerie- 
čiai sunkiai nugalėjo kelis kar
tus Clevelando penketuką, pas
kui gražiai įveikė visus prieši
ninkus New Yorke, o pernai tie 
patys detroitiečiai pralaimėjo 
vos vienu tašku.

Manau, kad pirmenybėse da
lyvaus Clevelandas, kuris iki šiol 
daugiausia ir stipriausiai įsten
gė pasipriešinti Neriai. Taip pat 
bus Detroitas. Chicagos Baltija 
ir Rochesteris. Pirmenybėse tu
rėtų būti gražių kovų.

Kas laimės?
Reikia tikėtis, jog kiekvienas 

pirmenybių dalyvis atsiveža ne 
tik norą laimėti, bet taip pat ir 
pažangą, padarytą žiemos me
tu. Ypatingai džiugu, jog mū
sų jaunių meisteris, savo tarpe

šaukštus iškeitėme į raketes 
Prie jaunųjų kamuolio pirme

nybių staigiai, lyg atsiminus, 
kad prie stalų galima ne tik 
valgyti, bet ir kažką žaisti, apy
gardos sportiška vadovybė pri
jungė ir stalo tenisininkus.

GERIAUSI 1950 M.

Claire Trevor ir Jack Palance susikabinę rankomis džiaugiasi,

mejo premiją už vaidmenį filmoje "DodsWorth’ 
filmoje “Reąuiem for a Heavyweight”.

ir jis už vaidmenį 
(INS

miama jaunimo veiklos centrų ‘ Toje mokykloje yra ir dau- 
miesto švietimo skyriaus ir kt. giau tremtinių vaikų, pasižymin

Pastovį keliolikos moksleivių įge,o mokslu ir veikla, pvz. 
iš VVaterburio augštesniųjų mo- t»ulot'i’ė, Kuzminskas, Campe 
kyklų jaunuolių grupė yra svars [ ir kt K.
čiusi daug jaunimui aktualių ■—........... ...... •;=
klausimų.

Toje grupėje dalyvavo vienin
telis lietuvis — Ant. Saulaitis.
Jr.

Pirmiausia, pedagoginės savai 
tės proga, jis buvo pakviestas 
dalyvauti programoje su prane
šimu apie švietimą Lietuvoje. 
Po to buvo paprašytas prisidė
ti prie jaunimo nusikaltimų svar 
stymų ir papasakoti, kaip šis 
klausimas buvo sprendžiamas 
Lietuvoje. Toliau jau buvo į- 
trauktas grupėje pasilikti visą; 
sezoną.

Jis yra Švč. Širdies gimnazi
jos mokinys ir šiemet baigs tą 
mokyklą. Jis savo laidos abi
turientų (apie 165 mokin.) yra 
išrinktas vyriausiu mokyklos 
1957 m. metraščio “The Golden 
Book” redaktoriumi.

Tel. REliancs 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

•’»‘VTOJAS IR CHIRURGĄ' 
'pyrf'VIS GYDYTOJAS.'

8925 59th Street
4 r liet. <:38-*S:8*

,1 pavMi .uis r*

Tel. ofiso Ir huto OLymplc 8-41511

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kasdien 1-3 vai. Ir «-8 vai. vak„ 
lšekyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad. tik susitarus.

Pirkit Apsaugos Bonus!
DR. ). J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Naujas adreaaa- 4255 W. GSrd St 

Ofiso tel. REllance 5-4IKI 
Rezid. telef. GRovelUII 0-00 I 7 

Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. m 
Penktad. tik po pietų.

Trečiad. ir šeštad. pasai sutarti

Ofiso tek CLiffslde 4-2880 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 Mest 47th Street 
(Kampas 47th Ir Hermitage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek

susitiks vyrai ir vėl kaltins vi
sokiausias pašalines kliūtis, ne
leidžiančias pasišvaistyti aplink 
stalą su raketėmis. Tačiau man 
kartais lyg ir norisi liežuviu lep
telėti, kad čia turbūt bus nė tos 
“aplinkybės” kaltos, bet mes pa 
tys. Atrodo, jog toji ranka per
daug jau dažnai kaip reikiant ne 
pakyla, bet kažkur tai netoli 
vietovės, burna vadinamos, už
kliūva...

Atrodo, kad apygardinai va
dovai yra pilni gražių norų, tu
ri laiko ir popieriaus, nes kitaip 
jie nebūtų rašę. jog stalo teniso 
žaidynėse bus ne tik vyrų ir 
moterų, bet taip pat jaunių ir 
mergaičių vienetų varžybos. Gal 
gi kas ir prasilavino ir iš jaunų
jų per metus, bet nei pernai, nei 
pagaliau šiemet mūsų jaunieji 
vietos stalo teniso pirmenybėse 
niekur nepasirodė. Atrodo, jog 
nieko jauno negalima tikėtis šio 
se stalo teniso varžybose. Bene 
vienintelė grupė, kurir dar dau- 
vienintelė grupė, kuri dar dau 
giau gyvybingumo rodys, bus 
dinės rungtynės. Čia dar yra 
keletas užsikusių senovės lie
tuvių, kurie, nors ir nušluostę 
dulkes nuo rakečių, dar sugebės 

turėdamas visą eilę iškilių žai-, sukurti bent keletą gražesnių 
dejų, turėtų suteikti progą Dėt- susitikimų.

Vadinasi — vėl žaisime. Vėl kad jie buvo išrinkti geriausiais televizijos artistais 1956 m. Jis lai-
- -- . ...... . . 177 PI O nrpmiia Voi/imnni ■Pi 1 -I ~ -iic eeev YiniJ»vYjY».i

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

TeL Blshop 7-7075

be pralaimėjimų, baigmėje tu- WaterbulV, Conn. 
rejo pasiduoti žymiai stipresnei, Į 7 ’
Ontario moterų krepšinio vice- Lietuvis moksleivių diskusijose 
meisteriui, St. Peters komandai. - Kovo g d baigtos apįe keturis

— Kanados Sporto Apygarda mėnesius kas šeštadienį truku- Tol. ofiso he 4-0099; r^«n*R «-7338

ir šiais metais vykdo krepšinio sios moksleivių grupės radijo 
pirmenybes, kuriose dalyvauja programoje diskusijos įvairiais 
Toronto ir Hamiltono klubai, klausimais. Ta programa, vadi-! 
Vyrų grupėje yra 6 komandos, narna “Jaunimas aptaria”, trans j 
o moterų — 3. Pirmauja vyrų liuojama abiejų VVaterburio dien 
grupėje — Aušra (žali), o mo-į naščių leidyklos per jos radijo 
terų — Vytis. A. stotį. Jaunimo programa yra re

C|Z|B’Q SEL F «l\ir O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH D AMEN AVENUE

DR. ANTANAS ALEKI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
Vai. nuo 1-4 Ir 6-9. 

šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p.p., 
išskyrus ketvirtad. ir sekiuad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South Western Avenue 
vai..* kasdien 10-12 vai. L- 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais IV- , vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso 'elefonas: PR 8-3228 
Res telef. WAlbrook 5-5070

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

*1150 South Westem A venine
(MED1CAL BUILDING) 

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

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. WAlbrook 5-3706

Tel. ofiso PKospect 0-2240
PKospect 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 So. Wood Street 

PriSmimo vai. nuo 2- -4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. Ir penkt.
Trečiad. ir sek uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVItlUS
GYDYTOJA TR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michlgan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly HUls

Vai.: kasdien nuo 6 v. v.'Jkl 9 v. 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v„

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

Tel,: Ofiso — PUllman 5-0700 
Buto — BEverly 8-3946

DR, FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Hacker Drlve 
(Clvlc Opera House, kamb. 868) 

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 0-2284 

6002 West 10 th Str.. Cicero 
Vai. kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai. 

Tel. TOvmhall 3-0858 
Kitu laiku Ir trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir rez.; 5100 S. Westem Avė. 
Tel. PRos-pcct 8-1223 arba U’K 0-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

Tel. ofiso He, 4-2123, rez. Glb. 8-0185

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

roito visuomenei pasigrožėti mū 
sų krepšinio prieaugliu.

Neries jaunių penketuką su
darys beveik ištisai visi žaidėjai 
iš Chicagos katalikų Šv. Ritos 
gimnazijos komandos. Tai gim
nazijos komandos kapitonas Va
laitis, jo partneris gynime Pra
puolenis ir taip pat puolėjai Var 
nas bei Gelbuda. Prie jų turbūt 
dar prisidės Vygantas ir broliai 
Taurai. Kaip matome, tai tas 
pats sąstatas (trūksta tik cent
ro Andrijausko), kuris neseniai 
laimėjo šios apygardos vyrų 
krepšinio pirmenybes. Ir todėl 
labai sunku tikėti, jog kuris 
nors jaunių vienetas Neriai pa
sipriešintų vėl laimėti meisterio 
vardą.

Antroji vieta turėtų tekti e- 
nergingiems c 1 e velandiečiams, 
tačiau negalima užmiršti ir pa
čių šeimininkų jaunimo.

Gražūs norai, bet...
Teko pastebėti, kad mūsų apy 

gardos valdžia daro gražų ban
dymą, įtraukdama į apygardos 
pirmenybių programą taip pat 
ir mūsų jauniausius tinklinin- 
kus,-es ir jaunučiams krepšinį. 
Gyvenant Amerikoje, dėl jaunu 
čių krepšinio nebus tokios pro
blemos, kaip su tinkliniu. Gai
la, tačiau iki šiandien, Išskyrus 
Clcvelandą, neteko girdėti, jog 
kas nors susirūpintų mūsų tink
linio prieaugliu. Per šešerius 
paskutiniuosius metus mes pajė
gėme taip nugyvendinti tinkli
nį- j°g jau sulaukėme tokių ku
riozų, kad tinklinio vienetus pir 
menybėse atstovauja futbolinin 
kai ir krepšininkai. Nieko ne
turiu prieš, kad tinklinį žaidžia 
futbolininkai, tačiau viskam tu
ri būti vieta ir laikas. Ir kas gi 
nebeprisimins New Yorke buvu
sių baigminių tinklinio rungty- 
tynių?

Todėl, stebint mūsų jaunųjų 
tinklininkų pirmuosius žings-

Komandinėse stalo teniso var 
žybose žada pribūti mažiausiai 
Detroitas, Clevelandas, Roches
teris ir Neris, šiuo metu įsikū
rusi Urbanoje. Tarp šių visų 
vienetų dalyvių tikraiusiai pasi
rodys mums jau žinomi veidai, 
kaip pernykštės sporto šventės 
vicemeisteris, žinomieji Cleve
lando atstovai, bet jau bent po
rą metų atosttogavę, Ignatavi
čius, Nasvytis, detroitietis Mi
siūnas, rochesterietis Mačiulis, 
na ir neriečiai — Avižienis, Klei 
za ir kiti.

Bendrai paėmus, šis jaunųjų 
kamuolio pirmenybių žaidėjų ir 
stalo tenisininkų pasirodymas 
turėtų būti vienu įdomesniųjų 
sportinių nutikimų Detroite. Ti
kėkimės, kad vietos lietuviai šios 
progos nepraleis ir jų gausus 
būrys susirinks pamatyti spor
tininkų žaidimus.

Pirmenybės vyks Holy Re- 
deemer High School salėje, 5671 

W.Vernor Hwy.
Pradžia — rytoj 12 valandą.

Iš TORONTO PADANGES
— Toronto Aušros krepšinin

kai. talkininkaujami vytiečių 
Kulio ir Preikšaičio, sėkmingai 
dalyvauja garsiosios Toronto B- 
C krepšinio lygos pirmenybėse. 
Laimėję paskutiniąsias rungty- į 
nes prieš Andys 19:54, užsitik
rino vietą baigminiuose žaidi
muose, tačiau čia jau pralai
mėjo pirmąsias rungtynes pir
menybių favoritui Tridents tik 
po pratęsimo 86:85.

— Hamiltono Kovo stalo te
nisininkai neseniai nugalėjo Ha
miltono vengrų rinktinę 9:0 ir 
su Rochesterio Sakalu sužaidė 
lygiomis 5:5. Koviečiai sudaro J 
pajėgų komandinį vienetą ii 
bus kietu riešutu žaidynėse.

— Toronto Vyčio krepšin i n 
kės sėkmingai dalyvavo CYO1 
krepšinio pirmenybėse. Tapu-; 
sios savo grupės nugalėtojomis*

JLL PHONES — WALBROO| 5-8202

MAIiCH-KOVO 21, 22, 23 d. d.

BISQUIT THKEE STAK COGNAC Fifth $4.79

MONNET THREE STAR ČOGNAC Lifth $4.98

HENNESSY THREE STAR COGNAC Fifth $5.09

1 GRAIN ALCOHOL 190 PROOF V.S.P. Fifth $4.89

| CINZANO VERMOUTH
į Dry or Sweet Fifth $.|39

i KIJAFA WINE Fifth $|.69

IMPORTED GERMAN RHINE WINE ^fth $1i59

1 COFFEE LIQUEUR Fifth $3J9

Į CIIARTREUSE (GREEN) Fifth $0.69

CREME DE VANILLE EIQUEUR Fifth $3.39

NARIAI IIETUVK TAUP. IR SKOUNIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

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

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

St ANTHONY SAVINGS R LOAN ASSN.
1447 S. 49th C»„ Cicero 50, III., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS & LOtN ASSN.
1800 S. Halsted St., . Chicago 8, Hl.

"'oL ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvtr., penKt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.lr šešt. pagal sutarties

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D61 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
P. p. kasdian išskyrus trečiad. Ir 
šeštad.

Rea. teĮ. GRovehlll 0-5003

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

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

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

Telef. ofiso LAfayette 3-A048 
Rez.: WAlbrook 5-3048

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue 
Chicago 29, III 

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpublIo 7-4800 

Beatdencla: GRovehlll 0-8101

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:30 v. 
▼ak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofise tel. Vlrglnla 7-0030

Realdenolęos tel. BEverly 8-8844

TeL ofiso VT 7-0080, rez. RE 7-0807

DR. M. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampan Archer Ir Californla Ava. 

▼AL.: 8 4 Ir 6—8 v. p. p
*ešt. 2—7 vai. p. p.,
Išekyrun aekmadlenlua

Ofiso telef. YArda 7—1100 
Reaidencljoa — STew*rt 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 W«rt 35th Street 
(kampan Halsted Ir 26-ta gatvO) 

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

Šeštadieniais i—4 vai.

Tel. WAlhrook 6-2070
Res. HTlItop 6-I60O

Dr. Alaaander L Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marquette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

VAL. t—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak. 
Trečiad. Ir šeštad. pagal nutarti

Tel. ofiso PR. *838. rea. RE. 7-Š199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weot 6Srd Street

VAL kandien nuo 2—4 p. p. Ir 7:R« 
Iki 9 vai Trečiad. ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehlll 0-1696

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ IJGŲ SPEYTAUST. 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos. 9—12 Ir 7—9 » » pagal

luaitartma išskyrus trečiadienius
3422 W.

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. HEmlock. 4-3761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

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

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

Šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 3-4948.

Namų — CEdarcrest 3-7780

Tel. ofiso PRospect 0-94OO
Rezid. PRospect 6-94<M)

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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. 02nd St-, tel. RepubUc 7-8818.

OfLso telefonas — Blshop 7-2526

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer) 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPKO. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 West 69th Street 

Priešais šv. Kryžiaus ligonln, 
Telef. REpnblio 7-2280 

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

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

keičia stiklus Ir rėmus 
4455 S. Califomia Are. ,YA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečiad. už- 
daryta), šeštad, 10 ryto Iki 1 v. p. p.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
(>rt hopedan - Protezistas

Aparatal-Protezai, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Areh Kuppcvtn) Ir t. t. 
Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPKDIJOS TECHNIKOS LAR.
2850 W. 6Srd St. Chicago 29. BĮ 

Tel. I'RoKpeet 0-6004

Tel. ofiso PR. i-0440, rez. HE.4-315V

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR. 0-0059 

Rezid. 0000 S. Artesian Avė.
VAI. 11 v. v. iki 3 p. p.; 6—9 v. v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 Went 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

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu akių įtempimą,, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
į mokyklos vaikua

4712 South Aahland Avė.
Tel. YArds 7-1873

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. fteštad. lO:So 
Iki 6 vai. Sekmad. ir treč. uždara.
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PREZIDENTO PLANAS
Prieš porą savaičių prezidentas Eisenhoweris pasirašė Kon

greso patvirtintą (su kaikuriais pataisymais) jo paties paruoštą 
ir jo vardu pavadintą planą — Eisenhowerio doktriną, Ūečiančią 
Art. Rytų taikos klausimą. Buvęs Atstovų Rūmų narys James 
P. Richards tuojau buvo paskirtas vykti j Artimuosius Rytus 
smulkmeniškai išdėstyti, kaip bus tekiama karinė ir ūkinė pa
rama arabų kraštams, prisilaikant Prezidento plano, arba vadi
namos doktrinos.

Atrodo, kad p. Richards turės žymiai daugiau sunkumų pla
ną vykdyti, negu administracija turėjo pravesdama jį abiejuose 
Kongreso rūmuose. Tai jau yra aiškų iš paskutiniųjų dienų įvy
kių Suezo kanald zonoje ir ypač Gazos ruože.

Egipto premjeras Nasser jau yra metęs naują kovos pirštinę 
Jungtinėms Tautoms ir taip pat Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms. Jis yra pasiuntęs memorandumą toms valstybėms, ku
rioms yra reikalingas Suezo kanalo naudojimas, nustatant są
lygas, kuriomis Egiptas leis tų valstybių laivams plaukti kanalu. 
Tos sąlygos nėra priimtinos. Nasseriui ir jo šalininkams Ri
chards aiškins, kad Eisenhowerio doktrina tikrai turi tikslą 
padėti arabų kraštams ūkiniai ir, jei bus reikalas, kariniai, kad 
JAV rimtai žiūri į arabų kraštų ateitį, kad JAV parama jie gali 
pasitikėti, kuomet Sovietų Rusijos pažadai yra apgaulingi, nes 
komunistai jokių pažadų nėra įvykdę, nevykdo ir žinoma nevyk
dys.

Galimas dalykas, kad be didelių svyravimų Eisenhowerio 
planui pritars ir juo patikės Irakas ir Libanas, bet iš taip vad. 
“neutraliųjų” arabų kraštų gal tik Saudi Arabija pakryps plano 
link. Su Sirija, Jordanu ir Egiptu vargu ar bus galima susikalbėti

Aštriausia rakštis arabiškųjų tautų akyse yra Izraelio vals
tybė, kuri buvo sukurta arabų pasaulio viduryje. Jei to nebūtų, 
aišku, kad ir su Nasseriu ir kitais arabų vadais kalba būtų leng
vesnė.

Eisenhovverio plano vykdymui pačioje pradžioje kenkia alar- 
minga padėtis Gazos ruože. Nasserio užsimojimas perimti ruožo 
administarieją, paskiriant jam savo gubernatorių, kuomet Izraelis 
buvo įkalbėtas atšaukti iš jo savo karines ir kitokias jėgas. 
Tokio elgesio iš Egipto pusės JAV vyriausybė nestikėjusi. Esą 
buvę manyta, kad Egiptas išsižadės savo pretenzijų į Gazą. Taip 
manydama, JAV vyriausybė apsivylė.

Įsteigus Jungtinių Tautų administraciją Gazos ruože be abe
jo būtų išspręsta Izraelio problema. Bet, jei norima ją spręsti re
miantis laikinąja 1949 metų sutartimi, kodėl nepradėti tais pa
čiais pagrindais spręsti ir kitas problemas. Laikantis tų susita
rimų, pačios Izraelio valstybės sienos yra tik laikinai nustatytos. 
Jos laukia galutinio išsprendimo.

Reikia pasakyti, kad Jungtinių Tautų rezoliucija Palestinos 
klausimu yra vienintelis tikras taikos laidas. Kol Izraelis bus 
laikomas lyg ir nepaliečiamu ir neturinčiu atsakomybės Artimų
jų Rytų problemose, iš krizių ten išbristi bus negalima. Jos seks 
viena kitą. Atsisakymas šitaip žiūrėti į problemą išvertė iš val
džios seną ir patyrusį Anglijos politiką — premjerą Edeną. Tas 
pats atsitiks ir su prez. Eisenhowerio doktrina, jei nebus laiku 
apsižiūrėta ir realiai pažvelgta į Art. Rytų problemas.

——CTWCP=—=

VIENYBĖ BETKURIA KAINA?

P. STRAVINSKAS, Cleveland, Ohio

Turime dviejų kategorijų pa
siūlymų ar reikalavimų atstaty 
tyti .mūsų politinių grupių vie
nytę Lietuvos laisvinimo darbe.

1) Vieni siūlo pirma išsiaiš
kinti nesusipratimus, išlyginti 
pažiūras, kurių skirtingumas ne 
leidžia toms grupėms visoms su 
jungti savo jėgas Vlike. Siūlo
ma Vlikui taip pat surasti tam 
tikras bendradarbiavimo for
mas ir su Lietuvos pasiunti
niais. Pateikiami konkretūs Vil
ko ir tų pasiuntinių bendradar- 
ciavimo nuostatai. Toks labai 
konkretus ir konstruktyvus pa
siūlymas, pvz. yra duotas pulk. 
K. Škirpos jo vertingoje Vliko 
ir Liet. pasiuntinių studijoje, 
kuri praeitų metų pabaigoje bu 
vo paskelbta “Nepriklausomoje 
Lietuvoje”.

2) Kiti gi ne tik nepateikia 
jokio savo projekto nesusipra
timams išsiaiškinti ir pažiūroms 
išlyginti, bet tiesiog to bijosi. 
Sako: “Nenorime daugiau gin
čų — susitaikykit!"... Tie iš es
mės dori žmonės ir labai geri 
lietuviai taip yra išsiilgę visų 
sutarimo ir taikos, kad jiems 
rūpi tik vienybės atstatymas — 
tout a prix, betkuria kaina.

Jei ta mū3ų politinė vienybė 
(dargi ne dvasinė, o tik mecha
niška, dirbtinė) būtų pats augš 
čiausias gėris ir tikslas pati sau 
(Sclbstzweck), tai ko ir berei- 
kėtų! Ją tuojau pat galima bū
tų atstatyti ir gyventi visiems 
be rūpesčių, be kovos, taikoj ir 
ramybėj. Bet taip gi, iš tikrųjų, 
nėra.

1) Vienybė (Ir tai ne kokia 
mechaniška, pasiekiama tik bur 
nas užsičiaupimu, bet dargi vi
dinė — dvasinė) nėra nei augš- 
čiausias gėris, nei tikslas pati 
sau. Ji yra tik būdas ir priemo
nė kitiems augštesniems gė
riams ir tikslams siekti, pvz. 
tautos dvasinei ir medžiaginei 
gerovei, krašto išlaisvinimui 
ir t. t.

2) Todėl siekiant tos politi
nės vienybės, jei reikia ką nors 
ant jos aukuro paaukoti, turi
me pirma patikrinti, ar ta auka 
nebus perbrangi.

Duosiu čia ryškų pavyzdį.
Štai kaikurios mūsų politinės 

grupės, pasitraukusios iš Vliko, 
gal sutiktų va į Vliką grįžti ir 
ten jau dirbti “vieningai” lais
vinimo darbą, jei Vlikas atsisa
kytų toliau būti politiniu orga
nu, kompetentingu veikti ir vyk 
dyti tautos valią. Kitaip sakant, 
tos grupės reikalauja, kad Vli
kas pakeistų savo teisinę pri
gimtį ir pats, kaip tautos atsto
vybė, save panaikintų bei susi- 
likviduotų. Reikalautojai visai 
nežiūri to, kad Vlikas, kaip tau 
tos atstovybė ir politinė vado
vybė, dargi jų pačių pritarimu 
1943 m. buvo (steigtas Lietuvo
je, kad jis toks 1945 m. pavasa
rį buvo atkurtas užsieny, kad 
jis tokiu prisistatė lietuvių tau
tai savo 1944 m. vasario 16 d. 
deklaracija, o vėliau ir savo vi
sa eile raštų laisvajam pašau- i 
liui. Jiems tik rūpi Vliką paver- Į 
sti, kaip jie sako, “visuomenine 1 
organizacija propagandos tiks
lams"...

Ar galime paaukoti Vliką, 
kaip tautos atstovybę, ant to 
mūsų politinės vienybės auku
ro?

Niekuomet! Kodėl?
“Teisininkų Žinių“ nr. 17 — 

18 (1956 m.) savo rašinyje “Vii 
kas ir Lietuvos pasiuntiniai” 
esu nurodęs, kas būtų, jei Vli
kas atsisakytų būti tautos poli
tine vadovybe, reiškiančia ir 
vykdančia tautos valią. Dabar 
čia tuos savo žodžius pakarto
siu:

1) jis apviltų pačią tautą, ku
riai jis prisistatė jos politine va 
dovybe savo 1944. II. 16 d. dek
laracija,

2) netesėtų tautai ana dekla
racija duotų įsipareigojimų (va 
dovauti laisvinimo darbui ir 
t. t),

ŽYDAI VVAKHINGTONE

Izraelio užsienių reikalų ministeris Meir su Izraelio ambasado
rium Eban (kairėj) Washingtone, kur jis atvyko pasikalbėti su sekret. 
Dulles dėl Gazo krizės. Vidury Izraelio ministeris Argaman. (INS) ,

-----  ' f
3) paliktų tautą visai be at

stovybės, nes be Vliko, koks jis 
savo teisine prigimtini yra šian 
dien, niekas kitas negali mūsų 
tautos atstovauti,

4) pasirodytų netiesą skel
bęs ir visam laisvajam pasau
liui, kuriam jis nekartą yra kal
bėjęs visos tautos ir netgi val
stybės vardu, sakydamas turįs 
tautos įgaliojimus,

5) užkirstų sau kelią ir toliau, 
kalbėti pasauliui pavergtosios 
tautos vardu,

6) pats savo rankomis su
griautų visa, ką per eilę metų 
yra sukūręs tautos laisvinimo 
3rity ir pats išardytų visą lais
vinimo organizaciją, kuriai jis

IŠLAISVINIMO REALYBĖ
K. MOCKUS, Boston, Mass.

Amerikiečių spaudos 
pasisakymai

Noriu čia paminėti du tokius 
labai žymius amerikiečių spau
dos organus, kurie, tarp kitko, 
per abejis rinkimus labai tvirtai 
stovėjo už Eisenhowerio kandi
datūrą į prezidentus.

Popularusis žurnalas “Life” 
neseniai paskelbė vedamąjį 
straipsnį, kuriame nagrinėja, 
kokios buvo galimybės padėti 
kovojančiai vengrų tautai ano
mis praeitų metų spalio dieno
mis. Straipsnis prileidžia, kad 
buvo galima .mėginti padėti ir 
net tiki, kad būtų pajėgta tai 
padaryti. Manoma, kad jeigu 
Būtų buvę veikta skubiai ir ryž 
tingai, jeigu būtų revoliucijos 
metu buvusioji koalicinė vyriau 
sybė spėjusi gauti tarptautinę 
paramą, jeigu Jungt. Tautų de
legacija su JAV parama būtų 
atsiradusi Vengrijoje tuo metu,

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

gelbėjau, o kas iš to? Paskaityk, ką rašo. — Jis pa
duoda languotą popieriaus lapą. — Matai, primetė 

i meilę, pasipiktinimų marias suvertė.
Viktoras perskaito. Pavarto. Lapas lyg kažkur 

i matytas. Ar ne panašiai buvo pas Liną išplėštas?I
— Baisu! Tokios pamazgos! — numeta popie

rių. Nereikia ne! Tegu vaidina Samanė, tik Samanė!
Jis nukerta žodžius, bet kunigas nesidomi. 

Minkštasuoly sėdi jis, krauna laikraščius ir pasako
ja, kas nutiko.

— Tu mano vietoj paliksi. Globok juos. Svar
biausia, žiūrėk, kaip Samanė laikysis. Reikia ją įsta
tyti į normalius kaliošus. Padėk ir Linai, jei išeis. 
Bus dabar gera proga, kai Julius vadovaus. Prižiū
rėk ir jį. Jei nesilaikys mūsų plano, mes dar uždan
gą pakelsim.

Pabyra reikalų reikalai: kaip važiuos, su kuo, 
kada, kur sustos, kaip susitars su Julium?

Tuo metu kažkas stipriai pabeldžia į duris.

22.

SAMANES paskutinės dienos lyg ne tos. Kaž
kas įvyko, ko ji negalėjo suprasti. Kai pabudo aną 
pirmadienį po vaidinimų ir pažvelgė į baltas lubas, 
griebė ją liūdesys. Tos lubos priminė žiemą, kai ji 
sėdėdavo prie lango ir žiūrėdavo į ganyklas, į Gili
jos pievas, kurios tęsiasi ligi dangaus pakraščio. Ir 
nieko daugiau ten nebūdavo, tik sniego laukai. Kar
tais nubėgdavo išsigandę kurapkos, paklydęs kiškis 
nušuoliuodavo. Mėnesienoje žėrėdavo plotai ir ding
davo tolių melsvume.

Taip sėdėdavo valandų valandas, kažko laukda
ma. Gal kas suras jų užsnigtus vartus, gal užeis? Gal 
pakvies kur toli toli į svečius? Bet ji būdavo viena. 
Tik radijas draugiškai atsiliepdavo iš tamsumos, neš
damas švelnias melodijas. Nuo jų buvo dar liūdniau; 
rodos, visi Gilijos plotai vilnydavo sunkiu ilgesiu.

Šis ilgesys ir nūnai ją pagavo. Atrodė visa be
prasmiška, nyku, tuščia. Užsimerkusi nusisuko į sie
ną, vėl ritosi veidu į aslą ir pamažu atvėrė akis.

Komoda prieš ją. Ant. jos — brolio, gimnazistų 
nuotraukos ir bent dešimt šventųjų paveikslų mažuo
se rėmuose. Kilsteli galvą, ir pasidaro keista, net juo
kinga: ar ne perdaug šventųjų ant. stalo?

Anksčiau to nepastebėjo, net su mama ginčijosi, 
kad taip reikia, tai jos prisiminimai, dovanos. Dabar 
— perkrauta, vaikiška.

Čia pat ant kėdės drabužiai. Numestas nosinu- 
kas, kuriuo nusišluostė veidą. Aiškūs grimo pėdsa
kai — raudonos dėmės nuo lūpų.

Ji net lovoj atsisėda, prisimena vakarykštę die
ną. Ausyse ūžia salė, žodžiai skamba, susilieja į vie
ną. Ir gera jai: suprato, įvertino. Ne, ne tai ji non 
pasakyti. Buvo kažkas, kas patiko.

Nugulusi vėl žiūri į lubas, bet mintyse nebėra 
sniego laukų. Ji šypsosi prisimerkus.

Tada upelis. Kvaila ir galvoti, kad Lina. Kvaila! 
Konkurencija? Ar kas nelydi?

Samanė patogiai įsitaiso ir svajoja. Kažkas ją 
įsimylėjo! Nelauktai! Algį už konkurentą palaikė! 
Kažkas įsimylėjo! Maišosi mintys, ir gera jai.

Žvelgia į komodėlę. Ten jos paskutinė klasė, kai 
buvo ketvirtoje. Taip ir nušoka į anuos laikus.

Jau nuo pirmos šaunieji berniukai turėjo savo 
damas, o jos — riterius. Visa klasė pirmiausia mylė
jo kapelioną, paskui sporto, lietuvių kalbos mokyto
ją, berniukai sekiojo gamtos mokytojos seserį, kuri 
buvo antroje.

O kas ją, Samanę, mylėjo?
To ji nežino. Pagauta draugių, žiūrėjo j vieną, į 

kitą. Daug kas patiko. Toks Juozukas is trečios, Adis 
iš ketvirtos.

Gyveno tada pas našlę dvarininkę, kuri neturė
jo vaikų. Namas didelis, erdvus. Dviejuose kamba
riuose įsitaisė su broliu, o siautė sode, Balione. Vietos 
buvo daug, tik laisvės trūko. Dvarininkė brolio nesu
valdė, bet Samanę čiupo. Lydėjo į gimnaziją ir nuo
lat sakė pamokslus: neik j vakarėlius, nes ten kai
miečių bernai šūkauja ir šoka be pirštinių; nesiro
dyk viena gatvėje, nes tai nepritinka padoriai mer
gaitei.

(Bus daugiau)

58 tęsinys i 4«
Lengva jam, skaidru. Dar porą valandų triūso, 

ir jis niekada nebegrįš prie tų pinklių. Baisios jos. 
Geriau žiūrėti į rąstus, juos apskaičiuoti. Daug ge
riau. Bet ir čia greit pasisekė. Juliaus vežimėlis 
dabar dundės ir skardės patenkintas. Gimbutas 
ries ūsą. Visiems bus gerai, nes ateina rudenėlis.

Vikaras žingsniuoja kambary. Tiek daug staig
menų! Tas atostogų artumas jau pagauna. Laisvė, 
kelionės, draugai. Žinoma, j Šiluvą jaunimo nebe- 
nuveš. Bet nesigraužia per daug. Nemaža jiems da
vė. Žiemą jis padarys savo.

Žiūri į savo kambarį ir trina smakrą. Taip ne
galima palikti. Reikia sutvarkyti, sudėti knygas, iš
karpyti laikraščius.

Įgriūva Viktoras. Net duris verdamas pradeda:
— Kunige, aš diplomatas. Prikalbinau Liną!
— Ką tu sakai?!
— Buvau ir pas Samanę. Priverčiau jas susi

taikinti. Viskas — kuo geriausiai.
Meistras pakilus, šviesus. Krinta į kėdę ir ištie

sia aulinukus. Kunigas apsako, kad ir Balėnuose jie 
pakels uždangą.

— Antra išvyka? Gal vieną kartą leisti Linai 
vaidinti?

— Pasakysiu atvirai. Lina kažkaip manim pa
sitikėjo daug papasakojo. Ji turi rūpesčių, gal di
desnių už Samanę. Jai patinka Julius, o reikalai ne- 
siklijuoja.

— O ha! — vikaras nustemba ir lukterėjęs at
sako: — Baigta, auklėjimo sezoną uždarau. Vienai

iki šiol, kaip tautos atstovybė, 
vadovauja,

7) patvirtintų Lietuvos prie
šų jau seniai skelbtąją pažiūrą, 
kad jis, Vlikas, yra tik siauros 
lietuvių grupės padaras, tik “vi 
suomeninė organizacija” ar 
sambūris, neturįs teisės kalbėti 
visos lietuvių tautos vardu.

IŠVADA
Siekdami politinės vienybės, 

j ieškokime išmintingo kompro
miso, bet nedrįskime ant vieny
bės aukuro padėti (paaukoti) 
tai kam vienybė, kaip priemo
nė, turi tarnauti, ypač gi tau
tos intereso.

Vienybė betkuria kaina ne
perkama.

kai valdė Nagy vyriausybė, jei
gu pačiose Junigt. Tautose būtų 
įteisinta tos vyriausybės atsto
vai, rusai vargu būtų drįsę įve
sti naują okupacinę kariuomenę! 
ir pradėti iš naujo terorą. Visa 
tai neįvyko dėl to, kad laisvojo 
pasaulio politikai nebuvo iš ank 
sto tokiam įvykiui pasirengę ir 
neturėjo konkrečių instrukcijų. 
Tų instrukcijų neturėjo ir šio 
krašto delegatas Henry Cabot 
Lodge. Jis, tiesa, kalbėjo labai 
gražiai, bet nedavė tokių pasiū 
lymų, kurie būtų vedę į realią 
paramą kovojančiai tautai anuo 
kritišku momentu. Be to, buvo 
paprašyta atidėti klausimą 
dviem dienoms, ir per tą laiką 
atriedėjo nauji įvykiai. Tokios 
yra “Life” žurnalo mintys.

Tarptautinio Bostone spausdi 
namo. ir gerai informuoto tarp
tautinės politikos klausimais 
dienraščio “Christian Science

Monitor" Washingtono kores
pondentas Joseph C. Marsh pasi
sako dar kritiškiau ir nurodo, 
kad toji išlaisvinimo politika, 
kuri buvo įrašyta 1952 m. į res
publikonų partijos platformą, 
nebeegzistuoja — jos esą atsi
sakyta. Nurodoma dar daugiau. 
Neseniai JAV oficiali informa
cijos įstaiga, kurios žinioje vei
kia “Amerikos Balsas” šventė
15 m. sukaktį. Ta proga savo 
sveikinime prezidentas Eisenho 
weris šiltai vertino tos įstaigos 
veiklą, bet vengė tokių posakių, 
kurie duotų pagrindo manyti, 
kad išlaisvinimo politika tęsia
ma toliau. Daugiau turi pagrin
do ir Walterio Lippmano anuo 
metu paskelbti išvedžiojimai, 
jog ne visam laikui, bet dabar 
dar kurį laiką JAV interesuose 
yra nekurstyti aktyvaus pasi
priešinimo satelitiniuose kraš
tuose ir remti evoliucines pas
tangas, palaikant savarankišku 
mo ženklų rodančius tokius ko
munizmo atstovus, kaip Tito Ju 
goslavijoj, Gomulka Lenkijoj ir 
pan. Prie tokių anksčiau buvo 
priskaitomas ir dabartinis rusų 
pastatytas vengrų premjeras 
Janos Kadaras. Jis taip pat ne 
turi nagų. Tuos nagus jam iš
tampė stalinistinės linijos ko
munistai kalinimo metu. Tačiau 
šiandien jis įstojo vėl į rusiško 
komunizmo vežimą ir apie jo sa 
varankiškumą sunku kalbėti. 
Taipgi manoma, kad tuo tarpu 
reikia vengti kurstymo siekti vi 
siško savarankiškumo, kol nėra 
pasirengta padėti tą savarankis 
kurną palaikyti realiomis pa
stangomis.

JAV kongreso nuotaikos

Plačiai yra žinoma, kad res
publikonų vadas senate William 
Knowlandas yra gerokai skir
tingos nuomonės apie tuos pa
čius dalykus. Jis siūlo neduoti 
paramos nei lenkams, nei kitam 
kuriam režimui, kuris tebėra 
rusų komunistų kontroliuoja
mas. Pačiame kongrese dažnai 
pasakoma labai palankių kal
bų pavergtų tautų reikalais. Ir 
Lietuvos reikalu visų mūsų 
džiaugsmui kongrese kasmet 
pasakoma rimtų ir labai palan
kių kalbų. Šiais metais vasario
16 proga taip pat tokių kalbų 
buvo daug. Tačiau vien iš kal
bėjimo daug tikėtis netenka. Už j 
tat pačiame kongrese ir rimtes
nių politikų tarpe, kalbant apie 
kovą su komunizmų, pradeda
ma vis garsiau užsiminti apie 
“double talk”. Pradedama nu
rodyti, kad kalbėjimas perdaž-

nai nesiderina su veikimu ir 
kad tai turi baigtis. Yra reika
las imtis konkretesnės progra
mos kovai su komunizmu. Yra 
reikalas pasaulio politikos ini
ciatyvą perimti amerikiečiams į 
savo rankas. Esama ir paguo
džiančių reiškinių. Prezidentas 
ryžosi skelbti Vid. Rytų doktri
ną ir kongresas ją patvirtino. 
Yra pagrindo laukti stabilizaci
jos tame svarbiame regione. Ta 
čiau Europoje nieko naujo. An 
glai su prancūzais priversti pa
sitraukti iš užimtų arabų teri
torijų, neseniai štai gavo nepri
klausomybę keli milionai Afri
kos negrų, o tuo tarpu vidurio į 
Europoj šimtai milionų tebeveri 
gauja rusų komunistiniam kolo 
nializmui. Visdėlto gi Europa 
tebėra pagrindine kovos vieta 
pasaulinio masto varžybose dėl 
ateities, šiandieniniai pavergtų 
tautų žmonės girdi pranešimus, 
kaip JAV viceprezidentas lanko 
eilę tamsiojo kontinento kraštų, 
kaip Jungt. Tautos priverčia 
mažąjį Izraelį trauktis iš užim
tų teritorijų, ir nesupranta, ko
dėl jų kraštai negali atgauti per 
šimtmečius turėtos laisvės, ko
dėl toleruojama tironija ir tau
tų naikinimas. Apie tuos daly
kus vis konkretesne forma už
simenama šio didžiojo laisvės 
krašto kongrese ir daroma įta
ka vykdomajai valdžiai. Šio 
krašto visi žmonės turi teisę da 
ryti įtaką į krašto valdžią. Įsi
traukę į kasdienybės rutiną, 
mes permažai dėmesio rodome 
šio krašto politikos gyvenimui 
ir permažai tame gyvenime da
lyvaujame.

Mes, tiesa, tebeturime oficia
liai veikiančią Lietuvos atstovy 
bę šio krašto sostinėje, bet 
praktiškame gyvenime, deja, 1 
apie Lietuvą dažniausiai kalba
ma, kaip apie Sovietų Rusijos 
dalį. Taip daro spauda, taip da
ro knygų bei žemėlapių leidė
jai. Mūsų reakcija į tuos reiš
kinius yra silpna, neplaninga,! 
neorganizuota. Laikas subruzti. 

O kaip pavergtieji kraštai?
Ten, žinoma, yra gyva viltis 

ir ryžtinga nuotaika. Tačiau 
Vengrijos įvykiai buvo pamo
kantys. Tie įvykiai, tiesa, labai 
sukrėtė rusų komunistų įtaką 
ne tik tarptautinėj plotmėj iš vi 
so, bet ir pačių komunistų tar
pe. Tokiose didelėse komuniz
mo citadelėse, kaip įtalų, pran
cūzų komunistų partijose, jau
čiamas aiškus sukrėtimas. Ta
čiau pačiuose užimtuose kraš
tuose taip pat paaiškėjo, kad 
reikia veikti atsargiau, kad net

tokiai vengrų tautai, labai ryž
tingai stojusiai į kovą ir turin
čiai betarpišką sieną su laisvuo 
ju pasauliu, nepasisekė atsilai
kyti ir nepasisekė gauti efekty
vios paramos. Dėl viso to teko 
labai priekaištų pačiai Vakarų 
propagandai; tos propagandos 
atstovams teliko nieko kito da
ryti, o tik aiškinti, kad, girdi, 
mes nekurstėm aktyviai pirešin 
tis, mes tik palaikėme laisvės 
viltį...

Su išauštančiu pavasariu pri
leidžiama, kad gali sustiprėti są 
jūdžiai anapus geležinės uždan
gos. Tačiau tol kol Vokietija nė 
ra reikiamai kariškai atsigavu
si ir kol Europos karinės jėgos 
nėra reikiamai konsoliduotos, 
sunku laukti didesnių įvykių. 
Ateityje, žinoma, siekiamoji esą 
mo3 padėties stabilizacija ne
bus išlaikyta. Tuo pasirūpins pa 
tys europiečiai. Dirbtinis Euro
pos padalinimas bei Rusijos he
gemonija viršum garbingo krik 
ščioniškosios kultūros ir civili
zacijos pagrindais organizuoto 
senojo kontinento negalės išsi
laikyti. Kova yra neišvengia
ma. Pati rusų tauta taip pat ro
do atgimimo ir atsigavimo žy
mių. Laisvesnio gyvenimo troš
kimas regimas net komunisti
nėje ideologijoje išaugintoje jau 
nesnėje kartoje. Tačiau savai
me niekas nesidarys. Teks iš
tverti gana atkaklią kovą. Visų 
mūsų noras, kad toji kova pa
vyktų spravesti be “karštojo ka
ro”; vien tik moralinis Vakarų 
pranašumas turėtų įveikti rytų 
desperaciją. Vargu tai pavyks. 
Kiekvienu atveju Vakarams rei 
kia didesnio suartėjimo ir ryž
tingesnės vadovybės.

SAUGOKIS GAISRO

Nemėtyk neužgesintų cigarėčių. 
Saugokis gaisro, nes jis naikina 
mūsų turtą ir gyvybes.
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Pagonė jam
Praėjusių švenčių metu apy

vartoje buvo itin daug įvairių 
įvairiausių kalėdinių sveikinimo 
kortelių lietuviškai. Galimas da 
lykas, kad 1956 metais tokių lie 
tuviškų kortelių ar tik nebuvo 
išleista žymiai daugiau už perei 
tuosius metus. Tas, žinoma, yra 
neblogas reiškinys. Ir nors kiek 
vienais metais vis didėja akcija, 
jog vietoje šventinių sveikini
mų, kurių nemaža dalis atlieka
ma be jokio nuoširdumo, o tik 
daugiau iš pareigos, geriau bū
tų paaukojama Balfui, Kultū-

suprantama žiema yra visiškai 
skirtingas ir neesminis! O gal 
taip pat sukrikščioninsime svei
kinimus ir Velykų proga?

Salomėja Nėris ir nedarbas 
Amerikoje

Bičiulis P. N. prieš kiek laiko 
buvo atleistas iš darbo. Prieža
stis, kaip šiame krašte neretai 
pasitaiko, labai paprasta — iš
taigoje sumažėjo darbas ir bu
vo nutarta trumpesniam ar il
gesniam laiko tarpui sumažinti 
keletą etatų. Atleistųjų tarpan 
pateko ir mūsų minėtasis tautie

ros fondui ar laisvės kovai ves- tis. Žinoma, be darbo ir pragy- 
ti; tuo būdu būtų geriausiai pa venimo šaltinio likus, didelio 
sveikiti vis bičiuliai ar artimie- malonumo tikrai nėra; be to, 
ji; o visdėlto mūsuse sveikinimo jis nuolat ir uoliai rėmė savuo

Šiame žemėlapyje matyti valstybės, kurios turi daugiausia akmenų 
turėjusių po 1,000,000 dol. pajamų 1956 m. Kaip matyti veda New

rinkimai. Deja šiuo metu daug 
žmonių neturi darbo. Mat lik
viduoja gausias įstaigas — biu
rokratijos židinius. Užmoka al
gą už 4 mėn. kaip kompensa
ciją, ir eik sau kitur darbo jieš- 
koti. Aišku, kas jau kartą dir
bo raštinėje, toks jau nebenori 
juodo darbo dirbti. Per nedarbo 
dienas daug kas ganėtinai page
do, sutingo ir jau iš viso nela
bai nori ką nors dirbti. Judres
nieji spėjo sulįsti j negausias 
naujas vietas, o kitiems ir to ne
beliko. Padėčiai aprimus, ir vėl 
visi suskato jieškoti darbo, nes 
tiki pinigo verte, štai laiško au-

paprotys ne tik nemažėja, bet 
visiškai pastebimai plečiasi.

Bestebint lietuviškas korte
les, teko nemažai nustebti labai 
gausėjančia jų forma, vaizdais 
ir turiniu, kurie ničnieko bend
ro neturi nei su tikrąja Kalėdų 
prasme, nei su Išganytojo gimi 
mu. Nemaža jų džiaugiasi “žie
mos šventėmis", kiti persispaus 
dina kaikurių poetų beveik nihi 
listinės dvasios ketureilius ir jo 
mis sveikina vienas kitą. Ne
sant ir nepretenduojant į kokius 
moralistus ar religijos prakti
kos sargus, tenka tik nusistebė
ti šios rūšies pagonybę, kuri vis 
ryškėja tautiečių tarpe. Tiesa, 
sovietai švenčia “žiemos šven
tes, jie turi “dievukus šalčius”, 
bet ką bendra su tuo turime 
mes, lietuviai? Juk ištisus šimt 
mečius mūsų kraštas šventė tik 
Kristaus gimimo šventę — Ka
lėdas, kurių ryšys su biologiniai

sius Lietuvoje, tad viename laiš 
ke Tėvynėn jis ir pasiskundė sa 
vąja nedalia — esąs be darbo. 
Ilgai netrukus atėjo iš artimų
jų laiškas, kuriame jie labai nu-

Yorko valstybė su 53 milionieriais ir antroje vietoje Texas su 181 tnrjq'1]C. xnri.>i,;o milionierių. Tačiau yra nemaža valstybių, kurios nevari nė po vieną , * > JU įstaigoje dir
----- (INS) bo 18 merginų, o dabar beliko

— ■ ■ 1 1 ■ —........ - vos trys.

keliais bando klabenti sovietinių , . pradėjo gau
įsve/u „„ris. prašydami iSteisti i ™ raSyt‘aFle A™crlk* 
f.nonas, vaikus-r tėvus. Irto- " , ' teko stai'
reikėtų tik nuoširdžiai pališkė- f t’. ^"'-‘Detroite eaan-
n i i •• t. v-* didžiausia problema su auto-ti, kad sios pastangos nebūtų _ .... . ‘............ mobilių pasistatymu, gi mieste,

milionus uždirbusį.

gą. Stockholmą ir Kopenhagą 
oro keliu pasiekė JAV.

Kodėl sovietai ją išleido? Jos 
duktė galvoja, jog ji, būdama 
vieninteliu vaiku, nesant dau
giau brolių ar seserų, galės kur 
kas geriau savo motina pasirū
pinti negu socialinės sovietų į- 
staigos. Pagaliau nebūtų rusams

veltui Gėlos. Juk tiek daug esą 
rna perskirtų šeimų narių, sene- iš kurio rašomas laiškas, iš vi-

liūdę dėl atleidimo iš darbo ir jokios naudog iš vyresnio am. 
labai apgailestauja, kartu pažy .;jaus susilaukusios ir šiaip ne 
mėdami, jog jie galvoja, kad sul perdaug sveikos moters. Taip 
sirašinėjimas su Lietuva ar tiki tikriausiai ir buvo prieitas spren 
nebus iš darbo jo atleidi-1 dimas.
mo priežastimi. Be to, jie Mums yra žinoma, kad ir tam

i- ... ... ... ’ . , so tėra vos tik du automobiliai>ių ligonių ir invalidų, likusių be L,. . . ....
jokio pragyvenimo šaltinio. Ir “ kU?) ^‘IU n dažniausiai
kas jais pasirūpins, jei ne lais- ma Or?,a‘s aU.omo 118 ^ra ^ar 
vėje gyveną tokių artimieji. To- szawa ; . lr J1S*» palyginus su 
kios pastangos yra sunkios ir ameri iniais mo eliais, atrodo

prisibijo, kad čionai nepa
kenktų ir jų išsiųstieji Salomė
jos Nėries raštai, girdi gal, ga
vus tokią knygą, čia išvis bus 
sunku gauti darbas ar ir vėl už 
teks šios priežasties naujam 
atleidimui.

Ši trumpa, bet būdinga isto
rija baigėsi gana patenkinamai 
— mūsų tautietis prieš pat Ka
lėdas vėl buvo pašauktas į dar
bą. Žinoma, gautieji S. Nėries 
raštai prie to ne kiek neprisidė 
jo ir reikalo nepablogino.

tikras skaičius lietuvių įvairiais

ilgai trunkančios bei reikalau
jančios daug pasišventimo ir 
kantrybės. Paprastai lietuviai 
juk tų dorybių nestokoja.

LENKIJA LIETUVIŲ. AKIMIS
Jaučiamas nedarbas. — Laikraščiai deda daug žinių apie 
Ameriką. — Yra atvykusių lietuvių iš Sibiro. — Apie 

automobilius ir muziką. — Gali laisvai rašyti.
šio bendradarbio paprašytas, nčJa- Yra įr aiški Pūstis

labai jau juokingai — kaip blo
gai apsirengusi teta. Be to 100
kilometrų sunaudoja net 16 _
17 litrų benzino. Tad labai sun
ku jį išlaikyti, ypač dabar, kai 
yrą labai bloga su benzinu. Esą

VĖL PRASIVĖRĖ UŽDANGOS
KRAŠTELIS

J JAV atvyko rusė iš Stalihgrado. Mažai kalba, nenori 
pakenkti likusiems. Džiaugiasi išsipildžius dešimties

metų troškimui

vienas mūsų tautietis, gyvenąs 
Lenkijoje, maloniai sutiko per
teikti vieną kitą mintį apie da
bartinį gyvenimą Gomulkos Len 
kijoje ir papasakoti to krašto 
nuotaikas, rinkimams praėjus.

Laiško rašytojas pradžioje 
džiaugiasi, jog korespondencija 
su JAV lietuviais gilėja ir daž-

ir Lenkijoje jaučiami Suezo ka-, JAV' lietuvius. Jiems ten sunku 
nalo padariniai. : ir įsivaizduoti visas tas sąlygas,

Namų Lenkijoje neapsimoka kurias lietuviui turi Amerikoje, 
statyti, nes butų nuoma gana Bet nepatinka amerikinė muzi- 
nebrangi. Iš Sibiro atvažiavo! ka. Esą teko lankytis keliuose 
viena lietuvių šeima. Labai su-i koncertuose, bet "nei muzikos, 
menkę ir išvargę. Kelionę tu-Į nei melodijos visiškai nesupra- 
rėjo patys užsimokėti, ir tai; tau, pagaliau nebemokėjau ras- 
jiems nepaprastai daug kaina-į ti ir to viso grožio”, 
vo. Laimei, vietos lietuviai su
skato ir bendromis jėgomis nau
jakuriams kas butą pajieškojo,! Žmogus įtikina ne todėl, 
kas baldą sumetė, į darbus įtai-j *<a<* **s išmintingas, bet todėl, 
sė. Oras šiuo metu šiltas - 10 k:ul J*s Y1'11 mėgiamas ir žino- 
laipsnių C. šilimos. Siaučia gri- rnas —l'ulton Sheen
po epidemija. Daugelis žmonių
vaikščioja su karščiu, peršalę.

Laiško pabaigoje tikima, jog
gal netrukus, pinigo sutaupius, 
bus proga atvykti ir aplankyti

Al. (aiii)antus’

JOHN T. ZURIS
I.AWYEIt ANI) COUNSELLOR 

n SO. LA SALLH STRFFT 
ftoom 1415

Phone: RAndolpIt H-4425 
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PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
B A L DU S
VIETOJE EB Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudaa
2313 W. 91st St., Chicago, Ilk 

Tel. PKresectt 9-2781

Pasitaiko, bet vis dar labai re
tai, jog sovietai, vienų ar kitų 
intencijų vedami, ryžtasi išleis
ti savąjį pilietį laisvėn. Bet to
ki atsitikimai yra taip reti, jog 
kiekvieno tokio naujakurio at
vykimas vis sukelia mažesnio ar 
didesnio laipsnio sensaciją. Tie
sa, žinome keletą atveju, kada 
laisvėn buvo išleista pora lietu
vių, keletas estų ir latvių. Šį 
kartą Jungtines Amerikos Vals
tybes pasiekė ir Hazel Park, 
Mich., apsigyveno senutė, 63 me 
tų amžiaus, Anastazija Filimo- 
nova, kuri atvyko pas jau nuo 
anksčiau čia gyvenusią savo dūk 
tenį.

Nekalbi ši sovietinė viešnia, 
bet bendrais sakiniais galima bu 
vo ir iš jos šį bei tą patirti. Ji — 
Stalingrado gyventoja. Kaip ži
nia, tas miestas praėjusio karo 
audios buvo beveik visiškai su
naikintas, ir didelę laiko dalį se
nutė gyveno vieno kambario 
“apartmente” — “zemliankoje”, 
pasidarytoje iš vokiečių numes
tus bombos išraustoje duobėje, 
tik uždėjus ant viršaus stogą np 
sisaugojimui nuo saulės kaitros 
ir lietaus.

Ji pati neturėjo jokių ryšių 
su komunistais, niekas, net ir 
joks uniformuot. pareigūnas nė
ra beldęs jos skurdžių namų du
rų, ir ji pati, kai pteigia, netu
rėjo ir neturinti jokių politinių 
tendencijų. Žinoma, tai tipin
gas sovietinio žmogaus pasisa
kymas. Ką gi — atsarga gėdos 
nedaro, net ir laisvėje gyvenant, 
juo labiau, jog dar yra gyvas 
jos tėv?s, stačiatikių šventikas, 
dėl kurio ji viską darytų, kad 
tik jokiu būtu jam negalėtų pa
kenkt5

Taip, ji gyvenus "pakankamai 
gerai” (vėl būdingas ir uniformi 
nis šios dienos ruso išsireiški
mas), yra dėkinga dukteriai, ku 
ri visą laiką ją šelpusi pinigais 
ir vartotų rūbų siuntiniais, ku
riuos perdirbdavo ir parduoda
vo (šioje vietoje tiktų maža su
gestija mūsų tautiečiams, siun
čiamiems siuntinius pavergton 
Lietuvon).

Patenkinta senutė nuolatiniu 
turimu karštu vandeniu virtuvė
je. Televizija? O, taip, tokią ji 
mačiusi. Viena jos draugė gy
venanti Maskvoje, atrodo, turin 
t: pinigo, na ir įsigijusi nuosavą 
televizijos aparatą. Jos žentas 
Juozapas Novitzsky dar 1929 
m. kartu su kitais amerikiečiais 
buvo nuvykęs Maskvon ir dirbo 
vieto- fabrikuose. Tai buvo a- 
merikinė pagalba sovietų pra
monės mašinos sustiprinimui. 
Tas amerikietis susipažino su 
senutės dukra Aleksandra, vedė 
ir po penkerių metų jie atvyko 
Amerikon, o to duktė labai ilgą 
laiką stengėsi atsigabenti savą
ją mot'na — tris kartus sovietų 
išeigos tarė “niet”, kol pagaliau 
jie pakeitė savąją nuomonę ir 
senutės bei vaikų džiaugsmui 
atėjo seniai lauktasis “da”. II- 
'•a. netrukus sovietinė pilietė 
Anast’zija Filimanova per Ry

NUO U2S1SENE JUSIU
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali rainiai sėdėti lr naktimis 
miegoti neg jų užaiet-nSjuslos žaiždos 
niežėjimų lr skaudėjimų senų atvi
ru ir skaudžių žatždų uždėkite 
LEOULO Ointment Jos gydymo 
ypaidyes palengvins jusu skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite jų tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ilgos vadinamos PSORIA- 
■118. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETF.,8 FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perpiyšimų 
tarppiršėtu. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstanėios suskilsios odos dedlr- 
vlnių, odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų. l-e
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., $1.25, ir $.7.50.
Pirkite vaisiInėseChi- 
eagoj ir apylinkėse—
Mllwaukee, W!»<'., Ga- 
-v,Ind. ir Petroit, Mi- 
chigan arba rašyki- 
• e ir atsiųskite Mo- 
ney order )

pas juos dabar viskas laisviau. 
Kaip žinia, rinkimai jau seno
kai yra praėję, bet jų nuotai
komis dar neretas ir šiandien 
tebegyvena. Esą daug gyven
tojų lyg ir bijoję tų rinkimų. 
Juk tik mažas išsišokimas, laiš
ko autoriaus žodžiais, iš jų pu
sės galėjęs padaryti viskam ga
lą. Iš pradžių žmonės įvairiai 
galvoję, bet šeštadienį prieš rin 
kimus per radiją dar kartą pra
bilęs Gomulka. Jo kalba vėd 
visus suvienijo, ir sekmadienį ty 
liai, be jokių išsišokimų praėjo

S 0 P H | E B A r. C U S 

MDIO PROGRAMA
IS WGE8 .stoties — Banga 1790 

Pirmadienio vak. nuo 7—8 v. 
N.’O PIRMAD. IKI PENKTAI).

8:45 Iki 9:70 vai. ryte 
ŠEŠTAI). 8:70 iki 9:30 ryte 

SEKMAI). 8:31)—9:30 v. p. iš stoties 
WOPA — 140(1 kll.

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29. Iii. HEmlock 4-241S

Vestuvfy nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

Precin Photo Sluilio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav.. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Vlrginia 7-24U

5®
y

i

i

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
GIbson 8-4938

• General is kont rak torius nau
ji; narni; statybai, įvairioms re
montams ir narni; pertvarky
mams • Turime didelį patyri
mą nani.i; statyboje. • Patys 
it liekame cemento ir medžio 
darbus. • A pkalnavima i itemo-
kaina i.

“Sostas .sa
IŠ TOLI IO ARTI 

NAUJI OiDEU TROPAI- NAUJAUSI KRAUSTTNK) ĮRANKMJ
UAtį merų patyrimas- pigus ir sąžiningas patarnavimas

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 V/. 69 S+ CHICAGO iLt Tei u/Aikmolt 5-9?99

MOVIMO

y

H
u

iBHI— SSŪrlriuiiūi
•>.

v

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM f VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldy perkraustymas as*

menu turinčiy ilgy patyrimą.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne 4,«„Telef. Vlrginia 7-7097

IJRftUIZ), Department D..
J 5618 W. Eddy St., Chicago 84, I1L

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI FI PUONOORAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK S TV & RADIO. INC
3240 So. Halsted SI., CAIumet 5-7252

mokame

I

MIDLAND
1

Savings and Loan 
Association

F

V€» 40 MITŲ 
VISU uftijvisku 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA l» 

VFlNINGlAUSlA
TAUPVMC

UMDiOVI
4038 Archer Aveeee ui lai-a7i« 

AUGUSI SALDOKAS K»rl.fe~r.

DIVIDENDĄ

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FF.I.IV A. RAUDOMS, NKM.IK BERTULIS, Sav.

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

Krautuvė atidaryta aekinadieniais nuo 11 (kl 4:30.

C R A N E SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1088

B. R. Pletkiewk-z, prez.; E. R. Hetkievrtcz, Mekr. ir advokatai,

Mokami- ankštiis dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkame 
valstybės bonus. Tnupytojains patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sųskaltų šiandien. Apdrausta iki $10,000.

Darbo valandos pirmad. ir ketvirtad nuo 9 iki 8 vai. vakaro: j 
3Otr ir penk 9 iki 5; treč. uždaryta, o seftt nuo 9 iki vidurdienio

MsU .it:........ii.it,SėSteit

1957 BUICKAS
Tik

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

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

SPECIALUS
BARGENAS

• Sofoms, Lovoms,
• Lempoms

KAINOS NUO 

$49.50
Ir augščian

G. 1ELEVISION 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, baterijlniai. RA
DIJAI: vietiniai ir vokiški, AM, FM, trumpos bandos, keliais garsiakal
biais, staliniai, kabinetiniai, nešiojami, kišeniniai, tranzitarinlai.

ATIDARA IR SEKM. nuo 11 vai. ligi 3 vai.

AS

Atliekame dideliui ir re'.žus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

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

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

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chimeros Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių snngnmo ir divi
dendų nnSuino atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau- 
ftomus pinigus. Pasidėję tanpinius pas mus gausite ne tiktai saugumų — jų 
apdraudimų iki $19,999.90. augstų dividendų, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kkriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui (’ltieagos Savings Bendrovės įstniga yra viena i5 gra
žiausiai ir modemiSkiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje. /

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

Rašykite dėl informacijų. Mūsų turtas $21.999,909.90.

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

Atdara: pirmadienį nuo 12 Iki 8, antradienį Ir penktadlenj nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 Iki 8
Trečiadienį uždaryta visą dieną, n šeštadienį nuo 9 iki 2 valandos po pietų.

J
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Penktadienis, kovo 22, 1957

NAU.IA LB APYIJNKfiS 
VALDYBA I

Praėjusį sekmadienį LB Cle- 
velando apylinkės susirinkimas' 
išrinko naują valdybą ir kont-; 
rolės komisiją. Valdybon iš
rinkti Jonas Virbalis, Liudas Sa ‘ 
gys, Petras Balčiūnas, Kazys 
Karpius, Feliksas Eidimtas, Ju 
lija Salasevičienė, Juozas Mi- 
konis, Kazys Žiedonis ir Anta
nas Gailiušis. Kontrolės komi
siją sudaro Pranas Joga, Edvar 
das Karnėnas ir Stasys Asevi- 
ėius. Valdybon perrinkti keturi 
buvę valdybos nariai, jų tarpe 
ir pirmininkas J. Virbalis. Se
nųjų valdybos narių įėjimas nau 
jon vadovybėn palengvins dar
bą, kurio yra tiek daug ir jis 
toks įvairus. 1

Gausiam susirinkmiui pirmi
ninkavo adv. J. Smetona. Pa
gerbus mirusius (Jūros Gailiu- 
šytės deklamacija ir “Marija, 
Marija”), sugiedojus Lietuvos 
himną, valdybos pirm. J. Virba
lis pateikė valdybos pranešimą, 
iš kurio paaiškėjo apylinkes 
veikla ir ateities planai. Per sa
vo kadenciją valdyba turėjo 18 
posėdžių, buvo sušaukti du su
sirinkimai, surrengta IV Lietu
vių diena, surengtos penkios ak
tualiomis temomis paskaitos. 
Valdyba globojo antrąją JAV 
LB Tarybos sesiją, buvo atsi- 
kvietusi Detroito teatrą su “Su
drumsta ramybe”, o apylinkės 
teatras “Vaidila” pastatė “Bran 
dos atestatą”, su kuriuo dabar 
gastroliuoja po kitas lietuviškas 
kolonijas. Paskelbtas dramos 
konkursas, kuriam pati apylin
kė iš savo kasos paskyrė 200 
dolerių. Pirmininkas pranešime 
nurodė, kad nesuspėta įvykdyti 
Visos eilės darbų, ir metė suges
tijų, kad valdybai, renkamai vie 
neriems metams, sunku ką už
planuoti, o užplanavus — sunku 
įvykdyti, nes pertrumpas laikas, 
todėl ar nevertėtų pagalvoti a- 
pie valdybos rinkimą ilgesniam 
laikui.

Iš kasoje esančių pinigų pa
skirta namų fondui 200 dol., lite 
ratūros premijai — 200 dol., cen 
tro valdybai — 164 dol., litua
nistinei mokyklai — 150 dol., 
“Lituanus” žurnalui — 75 dol. 
ir kitiems — smulkesnėmis su
momis. Viso — $962.25.

Iždininkas J. Žemaitis pra
nešė apie apylinkės finansinius 
reikalus. Per savo kadenciją vai 
dyba padarė daugiau 9,000 dol. 
apyvartos, šiemet baigiąs Wes 
tern Reserve universitete pre
kybinius mokslus Pr. Joga per
skaitė revizijos komisijos ak
tą, kartu nurodydamas konkre
čias pastabas ateities sąskaity
bos vedimui.

Inž. dr. A. Nasvytls pasveiki
no susirinkusius centro valdy
bos vardu. Pr. Karalius pranešė 
apie vargo mokyklų ir Vasario 
36 gimnazijos rėmimą, šiuo 
Jnetu Clevelande yra 12 gimna
zijai remti būrelių su 250 narių. 
Nuo būrelio įsteigimo gimnazi
jai iš Clevelando pasiųsta 12,- 
000 dolerių. Vargo mokykloms 
per praėjusius metus pasiųsta 
300 dolerių ir gimnazijos na
triams išpirkti — 400 dol.

Susirinkiams buvo darbštus, 
todėl spėta apsvarstyti visus 
darbotvarkės punktus. Susirin
kimas padėkojo valdybai už pa
rodytą uolų lietuviškųjų reikalų 
Įgupratimą ir susisielojimą lietu 
▼ybės išlaikymu.

, DOVANOS MOKYKIjOS 
RĖMIMAMS

Lituanistinės mokyklos tėvų 
komitetas šiais metais mokyk
los rėmėjams yra paskyręs šias 
vertingas dovanas: siuvamąją 
mašiną, tešlos palkėją su virtu- 
jiės staliuku ir kitais priedais,

’ radiją ir kitas vertingas dova
nas, Dovanos yra išstatytos 
6901 Superior Avė. gėlių krau-

tuvės vitrinoje (šalia lietuvių 
salės).

Dovanų paskirstymas įvyks 
š. m. balandžio 28 d. per Atve
lykį šv. Jurgio parapijos salėje 
tėvų komiteto rengiamame va
kare. Biletai platinami per mo
kinius, tėvus ir Spaudos kios
ką.

TRUMPAI
— Dr. Adolfas Darnusis, £tš- 

touneris metus išgyvenęs Cleve
lande, uoliai reiškęsis visame lie 
tuviškame gyvenime, uolus pa
skaitininkas. buvęs daugelio val-

Šv. Jurgio parapijos vargoninin
ko, rūpesčiu per lietuvišką su- 

dybų pirmininkas, šiomis dieno- mą dažnai pagieda ir mūsų so-
mis persikėlė gyventi į Detroi
to priemiestį Wyandotte, kur 
dirbs Wyandotte Chemicals Cor 
poration tyrimų srity. Cleve- 
landas Adolfo tikrai pasiges. 
Šeima dar trumpam laikui pasi
liko Clevelande. Lietuvių Fron-
to bičiuliai praėjusį šeštadienįj ^auskai — ketvirtuoju sūnumi.
surengė Damušiams išleistuves 
Mikonių namuose. Fronto var
du atsisveikinimo žodį tarė dr. 
K. Ambrozaitis ir įteikė dovaną, 
o žmonai Jadvygai — gėlių. Pa 
linkėta geriausios sėkmės ir ne
užmiršti Clevelando.

— “Dailios” choras .šį sekma
dienį turės kortavimo popietę 
naujosios parapijos salėje. Pra- 

I džia — 4 vai. p. p. Visas pelnas 
skiriamas naujos mokyklos sta
tybos fondui. Su įėjimo biletais 

i ir prie kiekvieno staliuko bus 
specialios dovanos. Nuo 7 vai. 
ryto iki 1 vai. p. p. salėje bus 
tortų išpardavimas. Bus g3lima 
nusipirkti lietuviškų dešrų ir 
kitų produktų. Visi kviečiami 

! atsilankyti ir paremti mokyklos 
l statybą. .

— Prof. St. Šalkauskio mir
ties 15 metų sukakties minėji
mas rengiamas kovo 31 d. lietu
vių salėje. Bus pamaldos Šv. 
Jurgio bažnyčioje ir iškilmingas 
aktas, kuriame kalbės prof. kun. 
St. Yla iš Putnamo. Meninėjo 
programoje dalyvaus solistė Al
dona Stempužicnė ir Čiurlionio 
ansamblio vyrų choras, vadovau 
jamas muz. Alf. Mikulskio.

— Dr. J. Basanavičiaus mir
ties 30 metų sukakties minėji
mas rengiamas šį sekmadienį 
lietuvių salėje 11:30 vai. Pa-
skaitą skaitys dr. V. Maciūnas.! laikus. Šiandien' rusai bolševi- 
Bus menin'ū programa. Visi kvie 
čiami gausiai dalyvauti Rengia 
Neo Lituania korporacijos Cle- tiek jaunimui, tiek ir vyresnio ] 

amžiaus žmonėms verta ir rei
kalinga “Vincą Kudirką” pama
tyti.
Meno Mėgėjų Ratelio koncertas •

Balandžio 28 d. Aušros Vartų 
parapijos salėje rengiamas Me
no Mėgėjų Ratelio choro metinis 
koncertas. Chorui vadovauja 
muzikas J. Beinorius iš Provi- 
dence, R. I.

šv. Kazimiero minėjimas

Kovo 3 d. Aušros Vartų para
pijos salėje Worcesterio lietu
viai skautai, skautės iškilminga 
sueiga paminėjo Lietuvos jauni-

velando skyrius.
— Misijos lietuviams Šv. Jur

gio parapijoje įvyks didžiąją sa
vaite. Jas ves kun. Vengrys, 
MIC, ir kun. Matulaitis, MIC.

— Arkiv. E. Hoban suteiks 
Sutvirtinimo sakramentą Šv. 
Jurgio parapijoje kovo 26 d.

— Kleb. kun. V. Vilkutaitis, 
pristatydamas p a r a p i ečiams 
naująjį vikarą kun. Petrą Dzie- 
goraitį, pasidžiaugė, gavęs lie
tuvį kunigą, puikiai kalbantį lie 
tuviškai ir angliškai. Tokio ku
nigo jis seniai jieškojęs ir da
bar esąs laimingas, kad gavo 
puikų pagelbininką.

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

Universal Savings and Loan Assoeiation užtikrina saugumą 
ir graži, pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10.000.90 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningi, vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

itbieh r \sik M urini \

Britų ministerį Macmillan Bermudoj sutinka Bermudos guberna
torius John Woodall. Ministeris šiomis dienomis tariasi su prez. Eisen- 
hower. (INS)

— Prano Ambrazo, muziko ir mo globėją šv. Kazimierą. Pa
šnekesį apie šventąjį pravedė 
kun. J. Steponaitis. Šventės pro 
ga keletas skaučių pakeltos į

listai. Kovo 3 d. solo giedojo so
listė J. Krištolaitytė - Daugėlie
nė, o kovo 10 d. — sol. Julius 
Kazėnas.

— Pr. ir Kaz. Jogai džiau
giasi naujagime dukrele, o Cap-

— Neseniai gavę magistro 
laipsnius Stp. Matas - Matusevi
čius — metalurgijoje ir Vytau
tas Gaigalas — prancūzų litera
tūroje, išlaikę egzaminus, ruo
šiasi savo specialybės doktora
tams.

— ALRKF ,jaunimo stovyklos
vajaus rėmėjams dovanų skirs
tymo biletų platinimas eina ga
na sėkmingai. Platintojai pra
šomi pasiskubinti baigti platini
mą ir atsiskaityti su stovyklos 
rėmėjų komitetu.

— Juoz ir Mar. Mikoniai iš
vyko trims savaitėms atostogų 
į Floridą. S. G.

Worcester, Mass.
Atvyksta “Vincas Kudirka”
Balandžio 7 d, 4 vai. p. p. Pro 

vidence Str. Junior High School 
salėje Bostono teatralai vaidins 
Lietuvos knygnešių laikų dra
mą “Vincą Kudirką”, kuri d fo- 
liu pasisekimu praėjo Bostone 
ir New Yorke. Drama vaizduoja 
Lietuvos himno autorių dr. V. 
Kudirką kovoje su rusais paver
gėjais ir jiems pritariančiais len 
komanais. Veikalas įdomus ne 
£ik meniniu pastatymu (jame 6a 
lyvauja choras ir šokėjai), bet 
ir turinio atžvilgiu. Jis nukelia 
mus į anuos rusų priespaudos

kai dar žiauriau persekioja ir 
naikina lietuvių tautą. Todėl

DTENRASTTS DRAUGAS, CHTCAGO, TLLTNOIS

augštesnius laipsnius ir kandi- lėktuvu atskrido į New Yorką,, 
datai davė įžodžius. Minėjimas o iš ten — į VVorcesterį ir ap-
baigtas giesme “Marija, Marija” 
ir Tautos himnu.

Nauja skaučių vietininkė

Psktn. Izidorai Šimulynaitei 
pasitraukus iš Neringos vietinin 
kijos vietininkės pareigų, į jos 
vietą paskirta vyr. skautė sktn. 
Jūratė Mieutaitė
Nauji lietuviai pramonininkai
Broliai Antanas ir Stasys Mar 

cinkevičiai (naujieji ateiviai) nu 
pirko Dūdos kepyklą National 
Bakery. Antanas toje kepykloje 
yra išdirbęs septynerius metus 
ir yra gerai susipažinęs su ke
pyklos darbu. Naujieji kepyklos 
savininkai yra pasiryžę pradėti 
kepti tikrą lietuvišką ruginę 
duoną. Naujiems savininkams 
te ika palinkėti tik sėkmės.

Senieji sparčiai retėja
Senųjų lietuvių eilės kasdien 

retėja ir retėja, štai dviejų sa
vaičių laikotarpyje Worcesterio 
lietuvių visuomenė .neteko net 
septynių. Mirė Petras Pakėnas,

ABSOLIUČIAI NIEKAS 
NEPARDUOS PIGIAU 

KAIP BUDRIKAS

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

me žemiausias kainas, negu bet kur kitur
Chicagos mieste.

RŪGŠTŪS 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—console 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 Radijos, nupiginti ............................. ........... 29.50
17 akm. auka. rankiniai laikrodžiai, 14 kar. aukso 59.00 24.00
9 gab. Walnut Basic VVitz valgomojo setas .... 395.00 195.00
9 gab. mahogany 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 sėtas ......................... 295.00 175.00
7 gab. Chrome Dinetle setą*, formina viršus .... -------- 68.00
5 gab. Dinetfes, formica viršus, nuo $39.50 ir aukščiau.

3 METŲ IŠMOKĖJIMAI.

JOS. F. BlhlilK FURNITURE, INC.
3241 South Halsted Street

Atariant pirmadienio Ir ketvirtadieno vak. iki 9:30; sekm. 10—5. 

PROGRAMA
Prie progos nepamirškite Budriko Radijo valandos su gerais 

dainininkais ir orkestni. Ketvirtadieniais nuo 6-toa iki 7-to* va
landos vakare, iš stoties WHFC, 1450 kilocycles.

DYKAI

77 m. amž., gimęs Kaune, Wor-- 
testeryje išgyvenęs 50 metų. Sta 
nislovas Matusevičius, 68 m. am
žiaus, prieš 47 metus atvykęs 
į JAV. Mykolas Jakubauskas, 
gimęs Suvalkų Kalvarijoje, vie
nus Šv. Kazimiero ir Aušros 
Vartų parapijų steigėjų. Jonas 
Dagilis, prieš 48 metus atvykęs 
į JAV. Rafaelis Butkevičius, 67 
m amžiaus, gimęs Vilniuj, Woi 
-estery išgyvenęs 51 metus. Ka 
zimieras J akstis, 78 m. amžiaus, 
gimęs Kaune, VVoreesteryje iš
gyvenęs 50 metų. Domicėlė Pet- 
kuvienė, 67 m. amžiaus, 45 m. 
išgyvenusi JAV.

Mažai beatsiranda kas retė
jančias lietuvių eiles bepapildo. 
Dažnai likę vaikai labai mažai 
arba ir visai nesidomi lietuvių 
gyvenimu. Tad su bepasitrau- 
kiantiais senaisiais lietuviais 
silpnėja ir mažėja lietuviška vi
suomenė.

Trumpai
— Antanas Pauliukonis kovo 

4 d. iš Stuttgarto (Vokietijos)

ristojo pas savo brolį Joną ir 
į senutę motiną. A. Pauliukonis 
jau 1948 m. buvo atvykęs j JAV, 
bet dėl kokių tai nesusipratimų 
sveikatos reikalu buvo grąžin
tas atgal į Vokietiją. Vokietijo
je jis redagavo Vykdomosios 
Vliko Tarybos leidžiamą Eltą.

— Vidmantas Blumfeldas, Ne 
vėžio vietininkijos vietininkas, 
išvyksta į kariuomenę. Ta pro
ga kovo 9 d. Meno Mėgėjų Ra
telio patalpose’ V. Bliumfeldui 
skautai ir skuutės su tėvais buvo
surengę išleistuves.

emesio!
PIRKITE VILNONES IMPORTUOTAS IR VIETINES 
MEDŽIAGAS. PAMUŠALUS IR PRIEDUS SIŲSTI GI
MINĖMS. DRAUGAMS IR PAŠĮSTAMIEMS Į EUROPA. 
0 TAIP PAT IR SAVO ASMENINIAMS REIKALAMS

Duoną ir įvairias skoningas 
buikutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3389-41 S. Lituanica Avė. 

Tel. ClJffside 4-H1I7M
Pristatome j visas krautuves 
ir restoranus, taip pat ifl- 
siunėiame į visus artimuo
sius miestus.

STATYBAI 

IR NAMU
PATAISYMUlI
PRISTATOM
Visokią Rūšiui
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS UTHTOAS, Pre».
3039 S«. Halsted St.

Tol. Vlrtory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

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

Skelbkitės "Drauge”!

R O P H I
Geriausias prancūziškas konjakas

PIRKITE TEN. KUR PERKA JŪSŲ DRAUGAI 

IR KAIMYNAI.

•

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

Aronson Brothers
IMPORTININKAI IR RANGOVAI

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

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

CHICAGO 7. ILLINOIS

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

APDRAUSTA SAUGUMĄ IKI $10,000.00 ... IR, 
NAUDINGU DOVANU UŽ JŪSŲ PRII.ANKIJMA

s&aik.
ST. ANTHONY SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
1447 So. 49th Ct„ Cicero. III.

JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjas 
Tek: TOwnhall 3-8131 ir BIshop 2-1397

Antradieniais, ketvirtad. ir penktad. 
nuo 9 iki 5; pirmadieniais iki S va
karo; SeAtadieniais iki I v. po pietų; 
treCiadienia is uždara.

RAŠTINES VALANDOS:

DYKAI PT.UŠINIS ZUIKUTIS VAIKUČIAMS TU RYTOJ A MS

.............linini,iHiiiiiiiiiiii„iiiin,il„|l,

>3

Ušsakvmns ir pinigus siųskite

n r a u n a s 

4545 VVest 63rd Street 
Clricago 29, Illinois

IIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|||||||||||||,|

lL

PAVASARINIS
IŠPARDAVIMAS

NUOLAIDOS . . .
NET IKI 70'/o

Dabai- nupiginti visi: Jlt-fi fono
grafai • Televizijos • Vėslntuvai- 

i Vėdlntuvai AM/l-'M radijo aparatai 
i • Vokiški trumpų barnių rud. apar.
• įkalbėjimo aparatai • I • iilkiasiiiib 

I liai • Rašomos muftinPlėM • |vairūs
elektriniai namų apyvokos reikme, 
nys • Autelio* ir kit.

•Daina.
TtLCVISIOn

CsaCes - Service)
Sn». InA. A. SkHfiNAS 

3321 S. HaLsKal — ('Lirrsiile 4-5AA5 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais

ir ketvirtadieniais 9—9

J

%

ELEKTRINIS 
LAIKRODIS 
SU S500.00 
DEPOZITU

knyga.
Kokios pasirodo tik retais laikotar 
pi ai R.

PREMIJUOTASIS DRAUGO 
ROMANAS

Didelė Lietuviškos buities kayga, 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jory 
Komisijos ir nepaprastai pn lankiai 
sutikta skaitančios visuomenės

)
Aplankas dail. ,1. Paukštienės. 

Lietuviškos Knygos Klubo leidiaya. 
434 psl. Kaina $4.00.
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POLITIKAI IR KULTORININK. KALBA ! PAJIESKOJIMAI

Paskutinėmis dienomis jau-.čiaus “Gražina” ir “Radvila Per Jieškomi KAZYS ir JONAS CI- 
čiamas nepaprastas susidomėji- kūnas. A. Račiūno “Trys Talis- ĘAI, kilę iš Utenos apskr., Papiš- 
mas busimaisiais “Rigoletto o-j manai , St. Šimkaus Pagirė- Ateiliepti adresu: jUO2as Petroni8 

nai” ar net to paties M. Pet- 9 Normandy Blvd., Toronto, Ont., 
rausko “Eglė, Žalčių Karalienė“ Canada.

peros spektakliais, ši didinga 
muzikos šventė, būrelio idealis
tų .pastatyta ant kojų, yra sim
bolis mūsų tautinio gyvumo ir 
akivaizdus ženklas, kad, norint 
ir dirbant, galima viską pada
ryti.

Štai kaip atsiliepia mūsų pa
garbieji asmenys apie “Rigolet
to’’ operos lietuviškuosius spek
taklius.

Lietuvos konsulas Chicagoje dr. 
P. Daužvardis

(J. Dambrausko perdirbta), -j Pajieškomi: KAZIMIERAS ir! 
parodys kelią naujoms lietuviš- HENRIKAS ŠOVAI, gyvenę VU-1 
koms operoms, čionykščių mū-, niuje. Atsiliepti adresu: Loretta 1 
su knmoozitoriu sukurtoms ' Kasis, 6821 S. Maplewood Avė., įUm ° ,P t 7- 4 ®UKUnoms' 'Chicago 29, III. Tel. HEmlock 4-

Todel tebūnie leista man iš 3063.
visos širdies sušukti stipriausią
valio visam operos kolektyvui 
ir rengėjams, nes tai bus dide
lis meninis, kultūrinis ir patrio
tinis žygis. Vladas Būtėnas

Boston, Mass.Kiekvienas didesnis kultūri
nis užsimojimas yra vertas svei 
kinimo, pagarbos ir paramos. J Talentų popiete
Vyrų choro užsimojimas pasta- Kovo 10 d. įvyko įdomus pa- 
tyti “Rigoletto” yra didelis ir rengimas — talentų popietė, — 
reikšmingas įnašas į lietuvių kul sutraukusi daug publikos į So. 
tūrinį repertuarą. Už tai cho-' Bostono Lietuvių Piliečių Klubo 
rą, jo direktorių ir visus artis- salę. Talentus rinko adv. S. Šal-

Jieškomi: JONAS PIKEVIČIUS, 
Juozo, LEONAS PETKEVIČIUS, 
STASYS ir ADELĖ GABALIAUS- 
KAI, FELIKSAS ANDRUSKEVI- 
črUS, JUSTINAS BUIVYS. Jieš- 
ko: J. Vaitiekūnai, 51 Radford 
Avė., Toronto, Ont., Canada.

J ieškoma KONSTANCIJA BI- 
GANCKIENE, d. Silvestro, apie 
65 m. amžiaus. Jieško Anelė Ra
manauskienė, (duktė Onos), Vie
nybės g-vė Nr. 17, Kybartų mies
tas, Lithuania.

J ieškomas: JERONIMAS KA
RALIUS, sūn. Jono, gimęs 1920 m. 
Kybartuose, jieško jo motina. Jis

, • . , v „ , . - ar apie'Ji Rnantieji prašautus nuoširdžiai sveikinu ir lin- mene, dr. Veronika K. Bodenck, pranešti: M. Norkus, 1324 So. 48th
kiu geriausios sėkmės. Imigracijos Biuro narė Teofilė Ct., Cicero 50, UI. Ū.S.A. 

Tattan, šeštadieninėsKieliūt'ėAlto Vykdomojo Komiteto pirm. ,,, ’ T *• v • 1 “ Lietuvos, «.. , , . . mokyklos vedėjas Justinas Vai- vičiene įieškoir “Draugo“ vyr. redaktorius . . . J. ,‘Draugo“ vyr,
L. Šimutis

Chicagos vyrų choro užsimo
jimas pastatyti “Rigoletto” yra 
didelis ir, sakyčiau, labai drą
sus. Didelis dėl to, kad opera 
yra laikoma augščiausio laips
nio dainos ir muzikos kūrinys, 
ir drąsus dėl to, kad nelengva 
yra išpildjįti visus operai pa
statytus reikalavimus. Tam rei
kia tikrai stipraus muzikinio ko
lektyvo: augštos kultūros dai
nininkų .-— solistų ir muzikų, 
augšto lygio choro, gero orkest
ro ir .patyrusio dirigento .tinka
mų dekoracijų, kostiumų, paty
rusios režisūros. Jei vyrų cho
ras gali išpildyti visuos tuos 
reikalavimus, galima laukti, kad 
“Rigoletto” bus pastatyta, jei 
ne visai tobulai, tai bent paken
čiamai (nes mūsų .sąlygose ir 
tai bus labai gerai). New Yor- 
ko Metropolitan ar Chicagos o- 
perų kolektyvai gerai pastato 
“Rigoletto” ir kitas operas. Ta-

Iš Lietuvos Ona Svoboniūtė Bril- 
saivo brolio ir sese

rų: JURGIO SVOBONO,, CECILI
JOS BAGUŠEVTKEENfiS, ANAS
TAZIJOS ZIOBAtPIENES, kalu
sių iš Papečkių kaimo, Vištyčio pa 
rapijos. Prašau atsiliepti adresu: 
Ona Brilvičienė, Papečkių kaimas, 
Totorkiemio apylinkės, Kybartų 
rajonas, Lithuania.

čaitis ir buv. ved. K. Mockus 
Talentais išrinkti smuikinin

kas Rimas Budreika, dainininkė 
ir šokėja Georgiana Tamulis, 
tautinių šokių šokėjai Diane 
Yanoolis ir Audronė Lapinskai
tė. kurios pašoko “Gegutę“, ir
broliai Vytautas ir Laimis Ta- Jieškomos: VALERU A RAČIE- 

x NE, d. Juozo, ir Jos duktė REGI-mošaiciai, kurie pašoko Ožel) . NA racyTE, d. Juozo. Anksčiau
Šie šokėjai šoka Onos Ivaškie*. gyvenusios Panevėžio mieste. Re
nės vadovaujamoj tautinių šo-j gina gimusi apie 1924 m. Atsiliep

ti adresu: Irena Pociūtė, Bogo- 
čenkienė, d. Jono, Juliaus Janoniokių grupėje.

Talentų rinkėjams buvo ne
lengva išrinkti talentus, nes da
lyvavo įvairių talentų, ir visi pa
sirodė gerai.

Jono Shurilos orkestrui gro
jant, savo talentus parodė An
tanina Prakapienė ir Juozas Va
liūkas su polka; valsą geriau
siai pašoko Blanche ir Julius Ta
mulis, o fokstrotą — Mary Pra- 
kapaitė ir Richard Kazlauskas.

Šokių talentus rinko Edith ip 
Petras Stonceliai su svečiu dai
nininku Benediktu Povilavičiu- 
mi, neseniai atvažiaviusiu iš Loni

g-vė Nr. 1, Radviliškis, Lithuania.

Jieškomi: FRANK KASPUTIS, 
11 Essex St., Athol, Mass. AN- 
THONY KASPUTIS, South Street,

PADĖKA

Niekad nebūtų Akademinis 
Užgavėnių balius taip galėjęs 
pasisekti, jei jo rengėjai nebū
tų į jį tiek darbo ir širdies įdė
ję. Jiems visiems dėkojame. 
Ypač didelė padėka atitenka 
dr, A. Mačiuikięnei, p. O. Bie-

čiau lietuviškai širdžiai bu. daug į Senei, p. A. Skriduliui už jų
— bot,,™,,, o j Et visokeriopą pagalbą ir nuošir-mielesnis pačių lietuvių talentų , , , . A . .... . , | kartą dalyvavo talentų popie-pastatytas tas pats kūrinys, 

nors jis gal ir nebus toks pra
bangus. Mūsieji talentai, turį 
progą pasireikšti savųjų tarpe, 
savuosius tautiečius bedžiugin- 
dami, turės daugiau galimybių 
ir plačiau, ir augščiau prasimuš
ti muzikos ir dainos meno pa
saulyje. Iš savo pusės linkiu 
Chicagos vyrų chorui geriausios 
sėkmės!

Lietuvos valstybinės operos 
solistas Al. Kilikus

tyje ir sužavėjo publiką.
Įdomus magikas “Bordini the 

Great” iš Indijos linksmino ir 
domino publiką savo pasirody
mais. M. Kavaliausko padova
notą lietuvišką sūrį laimėjo Nr. 
7171. Kas turite tą numerį, ma
lonėkite susisiekti su Minkais 
Baltic Florits gėlių krautuvė
je.

Trumpai

durną ir p. S. Velbasiui bei jo 
šokėjams už skoningai ir įdo
miai pateiktą programą.

Chicagos L. S. Santara

— ASS Bostono skyrius skau- 
“Rigoletto” operos pastaty-, tybės jubilėjinių metų proga pa 

mas Chicagoje lietuvių kalba skyrė $75 Džiamborės Fondui,
yra vertas augščiausio pagyri
mo ir pasigėrėjimo tuo užside
gimu, kurį šiuo atveju parodė 
Chicagos vyrų choras. Nebus 
nuodėmės, jeigu šia proga pa
brėžiu, jog tą choro entuziazmą 
uždegė ir išugdė dabartinis cho 
ro vadovas Vladas Baltrušaitis, 
pats dar Lietuvoje pasižymėjęs 
kaip labai geras vyriausios šio
je operoje rolės atlikėjas.

Kai kas visai nepamatuotai 
spaudoje buvo padaręs priekaiš
tų, kodėl, girdi, lietuviai stato 
ne lietuvišką, o svetimą operą, 
nors ir lietuvių kalba. Argi ga
lime užmiršti mūsų patarlę: 
“Sulig Jurgio ir kepurė“? Aiš
ku, būtų labai gražu pastatyti 
visais atžvilgiais lietuvišką ope
rą, t. y. su lietuviškais kostiu
mais, dekoracijomis, žinoma, lie 
tuvio kompozitoriaus ir 1.1. Bet 
kiek tai kainuotų ir iš kur tų 
pinigėlių būtų galima gauti?

Taigi, kai 1920 m. Lietuvoje, 
mažytei entuziastų grupei susi
darius, nebuvo pasirinkta nei 
“Birutė”, nei “Eglė, Žalčių Ka
ralienė“ — Miko Petrausko, o 
svetimoji “Traviata”, tais pat 
sumetimais dabar vyrų choras, 
užsibrėžęs didelį tikslą, parin
ko, kas buvo priimtiniausia. Ir 
štai, kaip kadaise Lietuvoje iš
augo viena bene geriausių Pa
baltijo operų iš svetimos “Tra
viatos”, ar negalime dabar pa
svajoti, kad tas pats gali ir čia 
atsitikti?

f) laikui bėgant, ir K. V. Ba
naičio “Jūratė ir Kastytis”, pa
našiai kaip Kaune J. Karnavi-*

kad per tarpttautinius skautų 
sąskrydžius galėtų propaguoti 
lietuviškosios kultūros lobyną 
bei burti Lietuvai draugus. Po 
$25 paskirta ‘‘Mūsų Vyčiui”, 
“Skautų Aidui” ir “Lituanus" 
žurnalams.

— Birutė Banaitytė ir Alg. 
Banevičius pasitraukia iš ASS 
Bostono skyriaus valdybos. Jie 
paskutinio pusmečio laikotarpy
je sėkmingai vadovavo studentų 
skautų veiklai. Iki bus sudaryta 
pilna valdyba, tolimesnį vado
vavimą perdavė likusiems sky
riaus valdybos nariams — M. 
Gedmintaitei ir R. Tamošiūnui.

— Velykinis šokių vakaras į- 
vyks balandžio 21 d. A. L. Tau
tinės Sąjungos namuose. Vaka
ro pelnas bus skiriamas Džiam
borės Fondui. Rengėjai — LSB 
Užsienio Skyrius.

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” spaudos reikalams at
siunti šis asmenys:

A. Stakėnas .. ... .......... $3.00
A. Kripas ...................... 1.00
B. Sablinskis .............. 1.00
Kun, Kan. A. Steponavi
čius .......................... . .. .10.00
St. Gegeckas . ..............  1.00
E. Atkinson ? . 2.00
M. Sutkus .........  1.00
E. Kėkštas ...................... 1.00
A. Ankevič .................. 1.00
L. Pabrėža .................... 1.00
J. Puplesis .................. 2.00
J. Kaunas .................... 2.00
P. P. Wicker.................. 2.00
P. Pesys .................. 2.00
P. Sanevice .................. 1.00
A. Ambrozaitienė ..... 1.00
B. Bacevice .................. 1.00
G. Vyšniauskienė ........ 1.00
Ačiū spaudos bičiuliams.

“Draugo” administracija

P M D t K JI
Nuoširdžiai dėkojame visiems pa 

gelbėjusiems parengti mūsų šių 
metų šiupinį ir da.lyva.vuaiemB jo 
programoje. Padėka pirmoj eilėj teikiančių 
priklauso M. L. Moterų skyriaus 
pirmininkei ir šiupiniui virti va
dovei — poniai Gretai Lukaitienei.
Nuoširdus ačiū ui laimėjimų dova
nas ponams: J. Lieponiui (Fumi- 
ture Center), E. Rudaičiuiu (Bri- 
dgeport Major Furnitūra). J. Kar
veliui, John Gowen (Schoenhofen 
Edelweisn Co.), V. .Albrechtui 
(Marųuette Bakery), I. Kuršiui 
t Real Estate), R. K rusei ir po
nioms — Rrugtenei bei Žibienei.
Ta pnoga dėkojame ir visiems at
silankiusiems.

Mažosios I Jetuvcn lietuvių

VYRESNIO AMŽIAUS
NEGALAVIMAI

Daugeliu žmonių nusimena ir nu
liūsta. kai pasijaučia, kad jie jau 
nebegali nei dirbti, nei gerfitiH savo 
darbu, kaip anksčiau, vien dčl to 
kv4l jaučiasi pavargę ir neturi ener
gijos Perdaug asmenų tikt, kad tai 
"vyravaio arnilauų negalavimas” Ir 
bevlltičkai sako: “Na, tai Jau tur bū' 
lenatVS”. N ('pasiduokite taip leng
vai. šitoks tingus jausmas gali būti 
dčl BĮ, B2, Niarinamido ar Geležies 
trūkumo. Tuo atveju jūs tikrai ga
lite sau pagelbsti. IAbandyklte for
mulę vadinamą TYNOL, kuri turi 
gydančius kiekius tų brangių ener- 

elementų. lengvai 
priimamų tablečių formoje. Imkite 
Jas reguliariai, po vieną po kiekvie
no valgio, per vieną mčnes). Ir pa
matysite kaip toli pažengsite papil
dydami čiuos trūkumus.

Specialus susitarimas su TYNOL 
CO. duoda šio laikraščio skaityto
jams galimybę įsigyti ftlas stebčtl. 
nos formulčs tabletes vienam mčne. 
slul vien tik pasiuntus A| pranešimą 
šiuo adresu: TYNOL CO., Dept. 9, 
Box 821, CROTON ON HTJDHON, 
N. Y. Ir Jums nereikia siųsti pini
gų. Tiktai sumokėkite paštininkui 
$4.48 kai Jums pristatys siuntinį. B«-t 
būtinai aiškiai užrašykite Jūsų var
dą Ir adresą spausdintom raidėm 
antroje voko pusėje, tada galėsite 
būti tikri, kad gausite Jūsų užsaky
mą b« jokio aUdMlojimOk

REAL ESTATE

LETA PROGA, nupirkti gerai 
veikiančią likierių krautuvę (Pa- 
ckage store), Marųuette Parke da 
rančlą apyvartos į met. $80,000.00- 
$90,000.00. Parduodama kartu su 
namu, kuriame yra 6 kamb. bu
tas, Kreiptis tik raštu su rimtais 
pasiūlymais “Draugas“, Adv. 9405. 
4545 W. 63rd St., Chicago 29, III,

CICERO. Dviejų augštų — 2 butai 
po 4 kambarius.

NAMAS TAVERNA IR 
SVETAINE

2 autom, garažas, viskas gerame 
stovyje, daug metų biznio vieta, 
iūr eondition. Savininkas vietoje, 
skambinkite bet kada. TOwnhall 
3-7214.

CLASS1FIED AND "HELP WANTED’ Vus
KEAI ESTATE •«r» » VVKAI

šešių valandų
Šis mažas pilietis, esąs po poli

cininko kepure, raitas prie Mrs. 
Grayson durų Los Angeles. Nors 
kepurė ir perdidelė, bet jam saugu, 
kadangi jis teturi dar tik 6 vai. am
žiaus.

šioje uejudorno turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar parduodant, JO 
»ų laukte greiti,* Ir •«1i«lnmu< patar 
navlrnaa

NORVILĄ
KKAL ESTATE SALES 

:nuo W 5»th St. Tel. Prospect 8-5454

Prieš pirkdami ar pardundami 
namus, biznius, sklypus ar Akins 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-IN8URAN0E 

NOTARY PUBLIC 
8406 W«t 61 St. 
WAlbrook 6-6030

PRoepoct 8-3679 (rak. ir semad.)

Mflr, 2 bt. ftild., mūr. gar.—$17,000. 
Mūr. 4 bt. 8 did. lot., Jpčd.. $26.500 
Mūr. 3 augšt. 3 bt.. prašo $27,000. 
Mūr. 3 bt. ir kraut., prašo $28,500. 
Mūr. 6 kb. bung., Stld. gar., $17,900 
Prie 6 3 g-vės ir Harlem 4 dld. lo

tai už $4,000.
Patikrinkite; yra sąrašas pigių Ir 

gerų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384

(prie Califomia g-vės)

2 GENERAL 
MAINTENACE 

MEN
Mušt have Are and Acety- 

lene welding experience 
plūs knowledge in the

electrical work.
Top Wages to To Top Meti 

Steody Work
National Block Co.

T,l. RE 4-2752

HELP WANTED MOTERYS

Athol, Mass. STANLEY KASPU
TIS, Box 91, So. Barre, Mass. Mi
nimi asmenys duotais adresai gy
veno U.S.A. prieš karą. Jiems y- 
ra svarbių žinių nuo jų artimųjų 
iš Sibiro. Maloniai prašom atsiliep
ti juos pačius arba asmenius ži
nančius apie juos šiuo adresu: Vik 
toras Vaičiūnas, 48 Beatriče St., 
Toronto 3, Ont., Canada.

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

Telefonas:
MICIIIGAN CITY 
TRiangle 2-4911

MI8CELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

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

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

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

OLympic 2-6752

CICERO. Tiktai pamanykite: — 
$16,900. 5 kamb. rezidencija. 9 m. 
senumo. 2 kamb. rūsy. Apylinkė- 

|je 38th ir 57th Av. Įmokėti $5,000. 
SVOBODA, 6013 Cermak Rd. BI- 
shop 2-2162.

į I M2 Al'GfiTO, 2-jų butų, ir rūsy 2 
' kamb., 5 metų, 2 autom, garažas, 
i Gazo šiluma. Savininkas duoda pir

mų morftičių.
GAGE l’AKKK. 5 kamb. mūrinis,

! autom, šildymas alyva. Kaina $15,900
I 1*1 KTVAK AIUI'S nuo Chicagos 

! prie 45-o ir 52-ro kelio — 4 akrai 
, zi-mčs, gazolino stotis, valgykla, ta- 
. verna, didele salė, 6 kamb, butas, ir 
; 7 mieg. kamb. atskirai išnuomuoja- 
i mi .Mūrinis. $40,000.

Turiu mažų ir didelių apartmentų, 
įsMiming lionses, sklypų, mieste ir 
priemiesčiuose.

I’. ABROMAITIS, 
l’R»»s|K‘et 8-OO52.

f

RUDAIČIO
1957 METŲ STILIAUS BALDŲ 

EKONOMIŠKAS IŠPARDAVIMAS

ROOM"ECONOMY
Modern Outfit K$

A . a i

X^3s^iv,fan,b-
/ eir 2Iemp t i 7°der" 
5 t,a/- ehro $149 5«

ir * kčS su.

‘“"■O'

^iytu„s „ " t"‘ «'»9.

..... $159..0q

EASY 
.^TERMS,

•^6

Naujoji Lietuviu Baldu Prekyba

MAJOR FURNITURE, INC.
3207 So. Halsted Street

Telefonas CAiumet 5-3207
Krautuvė atidarytu: kasdien 9 6 vai.

pirm. ir ketv 9 9:39 vai. 
sekmadienį 11 5 valandos.

Nepirkit/' jokių baldų nepatikrinę mūsų kainų. Tai juras 
tikrai ajmiinol.a. Vedėja* R- RPDArBS

Northskle. Tvarkingas mūrinis dvi- 
flatis. 2x5- 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! Marinis, pulkas namas! 6 
kambariai. 37 pčdų lotas, 2 karų ga
ražas. Alyva autom, šildymas. Visai 
arti Marųuette Parko. $18,600 arba 
geriausias pasiūlymas. Skambinkit, 
pamatykit, pirkit!

Income taksų pildymas 
P UOKAS

RBAL B8TATB 
2735 Wrat 71st Strat 

Visi telefonai: WAlbrook B-dOU

BR1GHTON PABKK:
Komb. mūr. med. 4 Ir 6 puikūs 

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

Nauj. mūr. 1% aukšt. 4 U- 5 kmb., 
centr. šild.. gražus. •

Med. 2 po 5. pečiais šild. $13,800.
Med. 3 butai po 4 kmb. $16,600. 

UAQE parke:-.
Mūr. 2 po 4, centr. šild., 76 dol. 

paj., kaina tik $16,400.
Mūr. 2 po 6 naujas, tuoj galima 

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

atsk. virtuvė skiepe. $18,500.
MARQVETTE PARKE: •<

Mūr 5 ir 4 kmb. naujas.
Mūr. 4 kmb. gale sklypo.
Mūr. bung. 4 Ir 8 kmb. $21,000. 

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

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

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

Mūr. kamp. 5 kmb. Ir maisto krau
tuvė.

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

ke.

ŠIMAITIS REALTY,

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

Reikalingos IMPILŲ SIUVĖJOS 
matracų fabrike. Reikia būti pri
tyrusioms. Geras atlyginimas. 
Nuolatinis darbas.

ROYAL BEDUINO CO. 
3601 S. Halsted St.

YArds 7-2700

BUILDENO & REMODEIJN4

Nauji namai, garažai, įvairūs pa
taisymo ir pertvarkymo (remodvl- 
lng) darbai.

VACYS PETRAUSKAS 
BVILDING CONTItACTOlt 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, III. 
YArds 7-9075

VIKTORAS ŠIMAITIS
GSNERAl. OONTRA- TO K 

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

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

J. BREIVE and SON
CONSTRUCT1ON COMPANY 

1442 S. 48tb Ct. Cicero 50, III 
Statome naujus namus ir garažus 

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

ryto Iki 7 vai. vakaro.
CeL OI,ympic 2-5121 nuo 6 vai. 

vakaro iki 11 vai.

MARQUETTE PARKE
Mūrinis 2 po 5 % kamb. Ir 3 kamb. 

rūsy.
Geras 6 kamb. bungalovv. Tlle vo

nia Ir virtuvė. $17,600.
50 pėdų sklypas.

BRIGHTON PARKE
Prie liet, mokyklos medinis su rū

siu ir šildym. 6 ir 6 kamb.
Kampinis mūrinis — 4 dideli butai.
«3-ėia Ir Kedzle 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
4400 SO. FAIBFIELP AVĖ. 

LAf. 8-3881; LAf. S-BO27

LIETUVIŲ STATYBOS t 
| RENDROVĖ’ MORAS I
A Bullders Gen. Contractors 
$8 Atlieka planavimo ir staty- A 
Sį? bos darbus gydytojų ofisų, gy- “ 
W venatnųjų ir viešųjų pastatų.0 Namų įkainavimas ir įvairūs .

patarimai nemokamai. 4
Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS .
Kasdien nuo 8 vai. ryto iki fi v 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus.

Tel. PRospect 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicagt 29. III.

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

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 0-5531 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir sekma 
dieniais nuo 10 - 4 vai. Adresas: 515 
Nolton. Wlllow Springs. III.

UNUOMUOJAMA — FOR RENI

MARQI ETTE PARKE 
Gražus 3 m. senumo mūrinis, 2 po

4 kamb. Gazo šiluma, rūsys, naujas
2 mašinų garažas. $28,700. A- Vaina, 

į 5 kamb. mūrinis. Automatiškas
guzo šildymas. Garažas. $17,000.

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

VARPAS RttJ EtrtKte 
Insurance, Notary Public

sete So. Wmtnu Avė.' 
PItosp. 8-2234 arba HEm. 4-7083

PIRKITB ir parduokit* *nvo b* 
kilnojamą turtą per mano į*taigą. 
Naudokitės mane teisingu patams 
vimu.

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpuMle 7-M0I

LIET. APBRAVDOS AGENTŪRA 
Vlaų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. N o tarta tas. Valsty
bės pątvlrtlnos kainos.

Prlaš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WĄlbraok 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
8108 H. Ashland Avė., Odoagn 88, III.

D. M0MSTAVI6IUS
REAL ESTATE - 1S6S W. 103 st 

Tel. BEVERLY 8-8*48 
Nekilnojamų turtų pirkiotas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose Ir
valdžios įstaigose.

INCOME TAX. Tax anonantant

PARDUODAMAS 12 apartmentų, 
gerame stovyje mūrinis namas, esan
tis Roehelle, III. Metinės pajamos 
apie $13,000. Pelningas investmen- 
tas. imtum pirmąjį morgičių. Liga 
verčia parduoti už labai žemą kainą. 
Dėl daugiau informacijų telefonuo- 
kite RocheUe 841-^ ąrba rašykite: 
J. MT8EWlCZ, 30* Woolf Ct.. 
RoūhaUe, LU.

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5*18 So. West»-rn. Pltos(ie<-t H-2231

IŠNUOM. merginai ar našlei švie 
sus gražus KAMBARYS. Įėjimas iš 
fronto. Pageidaujama rekomendaci
jos. Kreiptis telefonu YA 7-1522.

” progos"— OPPORTlJNrrrEŠ*

Dėl sveikatos parduoda minim 
namą su likerių imrduotmę ir tmer- 
ną. Morgičių duoda savininkė, arba 
mainys j kitą namą be biznio.

3520 8. Hnlstol St.

Skubiai (MirdiKHlaiua t.XIAKI,A— 
Išeina j naują biznį. Skambinkit 
CAnal 8-5832.

REAL ESTATE

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

Parduodamas mūrinis bungalovv 
(Agentai prašomi nesikreipti). Ar
ti Marųuette Parko ir Kedzie. 50 
pėdų sklypas. 7 kamb. — 1 kamb. 
pastogėje. Pilnas rūsys, tinkuotos 
lubos, tualetas rūsy. Galima įreng
ti daugiau kamb. 2 autom. gar. 12" 
sienos. Gerame stovy. $19,500. 
Skambinti: pirmad. iki penktad. 
imtinai, po 6:30 vak. Seštad. ir sek 
madieniais visą dieną. REpublic 
7-4511.

JIEAKO BUTO

3jų asmenų šeima jieško 5 kamb. 
buto. 2 suaugę ir vienas 3 m. Pa
geidaujama Marąuette Parke. Pra
neškite 6918 S. lArtesian Avė., Tel 
PRoapect 6*9836,
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KATALIKAI IR LENKŲ 
REVOLIUCIJA

Kaip ‘lenkų reporteris, atva- svarbu buvo neapvilti jų lūkes- 
žiavęs į Londoną, paskelbė čių.
“The Tablet” savaitraštyje, spa Trumpu laiku Bažnyčios prie 
lio mėn. nekruvina lenkų revo-l spauda buvo sulaikyta. Netru- 
liucija savo charakteriu buvo; kus buvo paleistas kard. Wy- 
tautinė, nors jai vadovavo ko-' szynskis, o taipgi ir vyskupai 
munistai. j Adamskis, Baraniakas ir Bed-

norzas. Jiems buvo leista grįžti 
į savo vyskupijas ir tęsti pasto
racinį darbą.

Buvo sudarytas bendras hie-

pių reprezentacijos. Nors kiti Padėka priklauso šaulių, Ci- nešdami Lietuvos trispalvę ir skatinimą radijo bangomis ir rodymą 
dalbai spaudžia, visvien padarė- > cero ir "Ateities“ šokėjų grupių vardą; Sophie Barčus — už pa- Baliui Brazdžioniui, kuris pasi- 
me plakatą "Lithuanians Salute atstovants. kad atėjo žygiuoti, į »
the Irish”, kurį nupiešė dail. Jo
nas Tričys ir visi pasirod'ėme.
Lietuviai buvo vienintelė tauti
nė grupė, atsiliepusi į burmist
ro prašymą. Toki atsiliepimai 
daug reiškia lietuviams, kai rci-

nufilmavo.
B' uno <«. Sliotas

Lenkai palaikė G o m u 1 k ą 
grumtynėse su Rusija ir balsa
vo už jį sausio 20 d. rinkimuo
se. Jie palaikė jį dėl dviejų prie 
žascių: jie matė jame vienintelį 
žmogų, galintį išgauti daugiau 
nepriklausomybės iš Rusijos ir 
jie jautė, kad tik jo vadovauja
ma vyriausybė gali iškovoti 
daugiau laisvės, sprendžiant vi
daus reikalus.

Poznanės pamoka

Toliau tas pats reporteris pa
žymi, kad lenkų komunistų par 
tijos vadai Ochabas ir Cyran- 
kiewiczius buvo pamokyti Poz
nanės įvykių. Jie suprato, kad 
neišvengiamai turės susidurti 
su dviem alternatyvomis — siek 
ti tikro susipratimo su žmonė
mis, arba pasiremti sovietų tan 
kais kaip savo vyriausybės iš
eities tašku.

Nors Bulganinas griedė apie 
"imperialistinius agentus” ir 
apie “kontrevoliucinį pasikėsi-j 
nimą” Poznanėje, nors vokiečių 
komunistų bosas Ulbrichtas pa
sišovė “įrodyti”, kad toks pasi
kėsinimas tikrai buvęs, tačiau 
lenkų komunistų partijos vadai 
atmetė tuos kaltinimus bei su
gestijas ir pasirinko pirmąją ai 
ternatyvą — “lenkišką kelią į 
socializmą”.

Susidarius tokiai padėčiai, tik 
tai Gomulka galėjo efektingai 
vadovauti tautai. Jis buvo pla
čiai žinomas kaip stalinizmo 
oponentas; jis daug metų kalė
jo už tautinį savo pažiūrų cha
rakterį; jis dėl to buvo vienas 
iš tų, kuris galėjo priešintis
Kremliaus užmačioms.
t y

Maskvos planai nepavyko

Maskva apie visa tai gerai ži
nojo ir 1956 m. spalio mėn. rei> 
gė coup d’etat; jos tikslas buvo 
užbėgti už akių Gomulkos išrin
kimui pirmuoju partijos biuro 
sekretoriumi, kurio rankose pa
prastai yra tokios “demokrati
jos” administratyvinės ir parti
nės sistemos raktas.

Deja, sovietų planas nepavy
ko, nes politbiuro dauguma vei
kė vieningai ir buvo priešinga 
sovietų intervencijai Lenkijos 
kariuomenės reikaluose. Tam 
taipgi priešingi buvo darbinin
kai ir, kaip visur, studentai. Go 
mulkos ryžtas ir laviravimas pa 
siekė taktinio laimėjimo ir pri
vedė prie strateginės pergalės.

Lenkijos komunistų vadai ge 
rai pažįsta Kremliaus bosus ir 
žinojo, ko galima buvo iš jų 
laukti. Jie sovietų grasinimui in 
tervenuoti su kariuomene prieš
pastatė grąsinimą gintis. Cyran 
kiewiczius Varšuvos aerodrome 
susibarė su Chruščevu, atskridu 
siu užgiaužti “kontrrevoliucinius 
kėslus”, nors po to paskelbta
me bendrame komunikate, ku
ris buvo suredaguotas draugiš
koje dvasioje, nieko apie tai ne
buvo paminėta.

S|>aJio dienų dvasia

Anot minėto lenkų reporte
rio, svarbu suprasti "spalio die
nų” giliai lenkišką ir laisvės 
troškimo charakterį. Šūkio “len 
kiškų keliu į socializmą" pagrin 
de liepsnoja gilus lenkų tautinis 
renesansas. Tos laisvės idėjos 
buvo paskelbtos prieš pusantro 
šimto metų gegužės 3 d. konsti
tucijoje. Visų buvo įsitikinta, 
kad lenkai, jei jų neliestų ilgi 
Kremliaus nagai, sugebėtų pa
tys tvarkyti savo reikalus ir nu 
trauktų ryšius su nekenčia
mu sovietų totalizmu.

Katalikybė buvo viena iš sti
priausių jėgų, kuri padėjo lai
mėti spalio dienų metu. Pats Go 
mulka įsitikino, kad katalikai 
pradėjo jj toleruoti ir kad jam

rarchijos ir vyriausybės atsto
vų komitetas, kuris gruodžio — 
sausio mėn. išsprendė daugelį 
klausimų, prisilaikant Bažny
čios įstatymų. Buvo atstatytas 
religinis auklėjimas mokyklose, 
išspręstos bažnytinės jurisdikci 
jos problemos, penki vyskupai 
paskirti į vakarines Lenkijos 
sritis.

Laisva katalikų spauda pasi
rodė dar gruodžio mėn. Atgimė 
katalikiškos kultūrinės ir meni
nės draugijos, o kai kurie žy
mūs nepriklausomi katalikai bu 
vo pakviesti stoti į Tautinio 
fronto eiles.

Pagaliau pažymėtina, kad kai 
kard. Vyszynskis sakė kalbą 
apie savo laisvę, jos klausėsi 
apie 2,000 gydytojų su univer
siteto profesoriais ir valst. li- 

| goninių direktoriais, kurie visi 
buvo nuvykę į Čenstakavą pa
simelsti. Kai kard. VVyszynskis 
pastebėjo, kad po įkalinimo 
“mūsų širdys praplatėjo”, visi 
suprato, kad jis turėjo galvoje 
ir Bažnyčios priešus, kurie pra
deda vis daugiau juo pasitikėti.

Lenkija eina sunkiu keliu, ta
čiau, galbūt, jis nuves į tikrą 
laisvę ir nepriklausomybę.

KSIAZEK’S PHARMACY 
2600 W. 47th St. LA 3-1118

Edivard A. Ksiazek, K.l’h. 
“Mes paimame receptus, 

pristatome vaistus”
kia su reikalais vvkti i hnrmiat l Turlm* vlscfkiy reikmenų kūili- Kia su reikalais vykti j burmist-, kiains Wrkite vaistus čia persiun- 

raštinę. "Chicago Sun Ti- tanui j užsienius. Pristatę nias čia. 
mes”, “Chicago Sunday Tribū
ne” ir televizija minėjo, kad lie
tuviai buvo parade.

v
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PETRAITIS
Dobiliaus kaitė

Gyveno 7314 S. Rockwell St. 
Tel. PR 6-3436

Mirė kovo 21 d., 1957, 3:15 
yal. ryto, sulaukus pusės am
žiaus. Gimė Lietuvoje; kilo iš 
Vilkaviškio apskr., Vižainiu pa
rapijos.

Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Jonas, sūnus Vincentas, 
marti Bvelyne ir duktė Violet, 
žentas Michael Missuck, 4 anū
kai, 2 seserys: Ona Metus, ir 
Marija Verbelia, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

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

Laidotuvės Įvyks pirmadienį, 
kovo 25 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta Į švenč. 
Panelės Gimimo parapijos baž
nyčių,, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą.. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę; Vyras, sūnus, duk
tė. marti, žentas ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Ed. 
Green. Tel. REpublic 7-8600 
arba CAnal 6-6683.

Kuzmionis

Chicagoje
350,000 matė lietuvius

Nepaisant vėsaus oro ir dide
lio vėjo, jaunimas iš šaulių. Ci
cero ir “Ateities” šokėjų grupių 
atstovavo mūsų tautą didžiulia
me airių parade vidurmiestyje, 
burmistrui ir kitiems svarbiems 
miesto pareigūnams žiūrint. Tuo 
būdu 350,000 žiūrovų vėl suži
nojo, kad yra Lietuva.

Gaila, kad nebuvo daugiau 
mūsų tautiečių tame pasirody
me, tačiau suprantama, kad lai
kas susiorganizuoti buvo trum
pas. Mažiau kaip prieš savaitę 
gavau laišką iš burmistro rašti
nės. pageidaujantį tautinių gru-

A. A.

KAZIMIERAS BALCHUNAS
Gyveno 3131 S. Wallace St.
Mirė kovo 20 d., 1957, 3 vai. 

ryto, sulaukęs 75 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiau

lių apskr., Stačiūnų parapijos, 
Narušaičių kaimo.

Amerikoje išgyveno 54 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Julijona (Vaitekūnaitė), 
2 sūnūs: Walter ir William, 
marti Anna Mae, anūkė Anna 
Mae, giminaičiai: Fred ir Ja
mes Schlieferstein, ir Uetty Cor- 
des, kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Priklausė išv. Vardo Draug.
Kūnas pašarvotas M. Phillips 

koplyčioje, 3307 S. Lituanica 
Avė.

Laidotuvės įvyks šešt.. kovo 
23 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas į šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią. kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, mar
ti ir anūkė.

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

ARTHIUTIS k liHIllIUIS'l
Nauji vaistai skaudantiems raum< 

nims. sustyrusiems sąnariams. Sku
biai palengvina paraudusių, sustyru- 
sių bei sutinusių nugaros, kelių, ko
jų, kojų pirštų arba sprando raume
nų ir sunarių skaudėjimų. Vartokite 
naujus AMERPOL vaistus. 100 tab
lečių tik $3.6o. Mostis 98c tube. Ga
lima gauti vaistinėje arba rašykite į 
Ani<-r|H*l, Chicago 22, III.

VIKTORO KO2ICOS 
Lietuviška gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

2443 West 63rd Street 
Tel. PRospect 8-OSS* Ir PR 8-0MS4.

Mielus Stasį Baranauską, Liuciną Vilkutaitienę, Sofiją 
Pacevičienę ir jų šeimas dėl jų mylimos Motutės ir uošvės

A. j- A.

SOFIJOS BARANAUSKIENĖS
mirties giliai užjaučia

I. ir J. KERAIČIAI

UODfiSIO VALANDOJ£mUU(«
MAŽEIKA* EVANS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
<MS M. Wetan Aru. Air OmūMImM knptyAa 

REpubUe 7-8800 — 7-8801 AatomoblUams vteU
Ttsms, kurta gyvena kitos* mlssls dalys*; gausim* 

koplyčią arčiau Jūsų namų.
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darban. Visi apdraudimai. Dėl artimų ir 

tolimų diatancijų. šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3418 SO. blTUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontier 6-1882 ,

PcnkeriŲ Metų Mirties 
Sukaktis

A. A.

Steponas D. Lackavvicz
Mylimas vyrąs ir tėvas mirė 

1952 m. kovo 12 d.

Trisdešimts šešerių Metu Mirties 
Sukaktis

A. A.

Viktorija Lackavvicz
Mylima motina mirė 

1921 m. balandžio 16 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jų nieka
dos negalėsime užmiršti. Lai gailestingas 
Dievas suteikia jiems amžiną ramybę.

Už jų sielas mes užprašėme iškilmin
gas gedulingas šv. Mišias su egzekvijomis 
kovo mėn. 23 dieną 8 vai. ryto Aušros Var
tų parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįstamus šiose pa
maldose dalyvauti ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Stepono ir Viktorijos sielas.

Nuliūdę: Žmona, dukterys, sūnūs, mar
čios, žentai, anūkai ir proanūkai.

CEZARIUI MARIJONUI RUSECKUI 

mirus, š.m. kovo mėn. 19 d. Detroite, reiš

kiame nuoširdžiausiu užuojautą žmonai An

gelei ir dukrelei Marytei.

Sesuo Bronė, švogeris Vincas ir 
sūnūs Kęstutis ir Algirdas Žemaičiai

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitags Avė.
Tel. Yfl 7-1741-2 ir LA 3-9852

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

PENKIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES
Š. m. kovo mėn. 24 d. sukanka penkeri metai, kaip išsi

skyrė iš gyvųjų tarpo
A. f A.

STASYS LAPINSKAS
Palaidotas Chicagoje Šv. Kazimiero kapinėse.
Velionis čia turėjo tik savo pusbrolį Miką Lapinską. Ki

ti giminės likę Lietuvoje.
Lietuvoje nuo pat Nepriklausomybės atgavimo velionis 

dirbo Trakų apskrities administracijoje ir paskutinuoju lai
ku buvo apskrities valdybos narys.

Mirtis jį pakirto sulaukus 45 metų amžiaus.
Jis troško ir kovo matyti vėl Nepriklausomą savo tėvy

nę Lietuvą.
Jo atminimui pagerbti ir pasimelsti už jo sielą š. m. ko

vo 23 d. 7 vai. ryto Šv. Panelės gimimo bažnyčioje, 6812 So. 
Washtenaw Avė. bus atnašaujamos gedulingos pamaldos.

Visus vėlionies pažįstajnus bei draugus nuoširdžiai kvie
čiu dalyvauti pamaldose bažnyčioje ir po to atsilankyti į pus
ryčius “Palangos” restorane.

Nuliūdęs pusbrolis Mikas LAPINSKAS

Pradėkit 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 California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

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

TROOST - PACIIANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIH

6819 So. Western Avė.
(PATCH), Vice-President

Tel. GRovehilI 6-3745

iTTl

TTT*
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I paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu

Atdara kasdien Ir sekmadieniais nuo 9 vai. rvto iki 5 vai. popiet. 
IŠSIRINKITE DABAR — III s PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJE! 

JOKIO JMOKĮJIMO. NEMOKYSITE KAPINI6 DIENOJE.

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugi”.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 501h AVĖ.

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

TOvmhalI 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak- 

I tį. Reikale šaukite 
I mus

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir 
Roselando dalvse ir 
tuojau patarnauiame

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3512

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
G59 Mest 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

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

LEONARDAS P. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. Tel. COinmodore 4-2228

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK)
1616 W. 46th STREET

ZUDYCKI
YArds -0781

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET REpublic 7-1213,

2314 W. 23rd PLACE Vlrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 5flth Avė. OLympic 2-5245 ir TOvvnhalI 3-9687

t
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X Vale&kos Bažnytinio Meno 

studija š. m. kovo mėn. 7 d. su
darė kompaniją su žinoma ame
rikiečių statybos kompanija 
VViiliam E. Burger Company 
(Contractors-Engineers), kuri 
darbus vykdo nuo Atlanto ligi 
Pacifiko. Dabar studija, kuri 
vadinsis WEBCO Valeska Stu- 
dios, apims ne tik bažnytinio 
meno sritį, bet ir kitokių mo- 
numentalinių pastatų (teatrų, 
bankų, salių ir kt.) dekoravi
mą. Praplėtus studiją, bus rei
kalinga daugiau bendradarbių 
— vitražų specialistų ir deko
ratorių, kurie atskiriems dar
bams vykdyti galėtų išvykti ir 
j tolimesnes valstybes. Pirme
nybė, kaip ir iki šiol, teikiama 
lietuviams. Studijos adresas pa
lieka tas pats — 19 E. Pearson 
St., Chicago 11, III.

X Marąuette Parko Namų 
Savininkų organizacijos valdy
bą 1957 m. sudaro: pirm. Helen 
Kraeger (Krauczunas), 2612 
W. 69 St., PR 6-4600; vicepirm. 
Alex Dangis, 6857 S. Campbell 
Avė., HE 4-6050; nutar. rast. 
Ona Švirmickas, 2512 W. 69 St., 
HE 4-0290; fin. rašt. Thomas 
A. Petkus, 6714 S. Sangamon 
st., HU 3-0848; iždin. Antanas 
Stankus, 7229 S. Fairfield Avė., 
tel. WA 5-3972; ižd. glob. Ka
zimieras Brazaitis, 7212 S. Cah- 
fomia Avė., HE 4-0273; korės. 
Marcelė Tverijonas, 6433 So. 
Talman avė., HE 4-0804. Susi
rinkimai įvyksta paskutinį ket
virtadienį kiekvieno mėnesio 
7:30 vai. vak. Lietuvių parapi
jos salėje, 6820 S. Washtenaw 
Avė.

X šv. Kazimiero Akademijos 
rėmėjų 9 skyr. valdybą sudaro 
pirm. Barbara Virpucen, vice
pirm. M. Kaminskienė, antra 
vicepirm. P. Zakaras, sekret. 
A. Rudinski, fin. sekr. M. Ge
nis, ižd. L. Šeputis, maršalka 
A. Petkevičius. Ligonių lanky
tojos J. Mitkus ir A. Rudinski. 
Koresp. Al. Nodus. Dvasios va
du pakviestas prel. I. Albavi- 
čius. Skyriui net 25 m. pirmi
ninkavo ir daug nuveikė nuo
širdžios visų pagarbos užsitar
navusi Liuda šeputienė. Ji ne
nuilstamai veikė ir skyrius jos 
vedamas labai gražiai gyvavo.

X Tautinių šokių šventės 
programos komisijos narė ir 
tautinių šokių vadovė šilingie- 
nė balandžio mėn. aplankys vi
sas tautinių šokių grupes, įsire
gistravusias dalyvauti pirmo
joj Amerikos ir Kanados lietu
vių tautinių šokių šventėje bir
želio 30 d. Chicagoje. Tautinių 
šokių šventėje dalyvauti įsire
gistravo 32 grupės su 400 šo
kėjų.

X l’i a. a. prof. Jurgio 
Krikščiūno sielą, dešimtį metų 
nuo jo mirties paminėti, pamal
dos įvyks Šv. P. Marijos Gimi-1 
mo parapijos bažnyčioj, Mar
ąuette Parke, kovo 23 d., šeš
tadienį, 9 vai. ryto.

X Vadovas Sidzikauskas ko
vo 23 d. 6:30 vai. v. Lietuvių 
auditorijoj darys viešą prane
šimą: "Tarptautinės politikos 
apžvalga ir Lietuvos laisvinimo 
reikalas’’. V. Sidzikauskas atvy
ko į Chicagą kovo 21 d. ir pa
bus čia keletą dienų.

X Justinas Kulis, kuris turi 
vaistinę 3259 So. Halsted str., 
buvęs knygnešys, yra didelis 
patriotas; gavęs Lietuvos že
mėlapį iš XV—XVI, šimtmečio 
įtaisė po stiklu į aliuminijaus 
rėmus ir pasiryžęs išstatyti vie
šoje vietoje.

X sv. Kazimiero Akademijos 
rėmėjų 9 skyr. ruoštas 50 ju- 
bilėjiniįs banketas Cicero gra
žiai pavyko. Rengėjos yra ' la
bai dėkingos visiems prisidėju- 
siems darbu ir atsilankiusiems. 
Dėkingos prel. I. Albavičiui, 
dvasios vadui kan. V. Zaka
rauskui, kun. P. Patlabai, kun. 
Urbai, kun. Vilkutaičiui ir Šv. i 
Antano parapijos seselėms už) 
vaikučių paruošimą programai. 
Šv. Kazimiero Akademijos rė
mėja išbuvo 30 m. O. Bukaus
kas. Po 20 metų jubilėjų šven
čia Br. Bucek, A. Olbikas, Fr. 
Patrapas, P. Rakauskas ir A. 
Rudaitis. Po 10 m. jubilėjų 
švenčia šios rėmėjos: A. Bor- 
den, Br. Domark, M. Grybaus
kas, B. Juškūnas, R. Mažintas, 
O. Švėgžda, A. Snabaitis, A. 
Šeputis, M. Šeputis ir Teklė Mi- 
kolaitis.

X Juozą Tulaką vardinių 
proga gražiai pasveikino drau
gai. Visiems buvo malonu pa
sveikinti ir jo simpatinguosius 
šeimininkus, Eleną ir Henriką 
Bugarevičius, tą dieną minėju
sius 20 m. sutuoktuvių sukak
tuves. Vaišių metu kalbėjo K. 
Grina, Valė ir Mečys šimkai, 
Valė ir Eugenijus Geruliai Pla
cidą Valšaitytė, Aleksandra 
Misevičienė ir kiti. Ypač visi 
džiaugėsi numatoma ateinan
čiais metai dar didesne Buga- 
revičių šeimos švente — Hen
riko tėvelių, Onos ir Igno Bu- 
garevičių, auksinis sutuoktuvių 
jubilėjus.

X Lietuvių liaudies meno pa
roda Colorado Universitete 
(Boulder, Colo.), universitetui 
prašant, buvo pratęsta dar vi
są mėnesį, todėl grafikos pa
roda vietoj vasario 19 d., ati
daryta kovo 19 d., o tapybos — 
nukelta į gegužės 14 d. Parodas 
•organizuoja Lietuvių Dailės In
stitutas, todėl dėl šių parodų 
nenumatyto prailginimo, savo 
jubilėjinę parodą, kuri buvo 
numatyta suruošti šį pavasarį, 
Institutas turi perkelti į rude
nį.

X šv. Kazimiero seselių rė
mėjų 6 skyr., Brighton Park, 
ruošia pramogą kovo 24 d. 2 v. 
p. p. Rimkienės namuose, 4348 
S. Artesian avė. Rengėjos kvie
čia visus atsilankyti. Ši pramo
ga rengiama, kad galima būtų 
surinkti lėšų Ir prisidėti prie 
jubilėjinio seimo, kuris įvyks 
gegužės mėnesį. Visi kviečiami 
šį 6 skyr. parengimą gražiai 
paremti, kad skyrius jubilėji- 
niame seime gražiai pasirodytų 
ir prisidėtų prie seimo didesnio 
pasisekimo.

X Elena ir Petras Jurkynai,
7152 S. Campbell avė., kovo 17 
d. suruošė krikštynas savo sū
nui, kuriam duotas Petro Vyto 
vardas. Kūmais buvo žinomi 
Marąuette Park biznieriai Ve
ronika ir Jurgis Janušaičiai. 
Jurgis pasakė gražią kalbą, 
pasidžiaugdamas, jog tapo 
17-to vaiko krikštatėviu.

X Viktoras Yodelis, turįs 
prekybą adresu 11237 South 
Wentworth Avė., šiomis dieno
mis susirgo ir atsigulė South- 
town ligoninėj. Jis yra senosios 
kartos vienas veikėjų, jaunys
tėj daug veikęs vyčiuose, o da
bar priklausąs sendraugiams. 
Yra taip pat narys LRKSA ir 
kitų kultūrinių organizacijų.

X Dainos ir giesmes konkur
sui gauta šie nauji kūriniai: 
"Vėtroj gimę’’, daina, slapy
vardis Vėtra, “O, Kristau”, 
giesmė mišriam chorui, pasi
rašyta slapyvardžiu Ąžuolas ir* 
“Astuonios giesmės”, pasirašy
ta slapyvardžiu Uosis.

X Vytautas Dudėnas akty
viai reiškiasi lengvojoje atleti
koje Chicagos universitete. 
Baigęs pirmuoju mokiniu Til- 
den gimnaziją, šiuo metu tęsia 
pre-medical studijas.

DIENRAftTTS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

VELVhV ŽENKI.\l

Teisingumo sekretorius Warren, garbės pirmininkas Columbijos Invalidų Vaikų draugijos, priima 
specialius pardavimo ženklus išleistus Velykų proga. Jie parduodami, kad būtų gaunama pelno inva
lidams vaikams šelpti. (INS)

PROF. J. ČIURLIUI 75 M. AMŽIAUS
J. MEI.YNI.S

Inž. J. Čiurlys, kurio 75 metų 
sukaktis š. m. vasario mėn. 10 
d. buvo paminėta inžinierių są- 

1 jungos New Yorke, yra daug 
nusipelnęs Lietuvos geležinke
liams.

i l«
Galima sakyti, jog iš nieko 

pradėti Lietuvos geležinkeliai 
dėka sumanių ir darbščių vadų, 
kurių pirmose eilėse reikėtų ri
kiuoti ir inž. J. čiurlį, buvo pa
siekę augšto lygio ir stovėjo ly
giagrečiai su kitų kultūringų 
kraštų geležinkeliais.

■
Pirmiausias ir bene svarbiau 

sias reikalas buvo parūpinti ried 
menis — garvežius ir vagonus, 
kuriais galima būtų judėti. O 
toksai uždavinys ir teko inž. J. 
Čiurliui, kuris jau nuo 1920 me
tų skiriamas vadovauti didžiau
sioms Lietuvos geležinkelių įmo 
nėms—Kauno geležinkelių dirb
tuvėms.

• — nebemato rūkstančios liejyk 
los, naujai atremontuotų ban
dymui išeinančių garvežių bei 
vagonų, nebegirdi ūžiančių ma
šinų; jį slegia įvairūs kiti reika 
lai bei įvairios pareigos ligi aug 

į ščiausiojo posto — vyr. gcležin 
I kelių direktoriaus.

Ta proga norėtume perliėgti 
paskubomis ir per inž. J. Čiur
lio svarbesnius charakterio 
bruožus.

Inž. J. čiurlys visada tėviš
kai patardavo, perspėdavo ar
ba, reikalui esant, nubausdavo. 
Tačiau visada jo širdyje likda
vo pasigailėjimo žymės. Ypač 
darbininkų buvo mylimas. Jie 
su skausmu ir dovanėlėmis iš
leido jį iš Kauno geležinkelių 
dirbtuvių; jie mielai sutikdavo ir 
įspūdžiais dalindavosi, kai jis 
retkarčiais dirbtuvėse pasirody
davo.

X J. švedas, P. Maldeikis ir 
p. Prapuolenienė išrinkti į Ci
cero Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės revizijos komisiją.

X (’haržauskas Alfonsas, 38
m. amžiaus, neseniai Chicagoj 
gautomis žiniomis, tragiškai 
žuvo Lietuvoje 1946 m.

X Draugystė Lietuvos karei
vių Cicero, III., praeitą sekma
dienį turėjo susirinkimą Liber
ty salėje. Atsilankė vienas nau
jas narys Kazys Vasiliauskas, 
šiuo metu Cicero atidaręs naują 
svetainę, buvusioj Liutkaus 
vietoj. Draugystė Lietuvos ka
reivių susirūpinusi Cicero mies
to 100 metų sukaktim ir nuta
rusi prie jos prisidėti. Tam rei
kalui sudaryta komisija iš J. 
Klimo, R. Nartonio ir K. P. De- 
veikio. Kaip žinoma, Cicero 
miesto sukaktuvių proga yra 
paskelbtas barzdų auginimo 
konkursas.

X Juozas Balčiūnas Švaistas, 
Petras Maldeikis ir Domas Ve
lička sutiko įeiti "Draugo” Ro
mano konkurso komisijom 
Rankraščių Įteikimo terminas 
septintąjam konkursui yra pra
ilginamas iki gruodžio 1 dienos. 
Šis taisyklių pakeitimas pada
rytas atsižvelgiant į tai, kad 
buvo keletas atvejų, kada auto
riai nesuskubdavo rankraščius 
prisiųsti iki lapkričio 1 dienos.

X Marijos Augšt. mokyklos 
salėje, kurioje bus opera, visos 
vietos yra rezervuotos. Iš visur 
yra gerai matoma scena, o ka
dangi veiksmas dažniausiai 
vyksta scenos centre, tai ir ma
tomumas iš visų vietų labai 
ryškus. Girdėjimas visur vie
nodas. Balkone matomumas 
yra beveik geresnis, nes iš ten 
visą laiką matyti visa scena.

X Kristaus Karaliaus Laivo 
naujas numeris pasirodė šio
mis dienomis. Numeryje telpa 
straipsniai kun. J. Prunskio, K. 
Baro, O. Labanauskaitės, Myk. 
Muraičio, kun. K. A. Matulai
čio, MIC, ir kt. Numeryje yra 
daug įvairenybių ir įdomios 
kronikos.

X Jonas Budrikas, 1442 So. 
49 et., turi gražiai išvystytą 
tavernos biznį, kurį dėl įvairių 
priežasčių nutarė parduoti kar
tu su visu namu. Prie tavernos 
yra salė, kurioj dažnai daromi 
įvairūs parengimai.

X Kun. B. Sugintas, Balfo 
prašomas, šiandien iš Michiigan 
valstybės parveža neseniai į 
Ameriką atvykusį lietuvį An
taną Šukelį, kuris tenai vienoj 
ligoninėj dirbo tik už maistą ir 
butą.

i

X Dail. Eleonoros Marčiu
lionienės sukurtos Madonos, 
keramika, galima pamatyti 
Dainos krautuvėje, 3321 South 
Halsted, kur įvedamas ir me
no .kūrinių skyrius.

X Juozas Kriščiūnas, West- 
sidčs verslininkas, išskrido dve
jų savaičių atostogų į Floridą.

— šiomis dienomis iš Chica
gos į New Yorką atvyks studen 
tų skautų Korp. Vytis pirm. fil. 
inž. Romas Viskanta. New Yor 
ke jis posėdžiaus su studentų 
skautų vadovais Korp! Vytis na
riais.

CHICAGOS Ž
Pabrangs automobilių 

apdrauda?
Illinois Valstybės apdraudos 

direktorius J.oseph Gerber pra
nešė, kad automobilių apdrau
dos draugijos, dėl padaugėjan- 
čių nelaimių, turi nuostolių ir 
jums leista pakelti apdraudos 
premijas. Apdrauda pabrangs 
nuo balandžio 17 d. Kainos pa
kils maždaug 14%, daugiausiai 
priklausomai nuo to, kur kas 
gyvena.

Chicagoje apdraudos mokes
tis padidės 25% apdraužiant 
žmones ir 3(/0 apdraudžiant 
nuosavybę. Chicagos priemies
čiuose — automobilių apdrau
da pakils l2.1^į> apdraudžiant 
žmones ir 12.1% atpigs ap
draudžiant nuosavybės sugadi
nimą.

Iki šiol apdraudžiant auto
mobilius buvo trys apdraudos 
klasės: 1) Suaugusieji, kurie 
važiuoja dėl malonumo, 2) Vai
ruotojai, kurie važiuoja į dar
bovietę ne toliau kaip už 10 
mylių nuo jų gyvenamos vie
tos, 3) Vairuotojai, kurie į dar
bą važiuoja toliau kaip 10 my
lių, 4) Vyrai vairuotojai, jau
nesni kaip 25 m. amžiaus, ku
rie tenaudoja tik šeimos auto
mobilį, 5) Vyrai vairuotojai, 
jaunesni kaip 25 m. amžiaus, 
kurie turi nuosavą automobilį, 
6) Vairuotojai, kurie naudoja 
savo automobilį versle.

Moterys vairuotojos, jaunes
nės kaip 25 metų amžiaus, ne
turės mokėti didesnių apdrau
dos mokesčių. Jos mažiau važi
nėja už jaunus vyrus ir jos at
sargesnės vairuotojos.

Automobilių apdraudos mo
kesčio pakėlimas bus pirmas 
nuo 1951 m. liepos mėn. 2 d.

Pijaus XII gyvenimas
Dienraštis Sun-Times kas

dien spausdina popiežiaus Pi
jaus XII gyvenimą. Šiuo metu 
aprašo laikotarpį iš pirmo pa
saulinio karo.

J. A. VALSTYBĖSE

INIOS
Pirmieji vyšnių žiedai

Chicagoje jau prasiskleidė 
pirmieji vyšnių ir kriaušių žie
dai. Ne lauke, nes dar būtų per
šalta, o pražydo šakelės, ku
rias šeimininkė J. Dubrava 
prieš 11 dienų nupjovė ir įne
šusi į butą įmerkė vandenin. 
Dabar jos gražiai pražydo. Ji 
taipgi atsinešė ir alyvų bei 
•obelių šakučių, kurios įmerktos 
ir kurių žiedai, tikimasi, greit 
prasiskleis.

Mažiau balandžių
Chicagos Miesto susisiekimo 

vadovybė stengiasi naikinti ba
landžius, nes daugelis jų nu- 
nykstą dėl ligų ir maisto sto
kos, tai sugaudžius jie nužudo
mi dujomis. Iš viso nuo praei
tų metų liepos mėn. 1 d. taip 
buvo išnaikinta 2,814 balandžių. 
Skrybėlių valytojai sako, kad 
jiems darbas jau sumažėjęs.

Plės Sanitarinio distrikto 
veikimą

Illinois parlamentas svarsto 
planą padidinti Chicagos Sani
tarinio distrikto lėšas ir pra
plėsti veikimą. Numatoma pa
didinti mokesčius šio distrikto 

, reikalams ir leisti didesnėmis 
sumomis užtraukti paskolas be 
piliečių atsiklausimo balsavimu.

Marijos apsireiškimų Patintoje 
1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina >1.00 
Užmik y m hm kartu au plnliratn aluaktte 

‘‘DRAUGAS’’

Pradžioje nieko nebuvo Iš 
laužo teko rinkti įvairias dalis 
ir lopyti bei taisyti sudaužytus 
ar sugedusius garvežius bei va
gonus. Trūko techninio persona 
lo — meistrų ir amatininkų. Bu 
vo padėtos milžiniškos pastan
gos šiam reikalui organizuoti. 
Niekas tada nepaisė nei darbo 
valandų, nei užmokesčio. Visų 
bendras tikslas buvo — daryti 
visa, kad ant Lietuvos žemelės 
išraižytų geležinkelių neužaug
tų žolė, bet kad jais riedėtų trau 
kiniai su lietuviškais užrašais.

Tada dar pačiame gyvenimo 
grožyje inž. J. čiurlys skyrė vi
sas savo jėgas Lietuvos geležin 
keliams. Ir .miela buvo dirbti, 
kai matydavai savo viršininką 
inž. J. čiurlį beskubantį ir dirb
tuves beapžiūrintį arba belan- 
dantį po garvežių katilus, betik 
rinantį mašinų veikimą ir kt. 
Jis visur mesdavo akį, patarda
vo ar pamokydavo.

Pažanga ėjo šuoliais.
Iš Kauno gelžeinkelių dirbtu

vių riedėjo puikiai savo jėgomis 
atremontuoti (beveik kaip nau- 
je) spindintieji garvežiai, vago
nai bei kiti technikiniai dirbi
niai bei įrengimai.

1926 met. inž. Jurgis čiurlys 
su skausmu skiriasi su savo nu 
mylėtomis Kauno geležinkelių 
dirbtuvėmis, kur jis tiek daug 
sielos ir sumanumo buvo įdėjęs. 
Jis mielai būtų ir toliau jose li
kęs, nes matė verdantį darbą ir 
vis didesnius ir gražesnius rezul 
tatus.

Vėlesni inž. J. Čiurlio darbai 
buvo jau geležinkelių valdybos 
administracijoje. Čia jis nutols
ta nuo tikrojo kūrybinio darbo

— Jonas Giedrikas, Racine, i 
Wis., VVisconsino šaulių klubo[ 
pirmininkas ir vietos ALT ka
sininkas, sunkiai serga. Pada
rytos dvi pavojingos o{>oracijos 
sveikatos stovio nepagerino.

— Tėvas Tomas Žiūraitis yra' 
pakviestas anglų kalba pravesti 
St. Cyril High School Detroite, 
Mich., trijų dienų rekolekcijas 
studentams.

— Birutė Jasutytė, gaileRtin-, 
goji sesuo, Worcester, Mass.J 
yra susižiedavusi su inž. Algiu 
Prasausku, New York. Sutuok
tuvės įvyks š. m. gegužės mėn.l 

Į 25 d. Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje VVorcesteryje.

4545 VVest 63 r d Street 
Ctricago 29. Illinois 

Of)00000(XK><H>000{K>{K}(XK>000'

tisais šimtmečiais yra pasakę apie 
Mariją? Apie tat rasite naujai Iš 
spaudos Išėjusioje poeto A. TyruoMo 
paruoštoje Marijos antol ogi joje, pa
vadintoje:

Aušros žvaigždė
čia sudėta 58 didžiųjų poetų eilė

raščiai, poetų, atstovaujančių 15 tau
tų. čia randami tokie pirmaujantieji 
kūrėjai, kaip Dante. Byronas, Ches- 
tertonas, Goethe. Heine, V. Hugo, 
Gertrud von Le Port, Longfellow 
Maironis, Mickevičius, Milašius, MII- 
tonas, Oabrlel M latrai, Poe, Puški
nas, Kilke, Šekspyras, Šileris, Una- 
muno, 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*” «ll pinigai# Junkite: 

DRAUGĄ
4545 Wcst GSrd Street 

Clrlcago 29, Illinois

KAS KĄ IR KUR
— Gyvosios lietuvybės akcijos 

menesio literatūrinis koncertas į- 
vyks šį sekmadienį, kovo 24 d., 
p.p., Liet. auditorijoje. S. Tamulai- 
tis skaitys paskaitą apie šiandie
ninę literatūrą, M. Katiliškis, J. 
Augustaitytė - Vaičiūnienė ir Alg. 
Mackus paskaitys savo kūrybos. 
US įėjima nemokama.

— Akademinio Skautų Sąjūdžio 
nariam, šį šeštadienį, kovo 23 d. 7 
vai. Don Varno poste, 6816 South 
VVestern Avė.. įvyks SAS Chicagos 
skyriaus sueiga. Kvieččiami visi na 
riai dalyvauti. Valdybai

Būdamas augštose pareigose, 
nemėgdavo pataikūnų. Labai at 
sargiai tvirtindavo pristatytą
sias bausmes, kurias daugeliu 
atveju švelnindavo arba ir visai 
atmesdavo. Jis buvo visiems pri 
einamas. Jei ir negalėdavo tuoj 
prašymą patenkinti, griežtai 
niekad neatsakydavo. Visada 
palikdavo prašančiam vilties. Ir 
sunkiose valandose savo gerų 
ypatybių nepakeitė.

Likimas išblaškė mus po pla
tųjį pasaulį. Inž. J. Čiurlys, ku
ris jau atšventė 75 metų sukak
tį, kaip ir mes visi, dar tebegy
vena praeitimi. Mes dažnai le
kiame mintimis gražiomis auto 
matrisomis Lietuvos žaliais lau
kais ir kvepiančiais miškais į 
Palangos ošiantį pajūrį arba į 
.mūsų sostinę Vilnių. Mūsų aky
se dar neišnyko Kauno stoties 
traukinių judėjimo vaizdai ir ge 
ležinkelių valdyba, į kurią mes 
kas rytą skubėjom ir nešėm sa
vo išmintį.

Inž. prof. J. Čiurliui jo 75 m e 
tų proga linkėtina dar ilgų ir 
darbingų metų, o taip pat su
laukti beauštančio Lietuvos lai
svės rytojaus.

sruu
Naujasis Testamentas- 

Šventas Raštas
*

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. Iš
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

“DRAUGAS" 4545 W. 63rd Si., 
CHICAGO 29, ILL.

KNYGELĘ EGZAMINAMS 
AR JAU ĮSIGIJOTE

KAIP PASIRUOŠTI 
J. A. V. PILIETYBEI

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

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

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS.

4545 West fiSril Street 
Chicago 29, Illinois

f KAS TURI GERA SKONI, VISIC4 PERKA PAS LIEPOMU

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, šaldytuvai ir visa namų ir ofisų 
įrengimui.

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

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