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Europos valstybės žingsnis po žingsnio vienybėn
Ginčas tarp švedų ir sovietų 

tebevyksta dėl pabaltiečių
STOCKHOLMAS. — Jau ne kartą švedai turėjo reikalo su 

sovietiniais šnipais. Kelios stambios bylos prieš juos jau išspręs
tos, dar kelios laukia savo eilės.

Augšti sovietų ambasados 
Stoekholme pareigūnai buvo šve
dų išprašyti iš Švedijos. Iš viso, 
santykiai tarp švedų ir sovietų 
pastaraisiais metais kiek įsitem
pė.

Maskva dabar stengiasi ap
sukti jietį į priešingą pusę. Ima 
kaltinti švedus, kad šie ne tik 
patys varą špionažą prieš Sovie
tų Sąjungą, bet ir būk leidžią pa
baltiečių laisvinimo veiksniams 
Švedijoje ruošti agentus, kurie 
vėliau siunčiami į Pabaltijo kraš 
tus ir ten išvysto slaptą antiso- 
vietinę veiklą.

Sovietų nota
Sovietai kovo 7 dieną įteikė 

notą švedų užsienio reikalų mi
nisterijai, protestuodami prieš 
tariamą Švedijoje organizuoja
mą antisovietinį špionažą. Noto
je teigiama, sovietai esą ištyrę, 
kad švedų slaptoji tarnyba, ben
dradarbiaudama, pavyzdžiui, su 
estų laisvinimo veiksniais Šve
dijoje, verbavo agentus, kurie 
buvę apmokinti švedų karininkų. 
Pas agentus, patekusius į sovie
tų rankas, buvę rasta radijo siun 
tipio prietaisai, šifras, ginklai, 
suklastoti sovietiniai dokumen
tai, žymesnės pinigų sumos, laik 
rodėliai ir kt.

„Speciali jūrininkų komanda“

„Pravda“ ir „Izvestijos“ tuo 
pačiu laiku papildomai puolė šve 
dus ir pabaltiečių laisvinimo 
veiksnius, kaltinant juos špiona
žo organizavimu. Švedijoje esą 
sudaryta „speciali jūrininkų ko
manda“, kurios uždavinys agen
tus slaptai išlaipinti Baltijos pa
krantėje. Vykdant vieną tokį iš
keldinimą prie Estijos pakraščio 
buvęs nušautas sovietų leitenan
tas Kozlow. Tačiau smulkmenų 
apie tą įvykį nesuteikiama. Tik 
pabrėžiama, kad sovietų leitenan 
tą nušovė švedų agentai.

Tų Maskvos laikraščių tvirti
nimu bemaž visi agentai karo 
metu esą tarnavę vokiečių ka
riuomenėje, o po karo užsienyje 
buvę apmokyti špionažo. Vięnas 
tų slaptai į Estiją perkeltų agen 
tų suorganizavęs tame krašte 
„bandą“, kuri užpuldinėjusi kol
chozus, vykdžiusi „teroro veiks
mus“ ir nužudžiusi Voldemarą 
Lempu, apygardinės tarybos de
putatą ir Albertą Lindeman, vie
no kolchozo pirmininką.

Maskva tvirtina pagavusi jau 
13 tokių iš Švedijos perkeltų 
agentų. Penkias pavardes paskel 
bė. Visi penki esą estų tautybės, 
bet priėmę švedų pilietybę.

Maskva gudragalviauja
Žiniomis iš Stockholmo, švedų 

užsienio reikalų ministerija tą 
notą vadina „keistu dokumen
tu“ ir tebestudijuoja. Visa eilė 
tos notos duomenų esą neaiškūs. 
Stockholmo laikraštis „Morgen 
Tidningen“ rašo, sovietai norį tą
ja savo keista protesto nota bent 
kiek sušvelninti švedų kaltini
mus Maskvai už nuolat vykdomą 
jų agentų špionažą Švedijoje.

Stoekholme vis labiau dėme
sys nukrypsta į pabaltiečius. 
Anot „Neue Zuercher Zeitung" 
korespondento pranešimo, Mas
kvos notoje minimi asmens esą 
perdėm pabaltiečiai, kurie prieš 
kurį laiką vykę į savo tėvynę, 
bet jau-į Švediją negrįžę. Nesą 
tikėtina, kad persikėlę į Pabal
tijį asmens turėję ryšių su šve
dų slaptąja tarnyba ar net jos 
buvę pasiųsti.

Pabaltijo kraštuose sustiprintos 
apsaugos priemonės

Ryšium su tuo laikraščio ko
respondentas atkreipia dėmesį į 
tai, kad Pabaltijo kraštuose esą 
sustiprintos apsaugos priemonės 
prieš „diversantus“. Taip štai 
„Sovetskaja Latvija“ paskelbusi 
įsaką, pagal kurį visi neturintie
ji nuolatinio darbo asmens pri
valo per 10 dienų iš Rygos ir Lie
pojos išsikraustyti. Kas to nepa
klausys, gali būti nubaustas 3 
metais kalėjimo. Be to, nepaklau 
sę įsako negalės niekur savo pa
sus registruoti ir liks tokiu būdu 
nelegalėje padėtyje.

Stockholmo „Express“ nuo
mone, visos panašios sovietų prie 
monės esą nukreiptos prieš gali
mą gyventojų pabaltiečių pasi
priešinimą. Iš viso sovietai jau
čia, kad jie Pabaltijo kraštuose 
nuolat susiduria su sunkumais.

Padažnėjo plūdimai
Kaip iš Lietuvos bolševikų va

dų pasitarimų ir spaudos prane
šimų matyti, sovietai su tais pa
čiais sunkumais susiduria ir Lie
tuvoje. Padažnėjo pikti plūdimai 
prieš lietuvius ir jų organizaci
jas užsienyje, jų tonas pasidarė 
aštresnis. Visa tai rodo, kad So
vietams Pabaltijo kraštų tautos 
yra kietas riešutas, kurio Mas
kva niekaip nepajėgia suvirškin
ti. (Elta).

Popiežiaus Pijaus XII
žodis jaunimui |

VATIKANAS, kovo 25. — Po- j 
piežius Pijus XII vakar ragino 
pasaulio jaunimą pastatyti nau
ją pasaulį virš griuvėsių, susida
riusių dėl praeities klaidų.

Šį raginimą jis pareiškė 50,000 
gimnazijos mokinių, susirinku
sių šv. Petro bazilikoj. Jaunimas 
trokšta reformų, tai kodėl nenu
kreipti tos energijos į „pasaulio 
atstatymą Kristuje“.

„Pasaulis trokšta atgimimo ir 
nori taikingos revoliucijos. Ši 
nauja revoliucija bus krikščio
niška“, pasakė Pijus XII.

Pasipriešinimas prieš
sovietinį režimų

Pabaltijo kraštuose
ZURICH, Šveicarija. — „Die 

Tat“ kovo 13 d. ilgesniam straips 
ny rašo apie pasipriešinimą Pa
baltijo kraštuose prieš sovietinį 
režimą.

Sovietai pastaruoju metu ne
kartą aštriai pasisakę prieš „bur 
žuazinius likučius“ Pabaltijo 
kraštuose, bet jie patys žino, kad 
tie „likučiai“ sudaro ištisas tau
tas. Jei net Rusijos jaunimas 
Maskvoje ir Leningrade ima 
maištauti, tai tuo labiau supran
tamas nerimastis Pabaltijo tau
tose, kurios žino, ką reiškia lais
vė. Galbūt Maskva ima Pabalti
jo kraštuose įvesti vėl kiek kie
tesni režimą. Bet Pabaltijo tau
tos, baigia laikraštis, kurios il
gus laikus pergyveno rusų prie
spaudos režime, susidoros ir su 
naujais sunkumais.

Maj Arelis Crumpton, 34 metų,ietį
Vaeaville, Calif, pilotas C-97 lėk 
tuvo, kuris dingo su 67 asmeni
niu Pacifike. (INS)

Švedija gynybai skiria
386 milionus dolerių

STOCKHOLMAS, kovo 25. — 
Švedijos gynybos išlaidos šiais 
metais pasieks 386 milionus do
lerių. Tai yra vienas penktadalis 
viso Švedijos biudžeto. Švedijos 
ministeris pirmininkas Tage Er- 
lander pareiškė, kad jo krašte 
nėra karo psichozės, bet švedai 
yra pasiruošę netikėtinumams.

Visi Švedijos fabrikai, kurie 
gamina karines medžiagas, o 
taip pat ir naujai statomos ligo
ninės yra keliolika metrų po že
me. Švedija turi devynių mėne
sių karinę prievolę ir galėtų ka
ro metu sumobilizuoti 800,000 
vyrų, teturėdama tik 7 milionus 
gyventojų.

Švedų spauda
gynybos klausimu

STOCKHOLMAS, Švedija. — 
„Dagens Nyheter“ kovo 3 d. lai
doje ryžtingai pasisako už tai, 
kad Švedija kiek galint greičiau 
įsigytų sau atominių ginklų. „Da 
gens Nyheter“ tarp kitko rašo: 
„Žinoma, rusų komunistams bū
tų nemalonus dalykas, kai Šve
dija įsigyja sau modernius gin
klus ir tuo sustiprina savo gyny
bą, juk jie vis dar tikisi mus taip 
lengvai nugalėti, kaip Pabaltijo 
valstybes, Lenkiją, Vengriją ir 
kitas anksčiau laisvas valstybes, 
kurios dabar yra Rusijos žnyp
lėse“.

Arabai netrukdė
JERUZALĖ, kovo 25. — Da

nijos prekinis laivas Brigitte 
Toft, 3,500 tonų, Izraelio išnuo
motas, įplaukė į Tiran sąsiau
rius. Arabai netrukdė laivui 
plaukti į Eilatą, Izraelio Aka- 
bos įlankos uostą.

KALENDORIUS

Kovo 26 d.: šv. Teklė; lietuviš
ki : Dorulis ir Gėla.

Saulė teka 5:46, leidžiasi 6:09.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago- 
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apsiniaukę ir šalta.

Du arabų vaikai neša vandenį Gazos gatve. Egiptiečiai jau admi
nistruoja Gazos ruožą. Izraelis nori, kad Gazą tva-kytų Juntinių Tau
tų policija. (INS)

Dviejų konferencijai pasibaigus
WASHINGTONAS, kovo 25. — Jungtinių Amerikos Valsty

bių ir Britanijos pašlijusi draugystė — atstatyta. Bermudos kon
ferencijoje išsiaiškinta nesklandumai, nuvalytos dulkės, kurios bu
vo atsiradusios britų - prancūzų invazijos*metu į Egiptą.

Prezidentas Eisenhower ir Bri
tanijos premjeras Macmillan 
Bermudos pasikalbėjimuose pa
lietė daug problemų, pradedant 
vidaus reikalais, baigiant Euro
pos, Vidurio Rytų ir Tolimųjų 
Rytų problemomis.

Aptarė gaires
Amerika ir Britanija glaudžiai 

bendradarbiaus prieš komunisti
nę agresiją. Britanija iš JAV 
gaus daugiau slaptų ginklų, gaus 
pagalbą savo ekonominiam gy
venimui stiprinti. Taikos proble
ma tarp Izraelio ir Egipto yra 
pirmoje vietoje, nes ten perdaug 
įkaitusi padėtis sudaro pavojų. 
Galutinis žodis bus tartas tik ta
da, kai Jungtinių Tautų gen. se
kretorius Dag Hammarskjold 
baigs pasitarimus su Nasseriu.

Eisenhoweris ir Macmillan su
statė plano griaučius, aptarė gai 
res, o smulkmenas išdirbs eks
pertai, patarėjai, štabai.

Atsižvelgta, į Prancūzijos 
interesus

Suprantama, kad Prancūzija 
apie Bermudos konferenciją bus 
gerai painformuota ir Eisenho- 
werio — Macmillan pasitarimuo

se buvo atsižvelgta ir į Prancū
zijos nusistatymą pasaulinės tai 
kos reikalams, ją ir jos partne
rius liečiančias problemas.

Trumano žodis
WASHINGTONAS, kovo 25. 

— Buvęs prezidentas Harry S. 
Truman pareiškė, kad dabar pats 
laikas Vakarams jungtis, nes Ru 
sijos komunizmas plečiasi, ver
žiasi ir gali būti pavėluota.

Keturi žuvo
TOKIO, Japonija, kovo 25. — 

Keturi anglies kasyklų darbinin
kai žuvo ir aštuoni buvo sužeis
ti, kai Tagavva anglies kasyklo
je, šiaurinėje Japonijoje, įvyko 
sprogimas.

Kovos Alžirijoje
ALŽIRAS, Alžirija, kovo 25. 

— Prancūzų kareiviai nužudė 
270 Alžirijos nacionalistų sukilė
lių paskutinių 48 valandų laiko
tarpyje.

Trumpai iš visur
• Lenkijos šaltiniai dabar at

virai pripažįsta, kad raudono
sios Kinijos vadas Mao Tse- 
tung padrąsinęs lenkų neprik
lausomybės sąjūdį išsilaisvinti 
iš Sovietų Sąjungos. Bet kai 
Vengrijoje revoliucija kilo, Pei- 
pingas turėjo eiti kartu su Ma
skva, nes, girdi, tai solidarumas 
reikalavęs.

• Italijos komunistų partija 
nuo Vengrijos sukilimo neteko 
270 tūkstančių narių.

Lietuviai švies arabus
I

VILNIUS,- okupuota Lietuva. — Vilniaus radijo pranešimu, 
sovietų Lietuvos mokslų centrinė biblioteka užmezgė kultūrinio 
bendradarbiavimo ryšius su arabų šalimis.

Paruošti pirmieji lietuvių
mokslininkų darbų siuntiniai į 
Egiptą. Egipto mokslų akademi
jai, geologų draugijai, nacionali
nio mokslo tyrimo tarybai ir ki
toms įstaigoms į Kairą išsiunčia
mi Lietuvos mokslų akademijos 
darbai, bibliografiniai leidiniai 
ir kita literatūra. Lietuvos kul
tūros, ekonominio gyvenimo lai
mėjimais esą domimasi įvairiose 
arabų šalyse. Kokiais čia „moks 
lais“ labiausiai domimasi, ma

tytis iš Lietuvoje gauto Lebano 
taikos organizacijos veikėjo Hus 
seino laiško, kuriame jis sveiki- 

Lietuvos liaudį, sovietiniųna
tautų šeimoje sutinkančią švie
sią ateitį ir pasakoja apie arabų 
šalių kovą prieš imperialistus.

Toliau jis rašo „Aš esu pasi-Į 
rengęs populiarinti Jūsų šalies Britanijos premjeras IlariCd
meną, mokslą. Aš žinau, kad so-i Macmillan patenkintas Bermudos 
cialistinė kultūra padeda arabų [ konferencija. kurioje užmegsti ar- 
. Ūmesni Britanijos - Amerikos nan-salims kovoti . į tykiai. (iNS)

Šešios Europos valstybes

griauna muitų užtvaras
ROMA, kovo 25. — šeši Vakarų Europos valstybininkai šian

dien suriša savo valstybes bendra prekyba, nuversdami muitų už
tvaras nuo Šiaurės jūros iki Adrijos.

Sutartimis sudaroma šešių Eu
ropos valstybių bendra prekyba Eu,r°ę>os taut°* P™ažu pradės 

artėti viena į kitą. O dėl bendro 
priešo, grėsmingai Riekiančio(turgus) ir jų glaudus sąjungi

nis bendradarbiavimas atominė
je srityje.

Bendros prekybos ir atomo tel 
kimo plano sutartis pasirašys 
Vakarų Vokietija, Prancūzija, 
Italija, Belgija, Olandija ir Luk- 
semburgas.

Tie du paktai yra didelis posū
kis į Europos suvienijimą.

Parlamentai ratifikuos
šešių valstybių parlamentai 

turės ratifikuoti tuos paktus.
Ką Europos laisvas - bendros 

prekybos bendruomenė reiškia? 
Tai reiškia, kad palaipsniui (per 
12—17 metų) visos Europos rin
ka bus suvienodinta. Apie 250 
milionų Europos gyventojų galės 
pirkti automobilį už tą pačią kai
ną Londone, Paryžiuje, Bonnoje 
ar kitur. Išimtys bus daromos 
tik žmonių maisto ir gyvulių pa
šaro produktams.

Ūkinė revoliucija
Kaip ši naujoji ūkinė revoliu-

kenkti, neišvengiamai turės susi
jungti ir į politinį bei karinį vie
netą.

Anglija irgi įsijungia į Euro
pos bendros - laisvos prekybos 
bendruomenę.

Sutartis pasirašo
Europos laisvos - bendros pre

kybos ir atomo plano sutartis pa 
sirado šių valstybių užsienio rei
kalų ministeriai: Prancūzijos 
Christian Pineau, Italijos Goeta- 
no Martino, Belgijos Paul Henri 
Spaak, Olandijos Joseph Luns ir 
Luksemburgo Joseph Bech.

Vakarų Vokietijos kancleris 
Adenauer išskrido iš Bonuos at
stovauti savo vyriausybę.

Sunkvežimis apsivertė
SHIMODATE, Japonija, kovo 

25. — Ugniagesių sunkvežimis, 
beskubąs gesinti gaisro, vakar 
apsivertė ir 14 ugniagesių sužeis 
ta. Nelaimė įvyko, kai sunkve- 

cija buvo sutikta? Daugumas žiniio vairuotojas suko pro dvi- 
Europos kontinento kraštų ja bu rat“’u važiuojantį japoną, 
vo patenkinti. Tačiau Anglijoje
ji susilaukė labai griežtos opozi
cijos, bet ją nugalėjo didelis Eu
ropos bendradarbiavimo šalinin
kas Macmillan. Bandymas tikrai 
yra didelis ne vien dėl to, kad tai 
pirmas realus žingsnis į Europos 
suvienijimą, bet ir dėl to, kad jo 
įgyvendinimas pareikalaus nema 
žų persitvarkymų ir reformų.
Įmonės, kurios neatlaikys kitų 
kraštų konkurencijos, turės siau
rinti savo gamybą ar net likvi
duotis. Tuo tarpu tos krašto pra
monės šakos, kurios nesusilauks 
stiprios konkurencijos ir suras 
savo gaminiams laisvas rinkas, 
smarkiai pakils ir išsivystys. To
kiu būdu ir pramonėje iki šiol 
nepraktikuotas masinis darbo 
jėgos permetimas iš vienos vie
tos į kitą pasidarys neišvengia
mas. Laisvai pradėję cirkuliuoti 
pramonės gaminiai iššauks žy
miai didesnį- tarptautinį judėji
mą, atsiras bendri standartai, 
pranyks judėjimo suvaržymai,

Nori apsaugoti teises
KAIRAS, Egiptas, kovo 25. — 

Egipto Vidurio Rytų žinių agen
tūra vakar pareiškė, kad Bermu
dos konferencija „visai paneigu
si visų arabų teises“.

Kaip tik Bermudos konferen
cija svarstė būdus apsaugoti ara
bų teises nuo Maskvos prievar 
tos.

Taylor, Chiang tarėsi
TAIPEI, Formoza, kovo 25. — 

Jungtinių Amerikos Valstybių 
armijos štabo viršininkas Max- 
well D. Taylor vakar tarėsi ka
riniais klausimais su nacionalis
tinės Kinijos prezidentu Chiang 
Kai - sheku.

• Sovietų kariuomenė pasiliks 
Vengrijoje tol, kol Amerikos ka
reiviai bus Vakarų Vokietijoje 
ar kur kitur Europoje, pasakė 
Vengrijos valstybės sekretorius 
Marosan.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Kanados premjeras St. Laurent vakar atvyko į Bermudų 

dviejų dienų konferencijai su Britanijos premjeru Maemillanu.
— Izraelio pareigūnai vakar pasakė: Jungtinių Tautų genera

liniam sekretoriui Hammarskjoldui misija nepasisekė Egipte. Iz
raelis siūlo Vakarams paimti griežtesnę linijų prieš Egipto Nas- 
serį.

— Izraelio dašiniųjų opozicinės partijos, vadinamos Ilcrut, 
vadas Menaehem Beigin pareikalavo premjerų Ben - Gurion atsi
statydinti ir paskelbti naujus parlamento rinkimus, nes, girdi 
Ben - Gurion kabinetas sulaužęs „pasižadėjimų“ palaikyti parla
mento rezoliucijas kovoje su Egiptu.

— Jungtinių Tautų darbininkai vakar iškėlė Sueze paskendusį 
laivų vilkiką Edgar Bonnet, pašalindami paskutinę kliūtį plaukti 
10,000 tonų laivams Suczo kanalu. Tačiau dar nežinia, kada Egip
tas atidarys 103 mylių vandens kelių 10,000 tonų laivams.

— Indijos premjeras Nehru vakar pasiūlė, kad prezidentas 
Eisenhoveris susitiktų su Sovietų Sąjungos vadais spręsti nusi
ginklavimo klausimų. Washingtonas šaltai pažiūrėjo į šį Nehru 
pasiūlymų. Jei Maskva turi kokių sumanymų nusiginklavimo klau
simu, ji gali savo siūlymų patiekti JT nusiginklavimo komisijai, 
kuri dabar posėdžiauja Londone, pasakė JAV vyriausybės parei
gūnai.

— Pranešama, kad Albanijoje buvo suruoštas sukilimas prieš 
komunistinę vyriausybę.

— Prezidentas Eiaenhoweris supažindino kongreso demokra
tų ir respublikonų vadus su Bermudos konferencijos nutarimais.

— Japonijoje atsirado daug daugiau šnipų, kai padidėjo su
sisiekimas tarp Japonijos ir komunistinių kraštų. Japonijos poli
cijos departamento viršininkai paprašė dar 2,500 vyrų po to, kai 
Japonija atnaujino diplomatinius santykius su Sovietų Sąjunga.

— Atlante pastebima vis daugiau sovietų povandeninių laivų.
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Ar X-ray nepavojinga
Žmonės paprastai įsivaizduo

ja, kad X-ray mašina yra toks ne 
pavojinga paratas, kuriuo ga
lima kiaurai peršviesti žmogaus 
kūną ir padaryti X-ray nuotrau
kas.

Kai paima į savo rankas pa
prastos fotografijos filmą ir X- 
ray filmą, tai jiems atrodo, kad 
čia fotografija ir čia fotografi
ja, — tiktai viena fotografija 
parodo kūno paviršių, o kita — 
kūno vidų. Visi žino. kad žmo
gui, kuris pozuoja fotografijai,

cijos daug žmonių gauna leuke
miją (kraujo vėžį). Ameri
kos ir Britanijos stebėtojai tvir
tina. kad tie pacientai, kurie bu
vo gydomi su X-ray ar buvo per 
dažnai peršviečiami X-ray apa
ratu, didelė jų dauguma gavo 
leukemiją ir nuo leukemijos mi
rė. Leukemijai atsiradus, žmo
gui nėra jokios vilties pasveikti. 
Nuo leukemijos daug lietuvių 
miršta, ta liga ir dailininkas P. 
Kiaulėnas mirė.

Skaitytojai privalo įsisąmo-

tas dekoracijas .miniatiūrose, ku
Į rias būtų galima perkopijuoti viai dailininkai ir skulptoriai su 
į scenai? Kokia tai didelė būtų sitarę galėtų rasti kokį būdą pa

n'

Gal Amerikoje esantieji lietu- Paklausa labai, labai padidėtų.
— A. Puodžiūnas

nera lokio pavojaus, tad žmones ...................., , , . , . ... ninti, kad X-ray nėra koks zais-dabar kiekvienai progai pasitai- , .. ., .las žingeidumui patenkinti ar

Policija New Yorke pagavo bankų plėšiką, kuris bandė pabėgti 
su $11,839. Didelė dalis nušaunama arba pagaunama nusikaltimo vie
toj. Ir šis po bėgimo gatvelėmis ir tvoromis pateko į policijos “glo
bą”. (INS)

dovana lietuviškai visuomenei!

Mielai norėčiau įsigyti kurį 
lietuviško menininko paveikslą 

)ar skulptoriaus dalykėlį. Porą 
kartų buvau Chicagoje, bet ne
pasitaikė progos užtikti ko no
rėjau. Ne viskas, be to, ir Chi- 
kagoje yra.

informuoti suinteresuotus, kas 
yra po ranka ir kiek kainuoja?

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

' VOYTOJAS IR CHIRURGĄ0 
•.IFTT’VIH GYDYTOJAS.

8925 W*~,t 59th Street
* p Olet 6:30—«:•• ak

Tračli.d pagal sutari

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 VV. 63rd St 
Ofiso teL ItEliance 5-4110 

Rezid. telef. Ultovehili. 8-0817 
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. m. 

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

kius su šypsena pozuoja ir fo
tografuojasi. Tačiau nevisi žino, 
kaip pavojinga yra ‘‘fotografuo
tis ” X-ray aparatu ar perdaž- 
nai daryti rentgenograminius 
stebėjimus per fluoroskopą. 

Kodėl pavojinga
Rentgeno spinduliai dirbtiniu 

būdu gaminami X-ray aparatu 
susideda iš smarkios energijos 
dalelyčių ir bangų kvantų. Šie, 
nors ir skiriasi savo energija ir 
penetracijos stiprumu nuo kvan 
tų iš atominės radiacijos (alfa 
ir beta dalelyčių, gamma spin
dulių ir neutronų), tačiau bet 
kurios radiacijos veikmė į gyvo 
kūno audinius yra tokia pat, ir 
pasekmės yra labai panašios.

koks foto aparatas žmogui “pa- 
bovyti”. Tik dideliam reikalui 
ištikus bei rimtais atvejais ga
lima X-ray peršvietimus dary
ti. Rimti zir sąžiningi gydytojai 
menkniekiams X-ray nenaudoja.

Jau straipsnis perilgas ir laik
raštyje vietos pristigo. Apie tai, 
ar X-ray peršvietimai pakenkia 
nėščioms motinoms ir ar nuo to 
gimsta fiziniai bei protiniai ne
normalūs vaikai bei kitus spe
cialistų skelbiamus duomenis, 
teks aptarti kitą sykį.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

ŽIUPSNELIS PASIŪLYMŲ
Peržvelgiau Banaičio “100 

liaudies dainų”.. Originalios ir 
gražios. Viena kita praeitų ir vi 
dūriniams parapijų chorams.

so augštybes ir premijas. Ar ne 
sutiktumėte pagelbėti vargšams 
visuomenininkams, kurie visus 
pakampius’ iššniukštinėja bejieš 

Bet abejoju, ar kuris rizikuos kodami lengvučių, bet skoningų
bandyti, neišgirdęs, kaip jos 
skamba dainuojant. Siūlyčiau 
kam nors, kas arčiau pajėgiųjų

montažų, scenos veikalėlių, mu
zika perpintų vaizdelių. Premi
ja — didelis ačiū ir garantuotas

Tel. ofiso HE 4-6699; rez. P Ii ii-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfleld Blvd.
Vai. nuo 1-4 ir 6-9. 

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES LR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South Weotern Avenue 
»al. kasdien 10-12 vai. !»■ 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-, vai .Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso ’elefonas: PR 8-3229 
Reti tet«if. WAlbrook 5-5070

Tel. ofiso ir buto Ol.yniplo 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kasdien 1-3 vai. ir n-s vai. vak., 
išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA LR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
V A L. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak. pinu. antr., ketvirt 6-8:10 v. 

Trečiad. tik susitarus.

Ofiso tel. CLlffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Klausia A. N. — Ar patarti-
Tuo metu, kai iš X-ray apa-! na vaikus skiepyti nuo polio li- 

rato trykštą augštos energijos Sos ir kokiu metų laiku būtų ge- 
elektronai pereina per kūno au- riausia Juos skiepyti. 2) Pava
dinus, gali įvykti trejetas staig- sar* lr vasar{* vaismedžius purk 
menų. 1) Eyektronas gali tie
siog “peršauti” — sunaikinti ląs
telės nukleumą. 2) Elektronai 
savo skriejimo take paliestuo
sius atomus ir molekules gali e- 
lektrifikuoti ir paversti į pozi
tyvius ar negatyvius ionus. 3)
Skriejantieji elektronai gali “pa 
dilginti” ląstelę ir sujaukti — 
sugadinti ląstelės biochemini me 
chanizmą. Ir jei bent viena čia 
suminėtų staigmenų įvyktų, tai 
pasekmės gali būti labai l'ūd- 
nos.

Kūno ląstelėse suolat vyksta 
biocheminiai veiksmai tam tik
ra gamtos nustatyta tvarka, ten 
nuolat vyksta atomų rikiavima- 
sis ar jungimasis molekulėms 
kurti, pvz. proteinų gaminimas 
iš aminorūgščių. Staigus elek
trifikuotų ionų bombardavimas 
gali sutaršyti ar sukrikdyti nor
malią biocheminių veiksmų tvar 
ką. Mes žinome, kad ląstelės 
lukšto (membranos) tamprumas

ščiant įvairiais nuodais kenk- 
jams vabzdžiams naikinti man 
labai skauda galvą ir iš viso jaus 
mas kaip pavargusio, mieguisto 
ar girto. Ar užtenka tik burną 
dengti skuduru, ar reikia naudo
ti dujokaukę, norint apsisaugo
ti nuo nuodų purkščiant? Ko
kios sudėties turėtų būti dujo
kaukės koštuvas, anglis, vata, ar 
kitkas?

Atsakymas A. N. — Ar pa
tartina, tai atsiklausk savo gy
dytojo, nes kartais nuo skiepų 
būna smarkių reakcijų. Jei pa
tars, tai dabar — pavasarį — 
geras laikas. 2) Nuo nuodingo 
skiedinio lašelių apsisaugoti pa
kanka nosį ir burną apdengti 
dvigubu skuduru. Svarbu ir ran 
kas bei odą numazgoti, nes nuo 
kitus klausimus atsakysiu kitą 
kitus klausimus atsakysi ukitą 
sykį.

Klausia V. G. — Ar razinkos 
vaikams sveika valgyti? Jei

chorų parinktas dainas įdainuo- pastatymas. Žinau, kad šito pa
ti į plokšteles ir painformavus geidavimo nedrįsčiau nė vienam į 
chorus turėti iki pareikalavimo, i mūsų .menininkui į akis pasaky 
Minėtas rinkinys yra toks mil- ti bijodamas būti žvilgsniu nu- 
žiniškas ir rimtas papildymas šluotas nuo žemės paviršiaus, 
mūsų .muzikinės literatūros, kad bet kiek pats bandžiau, teišei- 
nuodėmė būtų jas palikti pelėti davo tik misterijos, operos ir il- 
lentynose. Rekorderis daug ne- gaveiksmės tragedijos. Gal jū- 
kainuoja, akustiniai tinkama vie sų ambicijos bus kuklesnės, 
ta gal pavyktų rasti, tvirtiems kaip mano ir, tikiu, daugelio to- 
chorams išmokti nebūtų per, kių, kaip aš. Žmonės tokių da- 
sunku. Įdainuoti reiktų į plokš-j lykų ilgisi, pastatymui entu- 
teles, ne juostas, kad galima bū ziastų irgi netruktų.
tų pergroti patefonu. j kai! Ar nesutiktumėt paruošti

Primirškite valandėlę Parna-' tokiems veikalėliams detalizuo-

” )l. ofiso HE.4-6849. rez. HE 4-2824

DR. PETER T BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvtr., penkt. 1-4 lr 7-9 

I Antr. 1-6. treč.ir .-ešt. pasai sutarties

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 61st Street
Priima ligonis pagal susitarlma 

nei valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-17 95 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad lr
šeštad *

Rt». tel. GRovehlll 6-5603

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

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

rioiHnin I šeštad. 2—4 vai. vak.
Dauniui- ( Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti 

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

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South Westem Avenue 
(MEDICAL BUILDING) 

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

Office tel. RE 7-1188
Kės. tel. WAIbrook 5-3785

•VI. ofiso l’ltospect 6-2240
l’Rospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGUOS LIGOS Į
5700 So. VVood Street 

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North ttai'ker Drlve
(Clvic Opera House, karnb. 868» 

Vai. kasd. 12—4
Tel. CEntral 6-2294 

5002 West 18th Str., Cicero 
Vai. kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

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

Rezkl. tel. HEmloek 4-7OHO

DR. VYT. TAURAS
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1 (Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Avė. 
Tel. PRospect 8-1223 arba \VE 8-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-Iii v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak.. šeštad. 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

Tel. ofiso He. 4-2123. rez. Gilt. 8-8195

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

|$ TOLI IR ARTI,
NAUJI OIDEU TPOKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO (PANKJAl 

HSU KIETU PATYRIMAS-PIGUS IR SĄĖININ6AS fifiTARNAW"At

■ JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIU,ek 5*9209

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South VV este ra Avenue 
Chicago 29, 111 

naši matymai pagal sutarties 
telefonas REpublio 7-4900 

Realdencia: GKoveblU 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. VIrginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer lr Callfornla Avė 

VAL.: 2—4 lr 6—8 v. p. p 
Sešt. 2—7 vai. p. p..
Išskyrus sekmadienius

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Vai1.: kasdien nuo 6 v. v. jki 9 v. v?.į 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

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

Tel,: Ofiso — PUUman 5-6766 
Buto — BEverly 8-3946

6255 South VVestern Avenue
VAL. kasdien 2—4 p. p. lr 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 I Iki 4 v. p. p 

šeštadieniais 1—
ir 6—8 v
4 v. p. p

vak

Ofiso HEmloek 4-6815 
Rez. HEmloek. 4-3761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. I. A. PAUKŠTYS
4253 So. VVhipple Street

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

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

Namų — CEdarcrest 3-7786

Tel. o fino l’Rospect 6-94OO
Rezid. PRospcct 6-9490

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(V aškevičiūtė )

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

priklauso nuo tinkamos pusią-........ ... , ,i taip, tai kokios yra sveikiau, baluvyros tarp K ir Na ionų. Jeu . . »u * , . . , .tos ar raudonos?pusiausvyra pakrinka, tuomet
yra atviras kelias virusams ir Atsakymas V. G. — Sveika, 
nuodams atakuoti ir naikinti 
žmogaus kūne nukentėjusias ląs 
teles. Apie tai gal pakaks, nes 
eiliniam skaitytojui apie tai ži
noti neįdomu ir ne taip svarbu.
Svarbiau visiems žinoti, kaip X- 
ray gali pakenkti sveikatai. Dar 
svarbiau žinoti, kaip nuo pavojų 
apsisaugoti.

Koki pavojai sveikatai
Perilgai su X-ray šviesti yra 

pavojinga. Ir perdažnai daryti 
X-ray peršvietimus yra pavojin
ga. O yra žmonių, kurie to neži-' 
žino, ir perdažnai, reikia ar ne
reikia, mėgsta daryti X-ray nuo 
traukas. Tokiems štai kas žino
tina.

1) Kūno ląstelės miršta nuo 
perdidelės X-ray radiacijos. Vi
sos ląstelės miršta, bet jautriau 
sios yra ir visų pirmiausiai mirš
ta limfatinių liaukų ląstelės, pas
kui plonųjų žarnų ephitelinės ląs 
teles ir naujagimiai kraujo rutu
liukai, ypač tie, kurire vystosi 
kaulų smegenyse. Paskiausiai 
nuo X-ray radiacijos, kaip ir nuo 
atominės bombos radiacijos, 
miršta raumenų ląstelės.

2) Jau yra ištirta, kaip ilgai 
reikia su X-ray šviesti, norint 
užmušti pelę ar triušį. Jau yra 
apskaičiuota, kad žmogų galima 
su X-ray užmušti per gana trum 
pą laiką leidžiant per jo kūną 
nuo 400 “r” iki 500 “r” radia
cijos.

3) Jau yra pastebėti duome
nys, rodą kad nuo X-ray radia-

sveikiau negu saldainiai. Raudo
nos razinkos sveikiau, nes bal
tosios dažniausiai būna “bleach- 
ed” — dirbtiniais chemikalais 
baltintos. •

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe
Prccin Photo Studio

(Incorporated)
EDVARDAS ULIS. sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-24C?

Skclbkitės “Drauge”!

CRANE SAVINGS
2555 VVEST 47th STREET . LAfayette 3-1083

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pietkiewlcz, sekr. Ir advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame lr perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

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

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o 8e*t. nuo 9 iki vidurdienio

JONAS GRADINSKAS
J. G. 1ELEVISION OOMPANY

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

TV APA BATAI: paprasti Ir spalvoti, automatiški, valdomi nuo tolo, 
nešiojami, jungiami prie automobilio baterijos. PATEFONAI: vietiniai 
lr užsieniniai, paprasti, nešiojami, automatiški, Hi-Fi, batertjiniat. RA
DIJAI: vietiniai ir vokiški, AM, FM, trumpos bangos, keliais garsiakal
biais, staliniai, kabinetiniai, nešiojami, kišeniniai, tranzitariniai.

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

Atliekame didelius ir m-Jus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalia.

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

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

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

DR. J. GUDAUSKAS
•vdytojas ir chirurgas

756 VVest 35th Street
(kampas Halsted Ir S5-ta gatvG) 

VAL. 1—4 ir 6:80—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą

šeštadieniais 1—4 vai.

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

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
lOfisotel. Victory 2-1 484. Resid. 2487 

W. 62nd St., tel. RepubUo 7-8818.

Tel. WAlbrook 5-2670
Res. Hllltop 5-1560

Dr. Alezander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Majrąuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

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

Nuo kovo 25 d. iki bal. I I d. ofisus 
uždarytas

Tel. Ofiso PR. rez. RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

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

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:30 
Utį 9 vai. Trečiad. Ir Sešt. uždaryta

Telefoną* GRovehlll 6-1696

DR. ALDONA JUŠKA
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DR. AL. RA6KUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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(Kampas Kedzie ir Archer)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINftS IR 

ORTOPEDINfiS LIGOS 
2745 VVest 69th Street

Priešais, šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpublio 7-2290 

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

DR. ANT. RUDOKAS, Opt 
Tikrina akla lr pritaiko akiniu., 

keičia ntiklua lr rėmus 
4455 S. Oaliforni* A v®. ,YA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečiad. už- 
daryta), šeštad, 10 ryto Iki 8 v. p. p.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
< )rtlio|MxlaH - Protczlstas

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Ciica^os Savingn BcndrovčM praeitimi, nuo pat ,jc. Įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi- 

|| dendiĮ našumo atžvilgin, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau- 
ĮMMiHis pinimis. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — Jų 
apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

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

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

Rašykite dėl*informacijų. Musų turtus $21,000,000.00.

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

Atdara: pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 Iki 8.
Trečiadienį uždaryta viną dieną, o šeštadlenj nuo 9 lld 2 valandoa po pietą*

Aparatai-Protezat, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Areli Supports) tr 1.1. 
Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniai* 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS IAB
2850 W. 63rd St, Chicago 29, UI 

Tel. Pltnapect 6-5084

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezid. 6600 8. Artesian Avė.
VAI. 11 v. v. Iki 8 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 West 35th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 iki 8, tr® 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 lt 
šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p

Pirkit Apsaugos Bonus1.
DRAUGAS 
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POVILAS ŽADEIKIS

Pulk. Povilas žadeikis, Lietuvos 
atstovas JAV, šiandien sulaukęs 
70 metų amžiaus.

Šiandien Lietuvos ministeris VVashingtone pulkininkas Po
vilas Žadeikis sulaukė lygiai 70 metų amžiaus. Sveikiname, linkė
dami dar daug metų gyventi ir garbingai atstovauti Lietuvą Dė
dės Šamo žemėje, laimingai sulaukiant dienos, kuomet ji ir vėl 
bus laisva ir nepriklausoma valstybė.

Ministeris Povilas Žadeikis yra vienas tik iš kelių nepriklau
somos Lietuvos atstovų, kuris ir šiandien, daugiau kaip po 16 
metų okupacijos naudojasi visomis turėtomis ministerio ir nepa
prasto pasiuntinio teisėmis ir privilegijomis. Tokia išimtis pasi
darė todėl, kad Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausybė ne tik 
nepripažino Lietuvos okupacijos, bet dar gi pasmerkė jos oku
pantus — bolševikus, šiuo atžvilgiu daug padėjo ir stiprus Lie
tuvos užnugaris — Amerikos lietuviai, kurie ligšiol tebebudi, te
bedirba ir tebesirūpina, kad JAV nepripažintų aneksijos, kad 
padėtų Lietuvos žmonėms išsilaisvinti. Kaip tik priešingai įvyko 
tuose kraštuose, kuriuos tuo metu valdė diktatoriai ir kuriuos 
savo laiku pamėgdžiojo tautininkų režimas Lietuvoje. Jie (fašis
tai ir naciai) tuoj pasiskubino pritarti baisiajam Sovietų Rusi
jos smurtui ir atiduoti bolševikams pasiuntinybes ir visą jų turtą.

Galima sakyti, kad p. Žadeikis pusę savo amžiaus praleido 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse. 1920 — 1921 m. čia lankėsi 
kaip Lietuvos finansų misijos narys drauge su Jonu Vileišiu ir 
kun. Jonu Žiliumi. 1923 m. gruodžio 1 d. prezidento A. Stulgins
kio buvo paskirtas įsteigti Lietuvos konsulatą Cihcagoje. Ofi
cialiai šis konsulatas įsteigtas 1924 m. vasario 16 d., dalyvau
jant ministeriui Kaziui Bizauskui ir Chicagos veikėjams. P. Ža
deikis konsulu Chicagoje išbuvo iki 1928 m. vasario 1 d. Nuo 
šios dienos iki 1935 m. liepos 1 d. jis buvo generaliniu kon- jus Eisenhovverio Artimųjų Ry- 
sulu New Yorke. Abiejose savo tarnybos vietose — Chicagoje ir tų doktrinai ir Izraelio dali- 
New Yorke p. Žadeikis daug pastangų dėjo Amerikos lietuvių niams galutinai pasitraukus iš 
prekybos rūmų organizavimui. Šis darbas jam gerai sekėsi. Dau- tariamos Egipto žemės, padėtis 
gelyje vietovių ir šiuo metu lietuviai prekybininkai, pramoninin- galėtų stabilizuotis. Išmintingų 
kai ir įvairių profesijų žmonės tebėra organizuoti. politikos vadovų veiksmų dėka

Lietuvos nepaprastu pasiuntiniu ir įgaliotu ministeriu p. Ža
deikis paskirtas 1935 m. liepos 1 d. Tose pareigose jis ir dabar 
tebėra. Šiuo metu jis yra ministeriu (ne ambasadorių) titulu 
atstovaujančių savo valstybes pasiuntinių dekanas Washingtone.

Sukaktuvininkas yra parašęs keletą vertingų brošiūrų: "Su 
Lietuva ar prie Lenkijos” (1921 m.), "Moderninė karo inžineri
ja Prancūzijoje” (1923 m.), “Introducing Lithuania” (1930 m.) 
ir “An Aspect of the Lithuanian Record of Independence”, til
pusi ‘‘The Annals of the Academy of Political and Sočiai Science”
(1944 metais).

Vedė amerikietę lietuvaitę Marijoną Radzevičiūtę. Išaugino 
Amerikoje gimusią dukterį Mirgą.

Sukaktuvininkas gimė Lietuvoje (Žemaičiuose), Pareškečio 
kaime, Varnių valsčiuje. Povilas buvo jauniausias septynių vai
kų šeimoje. Vyriausias Pranciškus buvo kunigu. Povilas baigė 
Palangos progimnaziją ir Mintaujos gimnaziją. Baigęs Petrapilio 
universitetą, gavo pirmos klasės diplomą iš organinės chemijos.
Netrukus buvo pašauktas rusų kariuomenėn karinę prievolę at
likti. Tarnavo Kaune ir Gardine. Pirmojo karo metu kaip kari
ninkas dalyvavo mūšiuose. ■ Vienas jų buvo Lietuvoje prie Švent
ežeriu kaimu. Šiame mūšyje ypatingai pasižymėjo ir buvo apdo
vanotas pirmuoju ordinu su užrašu “Už herojišką drąsą”. Vė
liau buvo pasiųstas į karininkų elektrotechnikų mokyklą Pet
rapilyje, kurią baigęs buvo pasiųstas Serpukhovą, netoli Mask
vos. Lietuvon grįžo 1918 m. gruodžio mėn ir įsijungė į Lietuvos 
valstybės atkūrimo darbą.

ketinamos intervencijos dėka ne 
sunkiai būtų įsiliepsnojęs nau
jas pasaulinis karas. Tam iš

juo plaukti Izraelio laivams, pa
sipriešinsiąs Akabos įlankos van 
denų sutarptautinimui ir net gra 
sina iš Gazos ruožo pasiekti Iz
raelio valstybę ir ją sunaikinti. 

Nemato pavojaus 
Toks politiškai be galo neiš

mintingas Nasserio pareiškimas 
ir bus jo pralaimėjimo pradžia. 
Niek's. be Nasserio ir jo sukurs 
tytų neišmanėlių tamsiųjų egip
tiečių fanatikų, nenori nei žydų, 
nei egiptiečių kraujo praliejimo. 
Kremliaus bernu tapęs, Nasse- 
ris mano galįs eiti grumtynių 
su visu Vakarų pasauliu. Jis ne 
pagalvoja, k?d pačiu kritiškiau- 
siu momentu Kremlius jį apleis, 
jei tiktai matys sau iš to nau
dos. Jis taip pat nepakankamai 
įvertina Eisenhowerio doktriną 
ir Izraelio tautos gyvybės resur
sus. Nasseris tikisi viso arabų 
pasaulio stiprios paramos. Ta
čiau juk nevisų arabų kraštų vai 
dovai nori laikyti Nasserį savo 
viešpačiu. Ypatingai Nasseris 

E-

PREZIDENTO LAIDOTUVES

Rosaria Peną, praeitą savaitę žuvusio Filipinų prezidento pusse
serė, dalyvauja gedulingose mišiose šv. Patriko katedroj New Yorke 

(INS)
vengti JAV prezidentas Eisen 
howeris ii valstybės sekretorius Į perdaug vertina Kremliaus
Dulles parodė daug išminties ir gipto rėmimo politiką”. Jis yra 
nuoširdžių pastangų. Įsigalio- tiek politiškai aklas, kad nema

to pavojaus, jog Kremlius “iš
laisvinęs” Egiptą iš tariamų 
“Vakarų imperialistinių spąs
tų”, suteiks egiptiečiams tokį 
“rojų”, nuo kurio ir pats Maho
metas apsiverstų savo karste.

Lietuviška patarlė sako: 
“Neik su velniu obouliauti, nes 
neteksi obuolių ir krepšio”. Taip 
turės atsitikti ir su Nasseriu, 
nes jo susidėjimas su Kremliu
mi pražudys jį patį ir nugramz 
dins Egiptą į šiandien dar ne
numatomus vargus.

Save dievinąs diktatorius vi
sada buvo didelė savo tautos ne- 

(laimė. Mussolinio ir Hitlerio 
j pramintais pražūties takais be- 
eidamas, Nasseris susilauks to
kio pat likimo. Kadangi ir pa
ties Kremliaus režimas jau yra 
pasmerktas mirčiai, tai ir Nas- 
seriui belieka tik dvi galimybės, 
būtent — nugarmėti bedugnėn 
maždaug tuo pačiu laiku kaip 
ir Kremliaus valdovai arba dar

NEPRIKLAUSOMOS VALSTYBES 
GIMIMAS

NASSERIO PRALAIMĖJIMO PRADŽIA
IG. PAŠIUS, Chicago, III.

Egiptiečiai ir žydai yra tos pa derlingą Palestinos žemę laistė 
čios semitų rasės ir todėl atro-i tokių pat žydų savanorių krau-
do, kad turėtų* broliškai tarpu- 
savyje Sugyventi. Tačiau jų ne-l 
sugyvenimas tęsiasi jau tūkstan' 
čius metų. Neatrodo, kad šių 
dviejų senoviškų tautų nesan-l

jas. kurie kaip ir mes kovojo 
už savo laisvę ir valstybės ne
priklausomybę. Kaip anais dar 
nesenais laikais lietuvis ūkinin
kas arė laukus per petį pasika-

laika kada nors atslūgtų, o šiuo' binęs šautuvą, taip dabar daro 
metu yra pasiekusi savo kulmi- Į ir žydas ūkininkas. Ne kartą 
nacinį tašką. *Toji nesantaika lietuvis, minėdamas pavergtąjį 
tariamai gresia dabar ir jaunos, Vilnių, kartojo ne kieno kito, o
Izraelio
mybei.

valstybės nepriklauso- Į

Izraelio atsikūrimo pasekmė
je atsirado keli šimtai tūkstan
čių arabų pabėgėlių, kurie jau 
kuris laikas kenčia badą ir ne-! 
žmonišką skurdą. To negali at
leisti žydams ne tik egiptiečiai, 
bet ir visas arabų pasaulis. Ta
čiau juk ne žydų kaltė, kad E- 
giptas dėl savo netinkamų va
dovų iki pat paskutiniųjų laikų 
buvo labai atsilikęs kraštas, ku
ris net savų tautiečių pabėgėlių 
negali pas savo priimti ir jais 
pasirūpinti, o svetimieji nesi
skubina jiems pagelbėti. Šiuo 
atveju pabėgėliai tikrai sunkiai 
kenčia ir kada tai baigsis — 
nežinia. Bet tai liečia tik nedi
delę egiptiečių tautos dalį. Ara
bai matyt pamiršo, kad kadaise 

.visa žydų tauta kentė baisiai 
žiaurią ir ilgą Egipto vergiją.

Negalima neužjausti egiptie
čių pabėgėlių, bet negalima ne
užjausti ir jaunos Izraelio vals
tybes, didvyriškai kovojančios 
dėl ką tik įgytos nepriklauso
mybės išlaikymo. Trokšdami sa
vo valstybei nepriklausomo gy
venimo, būtume neteisūs, jei ne
pritartume tokiam pat žydų sie
kimui.

Lietuva ir Izraelis
Tarp Izraelio ir Lietuvos yra 

ir tam tikro lygiagretiškumo. Po 
I Pasaulinio karo Lietuvos ža
liuosius laukus drėkino lietuvių 
savanorių kraujas. Neseniai ir

Izraelio vaikų žodžius: “Tenu- 
džiūsta mano dešinė ir tegul pri 
džiūsta mano liežuvis prie go
murio, jei pamirščiau Vilnių, ma 
no šventąjį miestą!” Kaip mums 
Vilnius yra brangi mūsų sosti
nė, kurios niekada neišsižadėsi
me, taip lygiai brangi žydams 
yra Jeruzalė, kurios jie taip pat 
išsižadėti negali. Kaip mums 
svarbus yra Vilniaus kraštas, 
taip žydams yra svarbus Gazos 
ruožas. Kaip mūsų tautos gyvy
bei išlaikyti mums būtinai rei
kalingas Klaipėdos uostas, taip 
lygiai žydams reikalinga Aka
bos .įlanka. Pagaliau Kremliuje 
turime ir tuos pačius priešus, 
kurie viena ranka smaugia Lie
tuvą, o kita — Izraelį.

Pastarosiomis dienomis iš a- 
rabų apsupto Izraelio ateina ne
ramios žinios; Anemiški JT ka
riniai daliniai vos besuvaldo įsi
karščiavusių arabų demonstran
tų triukšmą. Ten vėl aidi pa
skiri šūviai, ir ne dienomis, bet 
valandomis augąs arabų fana
tizmas grėsia iššaukti naujus 
karo veiksmus.

Anglija, Prancūzija ir Izrae
lis parodė savo gerą valią — 
atsitraukė iš užimtų sričių. Ži
noma, jie tai padarė labai ver
čiami JAV ir JT. Tačiau kitaip 
ir negalėjo būti. Jei toliau ten 
tebevyktų karo veiksmai, grei
čiausiai Egiptas būtų visas už
kariautas. Bet tai visą arabų pa 
šaulį galutinai sukiršintų prieš 
Vakarus, o Kremliaus aiškiai

būtų buvę galima galutinai su
taikyti Egiptą su Izraeliu, visai 
padoriai sutvarkyti arabų pa
bėgėlių reikalus, išspręsti Sue- 
zo ir Akabos įlankos problemas, 
o taip pat vienaip ar kitaip po
zityviai išspręsti ir Jeruzalės rei 
kalus, kurie liečia ne tik Egip
tą ir Izraelį, bet ir visą krikš
čioniškąjį pasaulį.

Kas stovi ant kelio?

Tačiau tos visos painiavos iš
sprendimui skersai kelią atsito- 
jo Egipto diktatorius pulkinin
kas Nasseris. Laikinio pasiseki
mo apsvaigintas, jis neparodė 
išminties, kurios galėjo pasimo
kyti pvz. iš savo bendratikio 
Kernai Atatūrko. Pastarasis, 
kaip žinome, po I Pasaulinio ka
ro, nuvirtus sultono režimui, su
tvarkė visus ginčus su senais 
Turkijos priešais graikais ir be 
galo daug pasitarnavo savo kraš 
tui, padėdamas Turkijai svei
kus tautos gerovės ir kultūros 

i pagrindus, įvesdamas daug nau- 
i dingų reformų bei nustatyda
mas Turkijai logiškai teisingą 
prieškomunistinės politikos lini
ją. Neveltui jo tautiečiai pra
minė savo tėvu (Ata-turk reiš
kia “turkų tėvas”). Jį ir visas 
kultūringas pasaulis dar ir da
bar, po jo mirties, tebegerbia.

Egipto diktatorius Nasseris 
parodė visai ką kitą. Jis savo 
tautos nelaimei jau nuo seniai 
išėjo su Kremliaus velniais obuo 
liauti. Nasseris dirbtinai tebe
palaiko karo padėtį su Izraeliu, 
o paskutinėmis dienomis pakar 
totinai pareiškė, kad pats val-

net ir anksčiau negu jie. Kitos 
išeities Nasseriui nėra, nes jis 
tik tiek teturi išminties, kiek 
jos reikalinga padaryti vis dau
giau ir vis stambesnių, į pražū
tį vedančių klaidų.

— Žinokime, jog spausdintas 
tautos žodis yra tautos išraiš
ka, pagal kurią yra vertinama 
visa tauta, ir jog ta išraiška kar 
tu yra kasdieninis tautos penas, 
nuo kurio priklauso jos morali
nė ir net fizinė sveikata.

Teesie mums spausdintas žo
dis šventas ir tegul niekas ne
drįsta jo netinkamai pareikšti 
be atsakomybės jausmo.

—Prof. St. Šalkauskis
Didesniąją žmonijos dalį su

daro niekšai ir kvailiai.
B. Shaw

— Daryti gera jūs privalote 
būti drąsus ir pasiruošti kan-

dysiąs Suezo kanalą, neįeisiąs čiai.

PAULIUS JURKUS

šv. Bosoo

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

61 tęsinys

baigiu susmigti į kamieną, 
jis pirmas išsirita ir už ran- 
Ji įsistoja į batukus, ir abu

— Šokim iš lovos 
Eime pasivaikščioti! — 
kos ištraukia Samanę, 
išeina.

Miestelis žiburiuoja vakarinėm šviesom. Pas vach
mistrą groja patefonas, ir Algis pasiūlo:

— Užeik, paklausk riestųjų ūsiukų, jis pasakys, 
kas įstūmė.

— Nereikia, palikim, man gera su tavim.
Algis riečia linksmas istorijas, anekdotus. Jau

čia, kad reikia gedulingą nokturną skaidrinti sąmo
jum. Už tilto aikštė. Jau ir bankelis. Gal užsukti? O 
ne! Tegu ji pati pamato, kad Julius susidomėjo. Nu
eina ant Beržų kalno. Prisimena istorijos puslapius, 
kryžiuočių karus, kurie čia siautė prieš daugel dau
gel metų.

— Gaila, kad tuo laiku negyvenai: būtum įsimy
lėjusi kokį riterį. Juk vienuolis, dar svetimšalis, dar 
daugiau saldžių atodūsių!

.— Užteks! — ji timteli rankovę ir veda pakalnėn.

Kovo men. 6 d. Vakarų Afri
koj gimė nauja nepriklausoma 
valstybė. Vadinamas Aukso 
Krantas nustojo buvęs anglų 
kolonija ir Ghana vardu įsijun
gė į nepriklausomų “valstybių 
šeimą, kaip britų Commonweal- 
tho dalis.

Ghanos nepriklausomybės pa

MERGAITES IR TULPES

Prancūzų dainininkė Suzanne BER- 
NARD yra Tarptautinės Gėlių pa
rodos New Yorke šeimininkė. Nuo
traukoj ji matoma su premijuotom 
tulpėm.

Apačioj Elise Rhodes gėrisi gė
lių puokšte. (INS)

skelbimo šventę su džiaugsmu 
atšventė ir šio krašto Katalikų 
Bažnyčia. Kovo mėn. 3 d. Accra 
vysk. Joseph Bowers sostinės 
katedroje aukojo iškilmingas 
šv. Mišias ir atliko iškilmingą 
tautos paaukojimą švč. Jėzaus 
Širdžiai.

Katalikų Bažnyčia Ghanoje 
naudojasi visomis jai priklau
sančiomis teisėmis ir laisvėmis, 
nors ir puspenkto miliono kraš
to gyventojų tik 500 tūkstančių 
yra katalikų ir tik 35 kunigai 
yra vietinės kilmės. Pat3 Accra 
vyskupas taip pat yra negras, 
kilęs iš Vakarinės Indijos. Šv. 
Sostas jau seniai pripažino Gha 
nos augštą socialinio ir religinio

pakilimo laipsnį, 1950 metais įs 
teigdamas vieną arkivyskupiją 
ir keturias vyskupijas.

J intelektualinę ir socialinę 
pažangą Ghanos gyventojus 
daug paskatino ir katalikų Baž 
nyčia per savas mokyklas, šiuo 
laiku apie 1,000 šio krašto pra
džios mokyklų, tai yra ketvirta 
dalis bendro mokyklų skaičiaus, 
yra vadovaujamos katalikų. Be 
to, dar veikia 12 katalikiškų 
augštesniųjų mokyklų berniu
kams ir mergaitėms. Katalikiš
ko švietimo įtaka teikia nema
ža vilčių Bažnyčios ateičiai. Di
delis skaičius dabartinių Gha
nos parlamento ir vyriausybės 
narių savo augštoms pareigoms 
yra pasirengę katalikiškose mo 
kyklose.

Šis nepriklausomybės paskel 
birnas yra laisvo pasaulio su
brendimo ženklas, įrodąs kad 
laisvasis pasaulis siekia valsty
bių tarpusavio santykius tvar
kyti taikingai, patenkindamas 
visų tautų teisėtus reikalavi
mus.

Visai priešingas nusistaty
mas yra komunistų valdomoje 
pasaulio dalyje. Kai Vakaruose 
nepriklausoma n gyveniman brę 
sta vis naujos tautos, Maskva 
savąjį kolonializmo neša užkrau 
na šimtmečius nepriklausomai 
gyvenusioms tautoms. (V. R.)

S 0 P H I E B A r. C U S
RADIO PROGRAMA

IŠ WGES stoties — Bangčį 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
N'.’O PIRMAD. IKI PENKTA D.

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTA D. 8:30 iki 9:30 ryte 

SERMU). 8:30—9:30 v. r. Iš stotie* 
WOPA — 1100 ltil.

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

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

Pradeki! Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite laupyti ėjoje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTOM SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

— Reikia temą iki galo išsemti. Čia toks suoliu
kas po gluosnio skvernu, sėskim. Pažiūrėsim į grafai
tės vilą. Matai kas per charakteris! — tęsia atsisė
dęs. — Siuvamąja varguonuoja, o viloje gyvena. Tu 
galėtum pulti ant kaklo jai, kad gavai vaidinti.

— Baisu vistiek! — Samanė susipurto, įsikimba 
į ranką.

— Bet gerai buvo, ar ne? Per skausmus į gar
bę! Pirma buvai nežymi, dabar minios ploja. Dar pa
teksi į laikraščius.

Kairėje tiltas. Ten kažkas sujuda. Du žmonės. 
Stovi, žiūri į vandenį, vėl žengia į kalną. Tai Lina ir 
Viktoras.

— Matai, koks apsukrumas! — sukužda Algis. — 
Pasigavo berną ir tampo lyg armoniką.

Samanė, prigludusi prie Algio, stebi, kaip jiedu 
nueina. Nusmelkia širdį. Ji su meistru, 
kunigo draugas, o eina su Lina.

— Skubėkim iš čia, dar mus pamatys. Reikia 
man į namus.

Algis nesipriešina, šešėliuota gatvele nusileidžia 
žemyn. Prieš vartus ji pati pradeda:

— Girdėjai, kunigėlis sakė, kad važiuosim kitur 
vaidinti. Kas bus tada? Kai Liną pamačiau, atėjo no
ras vaidinti tyčia. Per daug ji gudri.

— Gerai, Samane, bet tu vėl išsigąsi, reikia 
kviesti gaisrininkus, kol tave prigesys.

— Ir tau būtų karsta, jei dainuotum operoje pir
mą kartą. Ta žmonių baimė didelė, bet... įveiki.

Kieme prisimena šlapius drabužius ir pasiima 
juos sutvarkyti. Rytoj po pietų jis turįs ateiti. Kas

— Bet kitaip negalėjau, — atsidūsta.
Kitą dieną ji tuoj griebia, tvarkyti Algio drabu

žius. Išlygina kampus, sutvirtina sagas. Gimnazisto 
uniforma atrodys daug gražesnė. Bedirbant užkliūva 
komodos šventieji. Per daug jų' Pirmus du griebia ir 
įdeda. į stalčių. Čia įmesta knyga — Foersterio “Jau
nuomenės auklėjimas". Knygą parsinešė iš vikaro per 
jo vardines. Šoka noras nueiti pas kunigėlį Tiek įs
pūdžių. Jis moka taip drąsinti. Kad jam pasakius 
vienuolyną! Griaudėtų kaip tėvas, juoktųsi kaip Al
gis. Jis būtų gerai. Skatintu Tačiau jam nepasakysiu: 
nemandagu! Jis negali žinoti, kad ji myli! O jei žino
tų, tai būtų baisu!

Knygoje dar vienas skyrelis neskaitytas. Meta 
drabužius ir įsitaiso gamake tarp obuolių

Čia atėjo Lina. Tai nuostabu, neįtikėtina Ko ji 
Atrodo, jis nori? Pasijuokti? Bet kai Lina pabučiavo. Samanė 

patikėjo. Nepavydi, pati liepė Samanei vaidinti Snū- 
džiuose. Pagaliau, nieko ir neatsitiko jų gyvenime, 
kad būtų susipykę. Buvo tik tolimos, dabar bus arti
mesnės. Bet kodėl, kodėl dabar prisireikė draugystės ’ 

įdėjus saulės akinius tarp knygos lapų, skuba 
namo ir kimba j drabužius. Nusijuokia, kad pusbrolis 
lyg riteris puolė upelin, gindamas damos garbę. Stai
ga šauna mintis — nunerti jam megztuką. Prikaišio
jo kunigėlį, dabar pats gaus.

Čia pat ir Linos namai. Ant kalniuko briaunos matė taip ilgais slėptis? 
lyg vila. Bereikia terasos, kur tingiai galėtum ger- Surišus į skarelę Algio uniforminį kostiumą, ifi- 
ti kavą. lekia dviračiu viena. Mėnesiena, o namai ne už mylių.

— Ot įdomu, ar ši blezdingėlė įsimylėtų kunigą? Atsigulus ir klausydamos lengvo sodo ošimo, ji
— Nė su pagaliu jos nepriverstum! — nusijuokia mąsto. Kažkas skaidrėja. Tie Algio žodžiai. Gal būt

— Bet kodėl tu mane taip apaėdai’ kvaila mylėti kunigą, gal būt...

Kostiumą šiaip taip išlyginus, griaunąs į spintų 
stalčius, noršo laikraščius, jieško tėvo bibliotekoje 
varto “Sodžiaus meną", rinkdama raštus, modelius 
Turi būti gražus megztukas ir pirštinės čiuožyklai. 
Merginos neatsigėrės!

Klėty suranda vilnonių siūlų. Reikia tamsiai mė
lynų ir baltų raštams. Tai bus eglučių pynės, dantu
kai. Siūlų mažoka, bet šiandienai užteks Svarbu, kad 
pamatytų tas kirstukas.

(Bot daugiau)
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MŪSŲ MISIJA KALBĖTI
Vad. Sidzikausko paskaita i svarbus, nes Rusija šiandien do-, 
Lietuvos Laisvės Komiteto pir į minuoja politinę areną.

mininkas Vaclovas Sidzikauskas „..... , T • x • 3. Nuo laisvojo pasaulio po-
še&tadienlo vakare Lretuvių au- mik,K. kuri pateko į atominj ak- 
ditoryoje anabzavo paakut.mo ,jgatvj R„^ma pa'j8ekė Vaka.

ruošė iššaukti atominio karo psi
chozę, dėl kurios didžiosios vals
tybės 1955 m. Genevoje pakarto- 
tin-i pasižadėjo visus ginčus 
spręsti taikiu hūdu.

Prelegentas mano, kad iki 
Vengrijos revoliucijos praėjusį 
rudenį vakariečiai ir pavergtųjų 
tautų diplomatai tremtyje skir
tinga suprato laisvinimo kon
cepciją. Demokratinėms valsty-

meto tarptautinę politiką ir ra
gi no čikagiečius aktyviau parem 
t: Pavergtųjų .Jungtinių Tautų 
ir La.svosios Europos organiza
cijos darbą.

Lietuvos Laisvės Komitetas 
yra Laisvosios Europos organi
zacijos padalinys. Vaclovas Si
dzikauskas kartu yra ir Lietu
vos delegacijos pirminipkas Pa
vergtose Jungtinėse Tautose.
Prelegentas pabrėžė, kad mums bėms daugiau rūpėjo atskirti Ry 
gresia didelis pavojus žūti, jei tų Europos valstybes nuo Sovie- 
neatsikovosime savo valstybės, tų Sąjungos ir tokiu būdu ją su- 
Prelegentas mano, kad ta ko- silpt. etj, tuo tarpu pavergtosios 
va turi būti visų pavergtųjų ve- tautės trokšta absoliučios lais- 
dama vieningai, o laisvasis pa-1 vės ir savo suvereninių valstybių 
saulis turėtų imtis aiškios, ne-Į atstatymo.
dviprasmiškos ir ryžtingos po
litikos Sovietų Sąjungos atžvil
giu.

Ruvęs Vliko Vykdomosios Ta
rybos pirmininkas su kartėliu mi 
nėjo Eisenhowerio doktriną Arti 
miesiems Rytams nuo komuniz
mo apsaugoti ir pi šaulio dėmesį 
naujai negrų valstybei Ghanai, 
kai tuo tarpu 100 milionų euro
piečių ir jų senos kultūrinės vals 
tybės paliekamos užmiršimui.

Kalbėtojas įvardino keturis 
veiksnius, nuo kurių priklausys 
Lietuvos išvadavimas.

Nuo pačios pavergtos lietuvių 
tautos. Dėl jos galime būti ra
mūs, anot pranešėjo, nes prasi
skverbiančios žinios iš anapus 
rodo, kad net ir jaunimas tebė
ra m. sistatęs prieš komunizmą.

2. Nuo Sovietų Sąjungos poli
tikos. Šitas faktorius yra labai

4. Nuo tremtinių veiklos. “Kai 
okupantas laiko užgniaužęs bur
ną ir sukaustęs rankas mūsų 
broliams”, tęsė paskaitininkas 
“mūsų misija yra už juos kal
bėti ir veikti”.

“Nenustokime nė vienai minu
tei nei vilties, nei tikėjimo”, ra
gino kalbėtojas. “Lietuva bus ir 
laisva, ir nepriklausoma”.

V. Sidzikauskas vakar (pir 
madienį) grįžo į New Yorką po 
keturių dienų viešnagės Chica- 
goje. Vyt. Zalatorius

—Šiandien amerikietis gali 
gauti šuniui ligos draudimą. Jis 
gali būti aprūpinamas vaistais, 
ligonine, rentgeno peršvietimu 
ir panašiai.

Apie 6,000 amerikiečių kiek
vieną vasarą prigeria.

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

Nepirkite jokių 
tikrai apsimoka.

baldų nepatikrinę mūsų kainų. Tai įums
Vedėjas E. III'HAITIS
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{STAIGA “ELTA”
Pasikalbėjimas su buvusiu “Eltos" redaktoriumi 

A. PAULIUKONIU

PR. PAULIUKONIS, Worcester, Mass.

l Ryškiai krinta į akį ir daugiau 
l smulkmenų. Kiek kitur Europoje 
| yra pvz. dviračių ar botociklų, 
I tiek čia — automobilių, telefonų a- 
Į parotų, televizijos priimtuvų. Bol- 
Į ševikai tokius dalykus garsintų 
I dieną ir naktį, tuo tarpu čia — į 
visa tai žiūrima, kaip į natūralų 
kasdieninį reiškinį. Daug kas tu- 

; ri savus namus, kurių daugelis vi
duj gražiai, ištaigingai įtaisyti. Bol 
ševikams vis tai būtų “kapitaliz
mo atgyvenos”, “nacionalinių bur
žujų palikimas”, nes ten panašiais 
patogumais, prieinamais čia ir eili
niam darbo žmogui, naudojasi ne
bent tik labai ribotas skaičius rau
donosios buržuazijos, kad ir mū-

— Redos, jau antrą kartą esate rinką., kai dirbo žurnalistinį dar-
pasiekęs šį kontinentą. Kas dau- i bą. Gražu matant, jog pvz. tokiame 
giausia rūpinosi Jūsų atvykimu j Wor<estery veikia 2 lietuvių pa- 
J A V ? . rapijos, Šv. Kazimiero vardo mo-

— J šį kontinentą atvykstu jau kykla, visa eilė senų organizacijų,
antrą kartą. Mano globėju buvo vyčiai, skautai, moterys, meno ra- _ ___  ___ ______
brolis, kuris dirba architekto —. telis ir kt. L. bendruomenė turi sa- sų tėvynėje lietuviškuosius idealus 
detalisto darbą Bostone. Taip patlvą bustą sueigoms, leidžia kas sa- pardavus lems už 20,000 ar 30,000

, atsidėję rūpinosi motina, brolis vaite laikraštuką. Reikia, manyti. Iru b mėnesinio atlyginimo - .
Jonas, kuris su žmona ir 5 vaikais kad panaši ar kaikur dar geres- 
gyvenąs Woreestery, sesuo Mag- į nė padėtis yra ir kitur. Džiugu pa-

Žemės drebėjimas sukrėtė vakarinę J.A.V. dalį, Stiklai ir mūrų 
nuotrupos San Francisco gatvėse po žemės drebėjimo, kuris sukrėtė 
100 kvadr. mylių plotą Kalifornijoj. Žmonių aukų nebuvo.. (INS)

Vyčių kova už Kosciuškų
Nuolatinis “Worcester Tele-I 1790 m. vasario 7 d. gen. Mie- 

gram“ bendradarbis Adrian Hay siolovvskiui Kosciuška vėl rašo:
ward neseniai viename savo ra
šinyje pastebėjo, jog JAV re
voliucijos .herojaus Tado Kos
ciuškos esama lenko. Su tokiu 
f .'ktų klastojimu negalėjo su
tikti mūsų uolieji vyčiai, kurie 
jau šimtus, jei ne tūkstančius 
kartų yra savo laiškais įsikišę, 
atitaisę netikslumus, papildę ži
nias, pasipriešinę prieš suklas
tojimus ir pan. būdais tinkamai 
reagavę, jei kur nors bent vie
nu žodelyčiu buvo paliesti nei
giamai ar teigiamai Lietuvos ar 
lietuvių reikalai. Pirmuoju at
veju išreiškiamas pasipiktinimas 
ar apgailestavimas dėl neteisin
gų faktų paskelbimo, gi ant
ruoju atveju niekada neužmirš
tama pad'ėkoti už visus teigia
mus ar ir teisingus atsiliepi
mus.

Ir šį kartą vyčiai pasiryžo sto 
ti naujon kovon už grąžinimą 
Kosciuškai lietuvio vardo, nes 

.dar didelė, jei ne absoliutinė dau 
guma amerikinės visuomenės, 
jau nekalbint apie pačius len
kus, galvoja ar net yra įsitiki
nę, kad to vyro būta lenko. Tie
sa, vyčiai pripažįsta, kad Kos
ciuškos vardas yra sutapatin
tas su Lenkijos istorija, bet čia

“May I ask you to send me 
back to Lithuania... if you do 
not consider me fit for Service. 
What am I if not a Lithuanian? 
God knows what I c?n do for 
myself because I become indig- 
nant when I think of this that 
I ain a Lithuanian and I have 
to serve in Poland while you 
have three generals in Lithua- 
»ia”. Ir ką galima dar pridėti 
prie tų nepaprastai jausmingų, 
bet kartu paprastų Tado Kos- 
ciškos žodžių ?

, Yra mūsų tarpe balsų, norin
čių nurašyti, Adomą Mickevičių, 
Tadą Kosciušką ir kitus, kurie 
kažkurios nelemties dėka lenkų 
ir pasaulio neretai laikomi gry
niausiais lenkais. Kodėl paga-

dalena su švogeriu .A, šermukšniu 
bei 5 vaikais ir k. giminės. Ypač 
daug supratimo parodė ir padėjo 

| šeimai paskubinti reikalą senato
riai Kennedy ir Saltonstall, be to, 
Vašingtone Am. Balse dirbąs J. Vi 

į tėnas ir kt. Atvykau pagal Lietu- 
, vos kvotą, kuriai buvau įsirašęs 
1948 m.

— Kaip pavyko kelionė per At
lantą?

— Gerai. Sekmadienį į Reutlin- 
geno stotį palydėjo buv. Vliko il
gametis pirm. M. Krupavičius, TV 
pirm, A. Deveikienė, J. Glemža ir 
laisvę pasirinkusi (Stockholme pa
bėgusi iš sovietų, laivo) mūsų tau
tietė B. Bilevičiūtė, kuri tuo me
tu buvo atvykusi svečiuosna į Vyk
dom. tarybą Vokietijoje. Ji taip ti
kisi galėsianti veikiai atvykti į J- 
AV-es. Tuo ypač atsidėję rūpina
si min. pulk. K. Škirpa, Balfo pirm. 
kan. dr. J. Končius, Alto vadovy
bė ir kt. O apie 17 vai. pirmadie- 

Jnj jau buvau Worcestery, Mass., 
nors iš New Yorko teko važiuoti au 
tomobiliu į ten dar apie 5 valan
das. J JAV-es skridau šveicarų 
transatlantiniu lėktuvu SR 848, 
kaip jie garsinasi, pačiu moder
niausiu tos rūšies lėktuvu. Kelio
nė greita, patogi ir pigi — biletas 
tekainavo tik 827 DM, nes iki ko
vo 31 d. emigruojantiems į JAV- 
es visos lėktuvų bendrovės duo
da 40% papiginimą. Girdėti, jog 
tos rūšies lengvatos emigrantams 
bus taikomos ir vėliau — iki bir
želio mėnesio. Šios firmos lėktuvu 
JAV-es apie Velykas pasieks ir 
prof. M. Krupavičius.

— Kokie pirmi įspūdžiai, atvy
kus pas užjūrio tautiečius?

— Geri. JAV valdininkai labai 
paprasti, nuoširdūs, žmoniški. New 
Yorko International aerodrome, 
pačiame didžiausiame visame pa
saulyje, kuris vis dar tobulina
mas, maloniai iš Balfo sutiko p. 
Boley, kuris, kai buvo atlikti vi
si formalumai, (viskas eina labai 
greitai, tas pat ir Vokietijoje), pa
dėjo susisiekti su reikalingais žmo
nėmis. Ten pat laukė brolis ir švo- 
geris su sūnumi, kurį teko palikti 
dar vaiką, o po 8 nesimatymo me
tų išvysti jau didesnį ir už mane

stebint lietuvių spaudoj mažiau 
plūdimųsi, visokių kabinėjimusi— 
tuo budu sudaroma ir mažiau pro
gų bolševikų propagandai pasiran
kioti konkrečių pavyzdžiu.

Kiti geri pažįstami kviečiasi 
atvykti į Bostoną, Vašingtoną, Či
kagą — net ir negiminės parodo 
tokį lietuvišką nuoširdumą, kuriuo 
tenka tik pasidžiaugti. Nesu joks 
kalbėtojas, bet teko informuoti 
taip pat apie Vliko Vvkd. tarybos 
veiklą, gyvenimą Lietuvoje (nes 
Vykd. taryboje yra sutelkta daug 
tos rūšies vertingos dokumenta- 
cinės medžiagos) ir nuotaikas Eu
ropoje.

Tarp lietuvių, gyvenančių Euro
poje ir čia, matyti tam tikrų skir
tingumų, kurie tuoj pat krinta į 
akį. Bet apie juos gal geriau kal
bėti gyvu žodžiu negu spaudoje. 
Pažymėti būtų galima nebent tiek, 
jog kaikur Amerikoj būtų ne pro 
šalį daugiau švaros ir kaikur tvar 
kingumo. Taip pat mažiau visokįo 
kraipymosi, sekiojimo biznio su
metimais išrasto “Rock and Roll” 
ir panašių paraitymų, kuriuos kaip 
pavyzdį bolševikai stato, stengda
miesi pavaizduoti tariamą ar tik
rą Vakarų išsigimimą. Pasirodo, 
tarp šios rūšies “entuziastų” esa
ma vieno kito ir iš lietuvių jauni
mo.

Esama tam tikrų skirtingumų 
ir šiaip smulkmenose. Pvz. Vokie
tijoje buvau įpratęs į juodą ruginę 
ar kvietinę rupią duoną, vad. “Voll 
kornbrot”, kuri yra žymiai mai-stin 
gesnė ir sveikesnė už amerikietinę 
baltąją. Bet jos iki šiol dar niekur 
nepavyko gauti. Tuo tarpu Vo
kietijoje jos gaminama daugybė 
— ir tai visokių rūšių. O ir šaltmė- 
tinės arbatos, vad. “Pfefferminz- 
tee”, paprastai duodamos — kaip 
sveikesnės už normalią arbatą -— 
vokiečių ligoninėse, teko eiti į vais
tinę. Bet ir ten atsakė: kodėl pats 
nepasijieškai ir nesusidžiovini tų 
žolių, jei jau taip reikia ...

— Vokietijoje buvote Vliko Vyk 
domosicU tarybos leidžiamų “El
tos Informacijų” redaktoriumi; 
kaip ilgai teko eiti tas pareigas?

— Seniausias Vliko VT tarnau
tojas buvo šviesaus atminimo ve
lionis Vikt Gailius, visais atžvil
giais taurus žmogus. Mane dirbti 
į VT Inform. tarnybą pakvietė 
1951 m. tuometinis LTS atstovas 
Vlike T. Šidiškis, VT-je vadovavęs 
Inform. tarnybai. Teko dirbti tiek 
su juo, tiek su B. Braku ir M. Gel- 
žiniu. Tam emigravus į JAV-eš, 
IE valdytojo pareigos laikinai eiti 
buvo pavestos URT valdytojui dr. 
P. Karveliui, kurio nesant, pava
duoja VT pirm. A. Deven^nė. Tas

(Nukelta į 7 pusi.)

liau nepagerbti tų pačių asmenų 
įsitikinimų ir norų, laikant save patį. Taigi amerikietiniai vitaminai 
lietuviais? Prileiskime, kad tuo gerai eina į sveikatą..
tuo metu gal ji, lietuviškumo su
pratimas it* buvo kitoks, kaip 
mes norėtume ir tai suprantame 
šiandien, bet kodėl neturėti tiek 
tautinės savigarbos ir pagarbos 
tiems žmonėms, kurių vardai 
gana plačiai yra nuskambėję pa 
šaulyje, deja, kaip lenkų. Gal 
kartais tai ir mūsų pačių kaltės 
esama. Lietuvos Vyčiai, ku-

nereikia užmiršti,- jog tuo metu 1 riems neretai bandoma prikišti
Lenkija buvo glaudžios unijos 
rėmuose su Lietuva ir pats Kos 
ciška save laikė tik lietuviu. Tas 
momentas yra itin svarbus, nes 
kas gi kitas gali teisingiau save 
apibūdinti, jei ne pats asmuo.

patriotizmo stoką, visdėlto gal
voja kitaip ir, nuoširdžiai besi
sielodami lietuviškaisiais reika
lais, negali pralėisti dar vienos 
neteisybės Lietuvos vardui. Rei-
kia tikėti, kad jų akcija dėl 

Tam teigimui paremti vyčiai sa- Koaciuškoa vig ,au ,am
vo paskutiniame biuletenyje pa-
skelbė eilę įdomių argumentų ir 
citatų.

Pasirodo, jog savo testamente 
Kosciuška 1806 m. birželio 28 d. 
įrašė sekančius žodžius: “Know 
all men by these presents that 
I Thardo Kosciusko formerly an 
officer of the United States of 
America... an a native of Lithu- 
ania on Poland at present resid- 
ing at Paris do hereby vvill 
and...”

Jeigu jis pats sako. kad esąs 
lietuvių kilmės, kaip gi galima 
laikyti jį lenku?

Monicos Gardner knygoje 
“Kosciusko”, psl. 81. tarp kitko 
rašoma: “Yet he (Kosciusko) 
remained alvvays the simple Li- 
thuanian soldier who vvere the 
’arb of the peasants... Taigi, jei 
jis kartą yra “simple Lithvan- 
ian”, vargu ar ką gali pridėti 
kaikieno dirbtinis mėginimas bū 
tinai Kosciušką laikyti lenku. 
Toje pat knygoj, 135 psl. vien .- 
me Kosciuškos laiškų rusų ca
rui sakoma: “One only anxiety 
troubles my soul and m v jov. 
Sire, I was born a Lithuanian 
and I have only a few years to 
live”. Tai vis esama puikiausių 
įrodymų, pateiktų paties Kos
ciuškos apie s:,v,t tikrąją kilmę. 
Ir kam visos pastangos t.ii pa
neigti?

tikrą atgarsį ir prasmę.
Al. fiimantas

PAVASARINIS
IŠPARDAVIMAS

NUOLAIDOS . . .
NET IKI 70%

Dabar -nupiginti visi: Hl-fl fono- 
grafai • Televizijos • Vėsintu vii I- 
Vėdintiivai AM/F’M radijo aparatai
• Vokiški trumpų bangų rad. apar.
• įkalbėjimo aparatai • Ibilklasluil)- 
Ilai • KaAomos rpaėlnėlės • Jvalrfls 
elektriniai narnų apyvokos reikme, 
nys • Antenos ir kit:

iJii-DAirm

'BJ Taxvisiof
Csales - Service

Sn» In* A. HKMPNAS 
S. Ilalsl.ii — CMfrsMe 4-OM5

Atdara, kasdien 9—N. plrinadtenlair 
Ir ketvirtadieniais 9—9

Iš ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYTAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
2017 W. 07«» 1*1., Chleago,

III. YVAIbrook 5 8063

Tiek brolis, tiek švogeris, nors 
ir turėdami po 5 mokyklinio am
žiaus vaikus, betgi išgyvena. Žino
mojo pedagogo ir veikėjo Pr. Pau- 
liųkonio (ta pačia pavarde, bet ne- 
giminės, tik ten pat gyvena) šei
moj — net 8 vaikai. Ir visi — vis 
dėlto išgyvena. Visų vaikai auk- 
leiami gražiai lietuviška dvasia. 
Kitame kuriame krašte greičiau
siai tokie dalykai būtų neįmanomi. į 
Taigi jau ir tokie faktai teigiamai i 
byloja apie Ameriką.

Worcestery teko sueiti pažįsta- 
mą dar iš N. Lietuvos laikų — V. j 
Mačį, dabartini vietos LB pirmi- '

SIUNTINIAI J LIETUVA
SIUNČIAME SIUNTINIUS JŪSŲ ARTIMIESIEMS VISUR, 

KUR JIE BEBŪTŲ...
Išlaidos apmokamos- iš anksto — Gavėjas nieko nemoka. 

Tekstilės medžiagų pavyzdžius galite apžiūrėti vietoje. 
Medžiaga paltui, vilnonė .

150 cm. pločio 3 metrai; kaina su muitu $19.89 
Medžiaga viln. vyriškam kostiumui 

150 cm. pločio 3 metrai; kaina su muitu 18.54 
Medžiaga kostiumui “tweed”

150 cm. pločio 3 metrai; kaina su muitu 11.25
Trumpas pristatymo laikas 3 4 savaites. Kainos žemos — 

sąžiningas patarnavimas. Pigi oro pašto ir skubos tarnyba. 
Mūsų prekės skandinaviškos kilmės.
Gausus velykinių maisto siuntinių pasirinkimas žemomis kai
nomis. Priimame užsakymus odai ir 1.1.

“ORBIS" RTSTOVYBES:
Chicago, Ilk: 4414 S. Rockvvell St. YA 7-2445 
Kcnosha, Wisc.: 4311 Sheridan Rd. OL 4-2373 
Detroit, Mich.: 401 W. (Irand Blvd. TA 6-4366 
New York, N. Y.: 174 Orchard St, SP 7-5562 
Kanadoje: Hamilton, Ont., 65 fiore St. JA 9-5695 

Naudokitės “O R B I S” patarnavimu

R OP H I
Geriausias prancūziškas konjakas

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

A IT J A
19 5 7 

CHRYSLER 

"2811

N S N A IT J A
19 5 7

PLYMOUTH

"1732

s

Daugybė garantuotų visų išdirbysčių vartotų automobilių už labai atpigintai kalnas

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER - PLYMOUTH DIRECT FACTORY DEALER

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

/ .
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Sudbury, Ont. Nashua, N. H.

Rekolekcijos Iš parapijos veiklos
Rekolekcijos lietuviams šie-.^ šiemet Šv. Kazimiero parapi- 

met bus pradėtos balandžio 5 į jos bažnyčioje gavėnios metu 
d., penktadienio vakare, 8 vai., i pamaldos vyksta kiekvieną ant- 
tuojau po Kryžiaus Kelių ir pa-i radienį ir penktadienį vakarais 
laiminimo airių Christ the King 7:30 vai. Einami Kryžiaus Ke- 
bažnylčioje. šeštadienį pamoks- j liai ir giedami Graudūs Verks- 
lai bus jau salėje, kurioje pa- mai. Gi sekmadieniais iškilmin- 
prastai būna lietuviams sekma-' gesnės pamaldos su pamokslu 
dienio pamaldos, 7:30 val.vak i-būna 3 vai. popiet.
re. Užbaiga — sekmadienį su- .. ,
ma ir palaiminimu. Rekolekci-1 yaejiisį sekmadienį Lietuvių 
jas ves žinomas K mados lietu-1 /dl JininkV Sąjungos skyrius 
vių “skraidantis” kapelionas svente savo ,»,obėj° šv- Juoza-, 
kun. St. Kulbis, SJ. Visi Sudbu-1!?° sventę- Vls> narlai dalyvavo j 
rio ir apylinkės lietuviai malo- Sv. mišiose 8:30 vai. ryto ir mel-Į 

dėsi uz savo gyvus ir mirusius | 
narius. Po šv. mišių salėje po 
bažnyčia visi bendrai pusryčiavo 

i ir'aptarė sąjungos reikalus.
Lietuviai vis stipriau įsikuria

I Parapijos kunigai ragina tė-
J. ir V. Aniolai nusipirko nau Į vus. kad visi, turį atitinkamo

niai kviečiami atlikti sav0 parei
gą ir dvasiniai atsinaujinti.

Kun. A. Sabas

jus gražius mūrinius namus la 
bai patogioje susisiekimo atžvi- 
giu vietoje. Juose gyvena jie 
patys ir prieš metus ištekėjusi 
jų dukrelė Nijolė, kurir jau greit 
sulauks gandro apsilankymo.
Neseniai ten įvyko iškilmingas ti į šv. Kazimiero parapiją ge
namų pašventinimas — įkurtu-j gūžes 1 d. 7:30 vai. vakare ir 
vės ir drauge vyriausios šeimi- suteikti Sutvirtinimo sakramen- 
ninkės vardipės. Namus šventi tą. I». s.
no kun. A. Sabas. Po to įvyko J
puikios vaišės, kuriose dalyva-1 Miami, Fla.

lnbm rlrturr cv rnnn i Vinn y»r> _vo labai daug svečių. Visą va
karą prie turtingai ir skonin
gu paruoštų ir papuoštų stalų 
Vyravo jauki nuotaika vaišin
gųjų šeimininkų naujoje pa
stogėje.

Lietuviai pirmauja ,
A. Paulauskas technikos mo

kykloje visą laiką pasižymi darb 
štumu, sumanumu ir visą laiką 
yra pirmuoju mokiniu.

Kačinskas tik šiemet įstojo į 
Šv. Karolio katalikų kolegiją, 
bet taip pat pirmauja ir tuo bū
du kelia lietuvių vardą.

Rūta Petrėnaitė laimėjo pir
mą premiją Sudburio mokyklų 
iškalbos konkurse. Tarp kitko 
ji visą laiką pirmavo savo kla
sėje.

Atvyko iš Anglijos

Kazimieras ir Elena Šviežikai su 
Šeima, devyneris metus išgyve
nę Anglijoje, atvyko į Kanadą, 
^irma apsistojo Toronte, bet 
foronte darbai nepastovūs ir at
minimai žemesni, tai atvyko j 
įdburį, kur jau gavo darbą ir 

apsigyveno pas K. S. Poderius.
K. ir S. Šviežikai yra susi

pratę lietuviai. Anglijoje pri
klausė lietuviškai, kun. J. Kuz- 
mickio vadovaujamai, parapijai, 
o čia atvykę pavyzdingai lanko 
lietuviškas pamaldas ir užsisakė
lietuviškos spaudos.
r — ° —

• — Kun. Arturas Heinrichs ne 
seniai atvyko iš Chil'ės ir rūpina 
ši Sudburio ir apylinkės vokie
čių ir austrų katalikų dvasiniais 
reikalais. Jiems pamaldos lai
komos toje pačioje salėje, kur 
ir lietuviams, kiekvieną sekma
dienį 9:30 vi. ryto. Stidhtiriškis

Newark, N. J.

Vyčių šventė Moksleivių Tautinį ansamblį 
Netvarko vyčių šventė buvo ligšiol palaikė keleto mokinių

kovo 17 d. Šv. mišias švč. Tre
jybės bažnyčioje atlaikė prel. I. 
Kelmelis. Mišių metu giedojo 
solo vytis Charles Douches. Po 
šv. mišių buvo sugiedoti Vyčių 
ir Lietuvos himnai. Pusryčius 
St. George salėje trumpu žodžiu 
pradėjo kuopos pirm. J. A. Sake 
vich. Maldą kalbėjo prel. I. Kel 
mėlis. Pusryčiams vadovavo J. 
J. Stukas. Kalbėjo apskrities 
vyčių pirm. L. Janonis ir sve
čias iš New Yorko B. Moli.

I laipsnio atžymėjimus ga
vo H. Balčiūnas, A. Borey, I. 
Dilia, Eva Trečiokas, V. Okealis 
ir E, Ellis; antro — Cli. Dou
ches, J. Balchiunas, J. Strolis.
L. Stukas, A. Kolvitis, A. Ona- 
lis ir E. Kuperis. Pakėlimo ce
remonijas atliko J. Sakevich ir 
Vera Laukžemis. Egzaminų ko
misiją sudarė J. Remeika, P. 
I^odgolski ir E. Thompson.

Šventė visus gražiai nuteikė. 
Prie jos pasisekimo daug prisi
dėjo Gladys, Douches, M. Bal
chiunas, A. Pocius, J. Strolis ir
J. Sakevich.

amžiaus vaikus, juos siųstų šeš-
f U/li/inio to *1 * AN CZdUl 1I1L I1II1LŲ ĮJcltodUllU piULHciUŲ, prCZ. rLlStil 111) WdlS

‘ va • bažnyčion į mudos saloje. Treneris Archie Compton žiūri j prez. smūgį.
katekizmo pamokas ir pasiruoš--------------------------- ------- —
ti priimti Sutvirtinimo sakra-
mentą. Šiemet New Hampshire 
diecezijos vyskupas žada atvvk-

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 

JAU SPAUSTUVĖJ

........................................................................................................

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

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

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

Telefonas — ERontier 6-1882

AUKOS ALTUI
Vasario 16 d. minėjimo proga 

Lietuvos laisvinimo reikalams au
kojo:

50 dol. John V. Bačinskas iš 
Miami Beaeh, Florida.

40 dol aukojo Miami Lietuvių 
Ameriko-i Piliečių klubas.

Po $25. aukojo John Gustainis, 
Dan Slivinas, Miami Lietuvių cho
ras, Miami Sandaros 52-ra kuopa 
ir Miami S.L.A. 44-ta kuopa.

Po $15 aukojo: dr. ir Mrs A. S. 
Einoris ir dr. A. Juozaitis.

Po $10 aukojo: D. B. Brazis, 
kun. P. Garmus, A. D. ir Ona Kau- 
lakis, Zigmans Kaulakis, Sr., Mrs. 
J. Krisciūnas, Louis J. Lietuvnin
kas, kun. J. Misius, Leonardas Ši-
mutis, Vincas ir Ona Skupeikai, J. , , .. . ... .
Strodomski ir Antanas Zalatoris. Plok§telių ir tik po ilgų pastangų 
.Po $5 aukojo: P. G. Aleksynas,

A. Ambrozaitis, Sophie Barčus,
Peter Bukis, kun. Stasius Būda
vai, Wm. Kuksnes, Povilas Da- 
len, Paul ir Mary Daubaras, S. ir 
P. Druzilauskai, F, Jakavičiai, Mrs.
M. Karchauskas, C. E. Katilius,
Paul Koblitz, Antanas ir Ona Ku-1 Ansamblį laikys Lietuvių Bend 
džius, A. Lukosiunas, Kostas Ma- 
tuliauskas, Stanley ir Florence Mi
lės, Joseph Miškinis, A. Noreika,
A. J. Norvaiša, Julius Paknis, 
Charles Paukštis, M. D., John 
Petraitis, Paul V. Ramoška, Jr., 
Juozas Ratkus, F. Rodgers, Vero- 
nica Sliek, Izmis Strumskis, V. ir 
V. Treigis, John ir Helen Verbe- 
la. Wm. Zieck, N.N. ir O Navickie
nė.

Po $3 aukojo: T. Baublys, J. 
Gerdžiūnas, S. B. P., ir M. Simo- 
kaitis

\ iso surinkta $800.00.
Daug buvo aukotojų, kurie ne

užrašė ant voko, pavardžių arba 
jo:i buvo neišskaitomos.

Visiems ačiū.
C. K. Braze

Moksleivių Tautinio 
ansamblio reikalu

tų ko aktyvesni moksleivių tė- 
Prieš trejetą metų privačio- (vai. Tėvai yra prašomi sudary

ti sąlygas jų vaikams ansamb
lyje dalyvauti. Ansamblio rei
kalu Bendruomenė kreipiasi į 
tėvus su pagrindiniu prašymu; 
leiskite vaikams ansamblyje da
lyvauti. J. Kreivėnas

mis pastangomis Chicagoje buvo 
suorganizuotas Moksleivių Tau
tinis ansamblis. Ansamblyje da
lyvavo keliasdešimt moksleivių, 
suirado meno vadovus ir daugelį 
kartų įspūdingai pasirodė su pro

tėvai. Reikia tik stebėtis, kad 
šiuo moksleivių veikimu ligšiol 
tie\ maža susidomėjimo visuo
menėje, nors ansamblio pasiro
dymai ir šiltai sutinkami, o an
samblio kanklininkai ypač mėgs 
tami.

Moksleivių Tautinis ansamblis l
organizuoja lietuvišką aplinką 1 m>err) parap., Pittston, Pa., kun. 
moksleivių laisvalaikiui, supa-1 A- Mažukna, MIC;
žindina jaunuomenę su lietuvių balandžio 15 — 21 d. Šv. And
kultūros turtais ir pr tina daly
vauti lietuvių kultūrinėje veik
loje. Sunku būtų Rurasti kitą 
tiek pat efektingą priemonę lietu 
vybei palaikyti, kaip moksleivių 
ansamblis.

Mūsų visuomenėje, kurioje a

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

Gegužės 5 — 19 d. Šv. Kazi-
bar vis dažniau veikiaima tik kai į rniero parap. Brockton, Mass.. 
1 omis ir nevisada realiais plana-j kun. A. Mažukna, MIC; 
vimais’ kur tautos vardu vieni
kviečia į vienybę ir steigia vis 
labiau visuomenę skaldančius

Prašome Tėvų Marijonų rėmė
jus ir bičiul lis pasimelsti už

.. ... „ , . . . i misijų pas sekimą ten, kur jos"KlJufau.", kurmosc j.ummu; vpd„mos
bodisi senių pasenusiomis intri
gomis ir kalba (ir vėl tik k.il-1 
ba!) apie “gyvąja lietuvybę”, — 
moksleivių tautinis ansamblis 

I«\ V. yra jau išbandytas kelius į tau-

D1ENRASTTS DRAUGAS. CHTCAGO, TLLTNOTR

munki u; <.<ii.i is

Nežiūrint rimtų pasaulio problemų, prez. Eisenhoweris rado laiko ir golfui tarp konferencijų Bcr- 
(INS)

tizm in Lithuania; Soviet Crimes 
against Lithuania in the Light of, 
International Law; Lithuanian 
East Prussia — a New Russian Co.

n t ,-xi •• j v . , . i lony? Lithuania Gontinues her
P. L. ŽINYNO angliškoji dalis jas suranda. Norima visas tokias Fight for Freedom (Stasvs žv- '

jau surinkta, o kitos dalys dar ren-į įstaigas ŽINYNE suregistruoti pa mantas); Lithuanians Abroad; 1
karnos Nors didžiumoje reikalm- našia, kaap lietuvius advokatus, gy List of Recent Publieations on!
gos informacijos jau surankiotos, dytojus, inžinierius, dailininkus. I Lithuania and Lithuanians.
bet yra viena kita stamboka kolo- rašytojus, žurnalistus, profesorius
nija, kur žinias pasižadėjusieji pa-- ir 1.1. : Atitinkamos šio skyriaus dalys
rūpinti ar surinkti jų dar neatsiun-' : bus iliustruotos, kaip pav., Lietu-
čia, kaip lygiai yra profesionalų ir1 Kadangi šioji P. L. ŽINYNO lai- į vos vėliava, senovės ir naujųjų lai- 
visuomenės veikėjų, kurie nei apie da taip sustatyta, kad ja galėtų kų Vytis, senovės ir 1918 - 40 me-
save, nei apie savo vadovaujamas naudotis ir tik angliškai temokami tų monetos, Lietuvos kunigaikš-
rganizacijas informacijų nesutei- tys, tai tikimasi, kad ji plačiai pa- i čių ir prezidentų paveikslai ir vi-
s- sklis ir tarpe amerikiečių. Nežiū- I sa eilė kitų vertingų iliustracijų. 1

rint, kad pirmoji laida tebuvo tik * v;. avo lzitrvo dolvo tau 1 nl Ir

organizacijas 
kia.

Individualūs priminimai ir susi
rašinėjimas ėda redaktoriaus lai
ką ir didina ŽINYNO išleidimo kaš 
tus. šis yra mano paskutinis krei
pimasis, todėl iki šiol neatsiliepu
sieji ar žinių nesuteikusieji prašo
mi tą tuojau padaryti. Pavyzdžiui, 
daugelyje miestų yra visuomeni
nio pubūdžio įstaigos: lietuviškų 
knygų leidyklos bei knygynai, bet 
žinias tik dalis teprisiuntė. Daž
nai kitataučiai arba ir lietuvių kil
mės amerikiečiai jieško įstaigų kur 
galėtų įsigyti lietuviškų knygų, 
rankdarbių, lietuviškos muzikos

The Lithuanian Langunge (Dr. 
Pranas Skardžius); Early Lithu
anian Books; Lithuanian Litera- 
ture before and under Soviet Oc- 
eupation (Dr. Jonas Aistas); A- 
da.m Mickevicz - Pole o,r Lithu
anian? (V. Maciūnas); Lithuanian 
Music (Vladas Jakubėnas); Lithu
anian Art (Paulius Jurkus); The 
Lithuanian Song and Dance (V. F. | 

Šiuo metu Moksleivių Tautinis Beliajus); Ancient Lithuania; Li- 
ansamblis p e r organizuojamas.thuania and Poland’ 1385-1795

tinį darbą, ansamblis yra jau 
viltis pateisinanti veikla.

(dr. A. Šapoka); General Kosciusz ■ 
ko — a Lithuanian? (Anthony O. 

ruomenės Chicagos apygarda. Shallna); Freedom in Ancient and 
Modern Lithuania; Lithuania in j 
19.18 - 1940: Soviet Invasion, Oc-iJau buvo ir Bendruomenės pa

reigūnų pasitarimas ansamblio 
reikalu. Ansamblio veikimas ple 
čiamas: turėsime jo skyrius 
Bridgeporte, Brighton Parke, 
Marouette Parke ir Ciceroje. 
Tuo būdu visų didesnių Chicagos 
lietuvių kolonijų vaikams susi
darys galimybės ans rublyje da
lyvauti. Verbuojami mokslei
viai, jiečkoma daugiau mokyto
jų, plečiamas repertuaras. Moks 
leivių Tkutinis ansamblis dai
nuos, šoks tautinius šokius, kan 
kliuos ir skudučiuos, skyriai im
sis net ir teatrinių p-’statymų. 

Svarbu, kad šioje akcijoje bū-

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

balandžio 1 — 14 d. Šv. Kazi-

riejius parap., Philadelphia, Pa., 
kun. J. Mačiulionis, MIC;

Kiin. J Mačiulionis. MIC,
T Marijonų Misijų Vedėjas, 
1910 E. Ealls Street, 
Niagara Ealls, N. Y.

J.GLIA17RA

OPA PRO 
KOBK

PREMI7l/OTAę 
ROMA MAS’

Visos kitos dalys su laikraščių, 
lietuviškai, ją pirko daugelis vie-1 radijo valandų, organizacijų, vi
sųjų bibliotekų, o kaikurios net po I suomenininkų, kultūrininkų, pro- 
kelis egzempliorius, kaip pav., Con-1 fesionalų sąrašais bei adresais, ko- 
gressional Library. I lonijų aprašymais J. A. Valstvbė-

Ypatingai plati išėjo angliškoji sejr. ^ose Pasaulio daiyse bus ge 
dalis, kuri surinkta taip atrodo: i ro'J11 P^Pjęstos. 1
Facts and Figures about Lithua- Lj1® P£aPjesto >r padidinto P L. 
nia; Area and Population in Re- ŽINTXNO,kaina ?eka nepasikeitu- 
cent Years; Cities of Lithuania; Sb Is anksto uzsiprenumeravusie

ji gaus už $5. kietais viršeliais ir 
už $4. popieriniais. Kadangi tokios

Duoną ir įvairias sktuingaa 
bulkutes kepa

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

Tel. CLirrsIdc 4-I137K
Pristatome j visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčiame i visus artimuo
sius miestus.eupation and Deportations; Reli- 

gion in Lithuania before and un- 
(ler Soviet Occupation; Protestan-

1957 BUICKAS
Tik

Č2,595.00
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos 

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

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FEI.IX A. RAI DOMS, NF.LI4K BERTULIS, Sa».

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

Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:80.

Tėvų Marijonų misijos
Pirmoje 1957 metų dalyje tė

vai marijonai vadovaus misi
joms sekančiose parapijose:

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM j VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as

meny turinčių ilgų patyrimų.

STASYS FABIJONAS 
2146 So. Hoyne Avė.,Telet. Vlrginia 7-7097

’domiaiisias romanas'

v,

Ovv, •nrriga ir Aiurpūa 
įvykiai, išsamiai pavaizdno- 
ifts bolševikinis gyvenimas 
T.l^tuvoie, dail. V. K. Jonyno 
16 originaliu iliustracijų

Ahi dalvs vienoje knygoj* 
448 psl — tik $4 00

Užsakymus siusti

DRAUGAS’’ 
*334 So. Oakley Avonuo

Chiraqo H (lituota

knygOiS itileidiino kastai gana di
deli, tai knygą iš anksto užsisakan
tys palengvins jos išleidimą. Inior- 
niacijas ir rezervacijas siųsti P. 
L. ŽINYNO redaktoriui: Mr. A. 
Simutis, 41 W. 83 St., New York 
24, N.Y.

Atsivertė kinų imperator. 
giminė

Kinų imperatoriaus Taok- 
wang giminė Sun Lo Yi-feng 
atsivertė į katalikybę. Atsiver
tę drauge su savo vyru, gen.1

'leniUtc ilirn. Dranga!

I I

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

APDRAUSTA SAUGUMĄ IKI $10,000.00 ... IR, 
NAUDINGŲ DOVANŲ UŽ JŪSŲ PKILANKUMA

U 3 JI r4 11

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN^ Ą$SQClAtlON 

1447 Šo, 49th Ct., Cicero. III.

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

Antradieniais, ketvirtad. ir penktad.
RAŠTINES VALANDOS: nuo 9 iki 5; p" nūdieniais iki 8 va

karo: šeštadieniais iki 1 v. po pietų; 
trečiadieniais uždą ra.

DYKAI PI.PŠINIH ZUIKUTIS VAIKI ČIAMS TA I P YT( U A MS
------------------------—---------

——
-■ ■■ .......... - ■

a 1ęAes 1 

mokam6 

dividendą

MIDLAND
Savings and Loan—. 

Association
gmsmTf;1

................................... .

štamus |

lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|||||||||||||||||||IHUIIIIIIBIIIIUI

a

Sup Lein-ehung. Generolas Sun 
yra buvęs Taipei provincijos 
gubernatorius.

arajsarojSB'ELssroJsrEUBB 
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 St.. 
CHICAGO 29, ILL.

r-1 '

SPECIALUS
BARGENAS

• Sofoms, Lovoms,
* Lempoms

KAINOS NUO 

$49.50
ir anglimi

J

F
tER 40 M£TU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA 

TAUPYMO
• E NDROV#

4038 Archer Avanse Tai. la.i-aziv 
AUGUST SALDUKAS Prw«ld.r

knyga.
Kokios pHHiro<ln tik rotais laikot 
piaia

PRFMI.IUOTAHIH DRAUGO 
ROMANAS

Didelė IdctnviSkos bailios ksy 
iftrinkta iŠ (langelio kūrinių j, 
Komiaijos ir nepaprastai pnlanh 
sutikta skaitančios visnomonėa

Aplmikas <inil. J. Pankėtinn 
LietuviSkns Knygos Klubo leidia 
434 psl. Kama $41*1

Užsakymus ir pinigu siųskit* 
D K A 11 G A S 

4545 Best fi.3r<l Street 
Uliieago 29, Illinois
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PAJIEŠKOJIMAI

Jieškoma ONA VISKUPAITIS, 
prieš 6 m. gyv. adresu: Linkuva, 
Šiaulių apskr., Valsčiaus Savibie, 
Lithuania. Ji turi 3 sūnus: Anta
ną, Petrą ir Povilą, Antanas bu
vo mokytojas Kaune, J ieško se
suo Mrs. A. Gera-, 26 W. Ever- 
green Avenue, Philadelphia 18, Pa.

.1 ieškomi — KAZYS RUPŠYS, s. 
Antano; ir ANTANAS GALDIKAS, 

i >». Kazimiero. Jieško — Antanas 
ANTANAS P1EL1S, g. Chica- Kuprys (Stasio sūnus), gy. B. Al. 

goję 29, 111. (2543 W. 71st. St.?) A- S. K., Zaigrevakij r-on, st. 
ir KAZIMIERAS, PIELIS, abu pra : Novo—llinsk, ui. Severnaja No. 28, 
šomi atsiliepti Vandai Pielaitei: kv. 3.
Panevėžys, 23 Vienybės aikštė, Li- —------------
thuania.

.1 ieškomus VYTAUTAS Pt'PE- Jieškomas .JURGIS KNYSTAU- 
LIS, s. Jono. Yra laiškus iš Lietu- TAS iš Ijaukžeiuės, gyvenęs Kaune,
'o.s. .lis pats, ar apie jį žinantieji .įieško Sofija Vičiulienė-Kubiliutė,
maloniai prašomi rašyti adresu: 39 Parkin St., Baltimore, Md., USA.
Elena Sheffchick, 4960 Montclair Turiu žinių iš Knytautų giminią.
Avė., Montreal, P. Q„ Canada. --------------- -

Agota Viltrakvtė iš Liet. įieško 
ONOS TAMOLIENftS VILTKA- 
KAlTfcS, KUN. KAZIMIERO ČE
KO ir KUN. VINCO VALEVIČIŲ. 
Atsiliepti arba apie juos pranešti 
adresu: J. Daunorienė, 6920 South 
Arteuian Avė., Chicago 29, III.

IGNAS STRAVINSKAS prašo
mas atsiliepti Broniui Stravinskui:

.1 ieškomi JUOZAS VILKAUS
IMAS, s. Andriaus, sesuo MAGDA
LENA V1LKAUSKAITB, d. And-

Artimieji Lietuvoje jieško STASĮ 
1 PALAIMĄ iš Ukmergės apskrities. 
Teirautis pas S. Šimoliūną, 16817 
Stoepel, Detroit 21, Mic'higan.

Navikų km., Kapčiamiesčio vai., riatis, — MARGARET MATK.IE-
V IK, dėdė JUOZAS SLAVICKAS, 
ir brolis JONAS VILKAUSKAS, 

Jieškomas NAPOLEONAS M IŠ- sūnus Andriaus. Atsiliepti adre- 
KINIS, s. Antano. Yra žinių iš Ljc-Imi: SSR, Irkutskaja oblost, gorod 
tuvos. Jis jmts arba žinantieji pra-I Žinia, uliea 1-ja Janvarskaja, doru 
sau man pranešti: V. Girniuvienė, N r. 85, Vilkauskus Pranas, And- 
152 Williams St., Jamaica Plain 30, liaus.
Mass.

Lazdijų apskr., Lithuania.

Jieškomi JONAS, VINCAS ir 
KAZIMIERAS RAKŠNIAI, sūnūs 
Jono. .įieško tėvai, 2 broliai ir sesuo 
Lietuvoje. Atsiliepti adresu: Jonas 
Rakšnys, Irkutsko obl., Alzantajaus 
rajon, Barovinskij — s/s, poč. Kos- 
tino, S. S. S. R.

J ieškau savo brolio (iš motinos 
Jieškomi ANTANAS MOSTEI-Į pusės) ALBINO VIRBICKO, s. Ka- 

KA, s. Mato, anksčiau gyv. Chica- | zio, gini. 1909 m. Dingusio per karą 
goję. JONAS MOSTE1KA, s. Jono, 1944 m. Gyveno Vilkaviškio apskr. 
jieškciinas Stasės Mosteikaitės Kali- ! Kisiniškių kaime. Jis pats prašo- 
nauskienės iš Lietuvos. Kilę iš 15a- ■ mus atsiliepti arba jei kas turėtų 
kūčių km., nuo Raseinių. Atsiliepti bet kokių žinių apie jo likimą pra- 
adresu: O. Vieškalnis, 20 Bowdoin šomi pranešti šiuo adresu: Česlovą

Mičiulytė, Kirovo g-vė Nr. 2, Vilka
viškio r., Lithuania.

Jieškomi JUOZAS PARTAUKAS,
IGNAS PARTAUKAS ir PETKAS Jieškomas VALEČKA KAZYS, 
PARTAUKAS, sūnūs Petro Purtau-i sūnus Antano. Kilęs iš Lebeniškių 
ko ir Onos Simulytės. Kilę iš Kol- 1 km., išvykęs į Ameriką 1913 metais.

Avė., Dorchester, Mass.

nms parap., Raseinių a|K«kr. Jieško 
brolis. Rašyti adresu: Povilas Par- 
taukas, Hasenbuehl, (14 a) Post. 
Sulzdorf, Kreis Sehw. Hali, Ger
many.

Prašo atsiliepti sesuo Antanina Va- 
lečkaitė-Baltrenienė šiuo adresu: 
Toniškąja obl., Vercbne Ketskij 
r-on, Poselok Ribinsk, L. Z. U. 20, 
Baltrenienė Antanina, Antano.

PADĖKA

Š.m. kovo mėnesio 5 d., Čikagoje mirė mūsų brangus Vy
ras ir Tėvas

A. -j- A.

JONAS DAŠKUS - DAŠKEVIČIUS

Šiuo išreikiame nuoširdžiausią padėką visiems mūsų šei
mos Bičiuliams, pagerbusiems Velionio atminimą ir suteiku
siems jam pagalbą tiek paskutinėse gyvenimo valandose, tiek 
laidotuvių metu. Ypatingai esame dėkingos: Šv. Kryžiaus pa
rapijom klebonui kun. Anicetui Linkui už atlaikytas Šv. Mi
šias, kun. Stasiui už pamokslą bažnyčioje ir paskutinį pa
tarnavimą laidojant Šv. Kazimiero kapinėje, Liet. Taut. Akad. 
Sambūrio pirmininkui Kaziui Kasakaičiui ir A. Juodvalkiui 
už didelį rūpestį, atsisveikinimo žodžius kapinėse. Velionio 
draugams už Šv. Mišių aukas, vainikus, gėles, užuojautos žo
džius: B. Girčiui, K. Ka-akaičiui, J. Mažeikai, kun. Grigaičiui, 
Petrui Paprockui,, B. Mažuliui, J. Vaikučiui, J. Vanagienei, 
Joe Vanagiui, K. Beigai, Stankūnų, Kąsniukų, Kviklių, Cilvins- 
kų, Karazijų, Markauskų, Jonaičių, Grigaičių, Šulcų, Paul ir 
Julia Varge, Vasaičių, Orentų, Biskių, Strungių, Pupelių, Geš- 
ventų, Tumosų, Stankevičių, Sakalauskų, Valauskų, Šalnų šei
moms; G. Musteikienei, J. Karveliui, J. Dauparui, A. Ragaus
kui, Velbasiui; karstą nešusiems kolegams neolituanams: V. 
Bagdonui, St. Monkui, V. Mažeikai, P. Paprockui, S. Švedui, 
J. Vasaičiui; Liet. Taut. Akademiniam Sambūriui, ALIAS Či
kagos skyriaus VI braižytojų kursų vadovybei bei klausjęto- 
jams, Zarasiškiams New Yorke, Union Speeial Machine Corp., 
Great Lakęs Spring Division lietuviams ir kt. bendradarbiams, 
Union Local 457, Bogcraft Corp. Taip pąt dėkojame visiems, 
pareiškusiems mums užuojautas spaudoje, paminėjusiems ve
lionį laikraščiuose, dalvavusiems laidotuvėse ir kitu būdu pa
gerbusiems Velionio atmintį.

Mūsų nuoširdi padėka Laidotuvių Direktoriui John F. 
Eudeikiui, sumaniai tvarkusiam laidotuvių reikalus ir tuo su
mažinusiam mūsų vargą.

Visiems, visiems ačiū!
Žmona Ona Daškevičienė ir duktė Stasė

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,

kad taupyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

IJnive.mal Savings and Loan Assoeiation užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000.90 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, d pelną — 
patyrusių ir sąžiningų 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

D. JURJONO BENDROVĖJE

3251 So. Halsted StM Chicago 8, III.
x Tel. CAlumet 5-1064

Yra gantas didžiausias sieupopierių ifairinkimasnaujausi raštai, 
aiigščiaiisiii kokybė, šviesai atspariu spalvų, lengvai vhIooiu. Dažų 
šimtai riišii,: vidaus ir išorių dažymai, žvilgančių, šilkinio žvilgėjimo 
ir matiniu.

Įvestas lamins skyrius: VIRTI YftMS: “sinkų’’, spintelių (kabi
netų) metalinių ir mediniu baltu ir spulvotų, VONIOMS ĮRENGI
MAI komplektais ir atskiromis dalimis baltų T r spalvotų, VANDE
NIUI ŠILDYTI automatinių gazu šildomų boilerių nuo 29 iki 60 ga
lionų. Kainos žemiau konkurencijos!

Taip pat čia rasite prekių naujausios mados dovanoms ir sau namų 
ruošai ir ĮMiĮmošimui kambarių. Prekės |>erkamc*» iš pirmųjų rankų, 
Ih' tarpininkų. Užtai kainos žemos. Be to yru guuti stiklui pjauti 
rėžtukai su deimantu..

Krautuvė atidara kasdieną įprastomis valandomis ir šventadieniais 
nuo 11 vai. iki 3 vai. |x» pietų.

Ipolitas Beniulis, s. Romualdo, 
gyv. U. S. S. R., prašo atsiliepti gi
mines, BENIULIO GABRIELIO sū
nūs bei dukters, gyvenančius Bos
tone ar kitur. Rašyti S, S. S. R., 
Irkutskaja Obl., Taišetskij r-on, p. 
Suetieha, der. Temeriazovo, Beniu
lis !}>oitas, Romualdo.

JOHN T. ZURIS
LAWYER AND COUNSELLOR

11 SO. I.A SALLE STREET 
Room 1415

Phone: RAndolph 6-4425 
Home phone: LAfayette 8-9477

NUO UZbiSENRJUSIŲ
SKAUDAN'f 'U ŽAIZDŲ 

IR \TVIRU O1K.P LIGŲ
Tie. kurie kenčia nuo SENI,’. 

ATVIRU Ht SKAi HŽ.ię ŽAIZDŲ 
nagai! ramiai sėdatt n naktimis 
miegoti nes jų užaiRcnAjuslON žaiždos 
niežėjimų ir skau 'šjimų senų atvi
ru it skaudžių žuiždų uždėkite 
LKGULO Olntment Jos gydymo 
vpaibyes pulengiinu Juhu skaudėj! 
mą ir galėsite rainiui miegoti nak
tį Vartokite Jų tapgt nuo 'skau
džių nudegimų. JI taipgi paftaltna 
niežėjimų ligos vadinamos PHOltlA- 
S18. Taipgi paftaltna peršėjimų ligos 
vadinamos ATHI.ETE.S KOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplySiinų 
tarpptrftėlu. Yru tinkamu vurtoti nuo 
džiOstančios suskilsios odos dedir 
vintų, odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams. kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų JI vru gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų. I.e
gulo Ointmenl yru 
parduodama po 75 
et.. $1.25, ir $3.50.
Pirkite vaistinėseCbi- 
cagoj Ir apylinkėse—
Mllwaukee, Wise., Ga- 
-'-.Ind. ir Petroit, Ml- 
ohlgun arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
ney order j

LEGULO, Department D.,

< l USINUl IMI HFII' » 4 fti n n » ..

REAL ESTATF

Prieš pirkdami ar pardundami 
mumis, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite rims.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semsd.)

Mūr. 2 bt. ftild.. mūr. gar.—$17,000. 
Mūr. 4 bt 3 did. lot.. Jpėd., $26.500 
Mūr. 3 uugšt. 3 bt., prašo $27.000. 
Mūr. 3 bt. ir kraut., prašo $28,500. 
Mūr. 0 kb. bung.. Sild. gar., $17,900 
l’rie 63 g-vės ir Harlem 4 did. lo

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

gerų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette „3-3384 

(prie Califomia g-vėsi

Į Northside. Tvarkingas mūrinis dvi- 
! flatis. 2x5. Basemente dar 1 kamba- 
| rys. Aut. šildymas karštu vandeniu- 
I alyva. Alium, langai ir sieteliai. Ply- 
I tolių vonia. Geras pirkinys! Prašo 
į tik $19,000. Apžiūrėti nekainuoja! 

Nantas! .Mūrinis, puikus namasl 5 
kambariai. 37 pėdų lotas, 2 karų ga-

REAL ESTATE •iri p tvąKmrn WRA»

LIET. APDRAIJDO8 AGKNTCKA 
Visų rūšių apdraudoa. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas Valsty
bės patvirttnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite paa mus.

JOK AK KIRVAITIS 
WAlbrook 5-6671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
6106 S. Asiiland Avė., Chicago 36. IU.

P. M0NSTAVI6IUS
REAL ESTATE - 1658 W. 103 st 

Tei. BEVERUY 6-3946 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda- 
vlrnaH. Tarpininkavimas bizniuose ir
valdžios Įstaigose.

INOOME TAX. Tax aeoountant

> 2 GENERAI
MAINTENACE

MEN
Mušt have Are and Acety- 

lene weldinq experience 
plūs knowledge in the

electrical work.
Top Wages t<i To Top Mcn 

Steady Work
National Block Co.

Tel. RE 4-2752 
GOOD HUMOR

BRIGHTON PARKE 
Moteris negalinti apsidirbti pri
versta parduoti arba mainyti į ma . r, mžesnę vietą gerą pelną duodančią an<* area- Come m novv lor C hoit 
nuosavybę (virš $2,000. į mėnesį).
Name yra 8 kamb. (miegami) vi
sada išnuomuoti, labai judri val
gykla pietų metu ir salė išnuomuo- 
jama įvairiems parengimams, 5 
kamb. butas savininkui. Ištisas rū

On April lst we will start onr 28th 
successful season in the Chieago-

assignments!
• NO ,A(iE LIMIT
• NO EXPENSES
• NO EXPER. NECESSARY

Good Humor Ice Gream
sys ir pastoge (attic). Gera pro- 27.% W Armitage DIckens 2-0609

5818 W. Edd, St, Chlcgo 34. I1L ■-»
ga dideliai šeimai arba dalinin-

Niekas taip prie beprotybės 
nepriartėja, kaip pyktis

— Cicero

DĖMESIO! DĖMESIO!

Mes jieškome atstovų savo firmai, didesniuose mies
tuose, kurie priimtu užsakymus mūsų firmai, pasiun
timui siuntinėlių į Lietuvą. Prašome rašyti:

BROWNEJONES, LT’D.,

I NORFOLK PLACE, LONDON, W. 2 ENGLAND

%

NAKUI LIU'II VU IMI (K

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 & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St., Chrcaao 32. IU

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

ST. ANTNONY SAVINGS A LOAN ASSN. 
1447 S 49thCt., Cicero 50. UI., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chicago 8, III

Kci-iauHitiH pasiūlymas. Skambinkit, 
pamatykit, pirkit!

Income taksų pildymas
8 LEONAS

HEAL B8TATB 
2785 West 71st Street

Visi telefonai: UAlbrook 6-6O1&

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

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

Nauj. mūr. 1H aukšt. 4 ir 5 kmb., 
eentr. šild., gražus.

Med. 2 po pečiais šild. $13,800.
Med. 3 butai po 4 kmb. $16.500. 

GAGE l’AKKE:
Mūr. 2 po 4, centr. šild., 76 dol. 

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

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

atsk. virtuvė skiepe. $18,500.
MARQITFTTE PARKE:

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

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

1’A.IAMV NAMAI:
Mūrinis 2 po 4 kamb., taverna su 

jreng. ir 9 atsk. kmb. $6589 dol. pa
jam ii j metus, fiebranglai.

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

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

ke.

ŠIMAITIS REALTY,

INCOME TAX
2737 W. 43rd St. CL 4-2390

MAKQI ETTE PARKE mūrinis, 4 
po 5 k. Gera vieta ir namas.

'įmušti sklypai—50 pėdų ir 60 pėdų.
GAGE PARKE mūrinis su rūsiu 

ir šildymu. 5 ir 6 kamb.
Mūrinis — 2 po 4 kamb.
Meilinis su rūsiu, 2 po 6 kamb. ir

4 kamb.
Medinis su rūsiu — 2 po 4 k.
BRIGHTON PARKE mūrinis 6—

5 ir 2 po 3 kamb. Centr. šildymas 
alyva. Liuksusinis butas sav. ir $280 
i mėn. Medinis su rūstu 2 po 4 ir 2 
kam),. Visur šildymas gazu.

Restoranas ir rooming hoiiftc su 
namu. Mažas (mokėjimas. Nebran
giai.

Beverly Sliores, Ind. Nauja 6 kam. 
vila. gražioje, ramioje vietoje. Karš
iu oro šild. Garažas. Kaina $1 5,500.

VENTA
4409 SO. FA1RFIELD AVĖ. 

LAf. 3-3881; LAf. 8-9027

40th & CAMPBELL Avė. 6-šių! 
kamb. cottage. Ištisas rūsys. 2 au
tomobilių garažas. Moderniška vo
nia ir kabinetai virtuvėje. Apšild. 
aliejumi. Naujas pečius. Privers
tas parduoti dėl persikėlimo.

40th & ARTESIAN Avė. 6-šių 
kamb. cottage su 2 mieg. 1-me auk
šte ir 2 miegam. 2-me aukšte. Visi 
modernūs įrengimai.

MARQUETTE PARKE

L Arthingtor: (90C South) 
COLUMBUS 1-2272

HELP WANTED MOTERYS

REIKALINGOS IMPILŲ 
SIUVĖJOS

MATRACŲ FABRIKE

Reikia būti prityrusioms
7 v k . -u v « Geras atlyginimas
7 kamb. (4 miegami) mūr. ge- » $ ,

rame stovyje. 47 pėdų sklypas. Tile HUOlatiniS darbas
stoge (attic). šoninis įvažiavimas ROYAL BEDDING COMPflNY 
2 automob. garažas. Arti prie gero 
susisiekimo. Savininkė priversta 
parduoti dėl šeimyninės padėties.

3601 So. Halsted Street 
YArds 7-2700

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

PIRKITE TEN, KUR PERKA JŪSŲ DRAUGAI 

IR KAIMYNAI.

Didžiausias pasirinkimas vilnonių impor

tuotų ir vietinių medžiagų!!! Moterų sukne

lėms, kostiumams ir paltams.

Aronson Brothers
IMPORTININKAI IK RANGOVAI

224 W. Van Buran 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
^ISi

Taip pat turime daugiau nuoso- 
vybių duodančių geras pajamas ir 
prekybinių namų.

SNUKIS REALTY
6488 So. Pnlsski St.

Telef. LUdlou 5-5900

BUILDING & REMDDU.INi.

IŠNUOMUCMAMA — FOR RENI

NAMŲ SAVININKAI!

Tarpininkaujame butą išnuomavi
mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estete
5916 So. Madera. PRoepect 8-2234

Išnuoin. 3 kambarių namukas — 
6819 S. Rockwell St. Kreiptis 19 v. 
r. iki 1 vai. p. p. ir 4:30 iki 9 v. v.

MISGELLANEOUh

ŠILDYMAS

A StMičiaaskas instoliuoja vi 
sų geriausių Amerikos firmų gazu

Nauji namai, garažai, įvairūs pa
taisymo ir pertvarkymo (i , inodi I- 
ing) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
BVILDING CONTRACTGR 

4327 S. Campbell Av„ Ciiieagu 32. III. 
YArds 7-9675

Ci.!
Statome 

NAMUS IR 
GARAŽUS

ir atliekama visus statybos ir pei 
tvarkymo (remodeling) darbus

MASTER BUILB^S
General f’ontracting Co

(Sav. V. Sodeika ir J. Skorubskas;
1600 8. 48TH CT., CICERO 6o. IIJ 
Tel. OLymplo 2-7381; TO 3-4236

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir komercinius
ir alyva kūrenamus pečius fur-. namus, pasiūlo sklypus, rekomen- 
nacee), visų dydžių oro vėsintu* j duoja planus; išrūpina statybos
vus (Air oonditioners) ir atlieka, kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229 

Namų tel; Blshop 7-33 IU 
2737 West 43rd Street

visug skardos darbus.

1546 S. 49th Court, Cicer.
TeL OLyanpic 0-0776 ano 8 vaL 

ryto iki 5 vaL vakaro. 
Telefonas ano 6 vaL vakaro: 

OLympta 2-6752

Marųuette Parke
2 |m> 5 kamb. Mūrinis su 3 k. butu 

rūsy. 2 mašinų garažas. Alyvos centr. 
šildymas. Prieinama kaina. A. Vaina.

5 kiliuli, bungalou. Autom, gaz-o 
šildymas. 2 mašinų garažas. $17,000 
Briglitoo Parke

3 imi I kamb. Mūrinis. Pečiais šil
dymas. Garažas. Tik $20,600.

2 |k, I kamb. mūrinis ir 3 k. butas 
rūsy. Gazo šildymas. Tik $23,900.

VARPAS Real Estate 
Insurance*, Notary l’oblie

5916 So. Weet<Tn Avė.
PRosp. 6-2234 arba HEm. 4-7065

PIRKITE ir parduokite savo se
ki lnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mane teisingu pataraa 
vimn

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

šioje oejudomo turto pardavimo 
intaigoje perkant ar parduodant, Jfl- 
<u lankia rreitaa tr telatngM patar 
navtmaa

NORVILĄ
REAL ESTATE 8AIJ>

.mm w. ;>9th St. Tel. Penepeot 8-6464

$13,599 PILNA KAINA. 2-jų bu
tų uiūi'inirt namas. 4 ir 4 kamb. Ga- 
zii njišild. Apylinkėje 28th ir LAwn- 
• liile Banku. Garaža*. 35 pėdų skly
pus. I žilini ĮMirėiai. Įmokėti $2,5t>9. 
SVOBODA, 3739 W. 26th St. LAwn- 
7-7913.

CICERO. $12,500 pilna kaina, 2- 
jų butų namas. (Hawthorne). Pe
čiais bei gazu apšild. 31st ir 50th 
Avė. Įmokėti $3,500. SVOBODA, 
6013 Ccrmak Rd. Blshop 2-2162.

Perskaitę 
i kitiems!

‘Draugą’’, duokite

ĮSIGYKITE DABAR

Ar Marija apsireiškė Lietuvoj! 
Atsakymą rasite J. Budseiko* kn 
bitėje

MARINIS APSIREIŠKIMAI 

ŠILUVOJE
Kaina 40 eeata

>S galite gaun

D B A C Q T
4545 W. 63 St, Chicago 29, IU.

AR JAU (SIOUDTE 

KNYGELE EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 

J. A. V. PILIETYBEI

J. BREIVE and SON
CONSTRUCT1ON COMPANY 

1442 8. 48th Ct, Cicero 5t». 11)

Statome naujus namus ir garažus 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų Įvairins remonto darbus skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-279S nuo • «ai 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
TeL Ofiymplc 2-6121 nnu S va.

vakaro Iki 11 vai. vakar.

♦

♦
♦
♦
♦

LIETUVIU STATYBOS 
BENDROVĖMORAS

Builders Gen. ('onlructor- 
Atiteka planavimo ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

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

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

Chicagc 29. III.

Namą statyba, įvairūs pataisymai
ir pardavimas. Jei norite pirkti ai 
užsisakyti namų. kuris liūtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pus

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukit.- TErniiiuil 9-5531 

nuo 6 vai. p. p. kandieii ir s.-l,ma 
dieniais nuo 10 - 4 vai. Auresas: 5I.’> 
Nolton. Willow Springs. III.

Klausiniai 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 WeMt «Srd Street 

CMcago 29. Miaob

HVO-^ 
s»;. .ea.

st:?**

MVIMŠ*
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Kaip veikia lietu vii; “Elta”
(Atkelta įš 4 pusi.) • ra tik vienas iš uždavinių, nes šiaip 

I reiktų jos skelbiamas informaci-
pa reigas ėjau iki išskrisdamas j jas kitaip tvarkyti. Tik spaudai 
JAV -es.

Tačiau mūsų darbas — daugiau 
technikinis. Kaires nustato Vil
kas, jo Vykd. taryba, o technikinis 
personalas jas tik vykdo. Iš tikro 
Elta — pagal statutą — priklauso

skiriamos informacijos, išsiuntinė
jamos laikotarpiais tarp biulete- , 
nių, daugiausia imamos iš sovie- 
tikos, Lietuvos gyvenimo ir mo
mento aktualijų. “E.I.-jose” sten
giamasi atžymėti viską, kas svar-

tiesioginei \ T pirmininko žiniai, į biausia per tą laikotarpį yra susi- 
bet praktiškai direktyvos duoda- ję su Lietuvos laisvinimu, kova su 
mos per IT valdytoją, kuris patik- komunistais, Lietuvos bylos ar lie- 
rina paruoštą medžiagą, praneša tuvių tarp svetimųjų garsinimu, 
konkrečius patvarkymus etc. EI- Be partinių vaikymusi stengiama- 
ta buvo ne vienintelis iš darbų. Te- si užfiksuoti kiekvienas pozityvus 
ko taip pat eiti kitas p->vestas pa- tos rūšies pasireiškimas, nesvarbu, 
reigas, kaip pvz. vesti IT susiraši- kokių pažiūrų žmones būtų tai pa- 
nėjimą, ruošti būtiniausiai reika- darę.
lingą dokumentaciją, sekti lietu- T • . . „ „ ,
vių ir svetimųjų spaudą etc. Ir Lietuvos ir lietuvių vardą tarp
visa tai turi padaryti vienas žmo- svetimųjų Europoje (Amerika dau 
gus, nes daugiau tam reikalui jų g£au rapin^ veiksmai ir žmo- 
n£ra nes), be VT lnform, tarnybos ir

Vliko remiamų radijo valandėlių 
personalo, per svetimųjų radiją,

kasioms translacijoms, taip pat 
monitoringo stočiai išlaikyti), tiek 
ir Eitoms išlaikyti tam tikra lė
šų dalis eina taip pat iš Alto gau
namos paramos. Už kai kuriuos da
lykus (pvz. už siunčiamus bolševi
kų radijo sekimo pranešimus) iš 
dalies atsilygina patys gavėjai: L. 
Europos Komitetas, Am. Balsas ir 
kt. Paskiausiu metu įvesta prakti
ka, kad ir lietuviškųjų “E. Infor
macijų” gavėjai atsilygintų (tiek 
oro paštu, tiek ir paprastu) bent 
faktiškąsias pašto išlaidas.
siuntinėjama ne tik lietuvių spau 
dai, bet taip pat Vilką sudaran
čių polit. grupių ir kovos organi
zacijų centrams, diplomatiniam ir

manoma išgyventi. Darbo nesibai- .... _ __, . . ______
dau. Tuo tarpu lankau dieninę ang VIKTORO K O t. I C O S 
lų k. mokyklą ir tikrinu brolio bei IJetuvišk'. gazolino stotis ir auto 
sesers vaikų lietuvybę, o jie džiau- taisymas
giasi, jei gali dėdę pastatyti į Atliekami motoro remontai, lygi- 
kampą (dėl mano anglų k nemo- nimo, dažymo darbai ir keičiamos
kėjimo) . ..

PADĖKA

CALL-ME-MOTORS CO.
R7FW S WPRTBRN AVĖ PE 8-9533

Už a. a., prof. J. Zubkaus sielą, 
Eltai šv. Jurgio parap. bažnyčioj atlai

kiusiam šv. mišias kan. V. Zaka
rauskui, asistavusiems kun. Bud-1 
vyčiui, kun. Paukščiau, giedoju
siems oper. sol. p. A. Kutkui, vy-

— Iš kokių šaltinių Elta ima 
sau žinias?

Pirmiausia — iš tiesioginių 
šaltinių: iš pačių veiksnių, įvai
rių lietuvių organizacijų, atsiunčia 
savi. bendradarbiai. Apie gyveni
mą pavergtoje tėvynėje gaunama 
žinių iš tų mūsų tautiečių, kurie, 
kaip B. Bilevičiūte, yra pasirinkę 
laisvę. Ir ji ne viena yra ištrūkusi. 
Toliau — iš parvykusių iš Lietu
vos Vokietijon vokiečių (tik iš Klai 
pėdos krašto jų bus iki čiol atvy
kusių per 50), iš grįžu-ių iš Sibiro 
vokiečių ir kitų tautybių žmonių, 
kurie yra ten sutikę lietuvių. Pvz. 
tik iš švedų išduotų bolševikams 
buv. lietuvių karininkų 3 buvo pa
leisti į Vakarus. Apskritai, grįžu-

spaudą ar savo moksline veikla 
per žurnalus, enciklopedijas etc. 
plačiau garsina K. Čibiras —Verax 
(net ir ten, ne tik Pietų Ameriko
je), Bačkiai, E. Turauskas, kun. 
V. Mincevičius, Z. Ivinskis, prof. 
J. Eretas, dr. A. Gerutis, A. Na- 
rakas (Šveicarijoje), A Maceina, 
prof. V. Jungfieris, dr. P. Rėklai
tis, V. Banaitis, S. Vykintas, ir kt. 
Vokietijoje, Ign. šeinius, Švedijoje, 
anglų k. leidžiamo žurnalo “East 
and West” kolektyvas Anglijoje ir 
kt. Taip pat turime visą eilę lie
tuvių bičiulių, kurie daug padeda, 
bet dėl suprantamų priežasčių .ne
nori, kad jų pavardės būtų viešai 
minimos. Kas daugiausia Ameri-

šių iš Sov. Sąjungos ar tiesiog iš koje prisideda prie Lietuvos bylos 
Sibiro buvo apklausti keli šimtai, popularinfom J čia patys lietuviai 
Kiti net patys susijieško lietuvius, gerai žino. Malonu, kad pvz. tokie 
Kasdieninių Vilniaus radijo prane- didžiulio tiražo spaudos organai, 
Šimų, užfiksuojamų Vliko monito- kaip “Reader’s Digest” arba vokiš- 
ringo stoties, susidaro iki 25 smul-į kai leidžiama jo “Auslese” neseniai*
kiai surašytų puslapių. Paskum ei
na kom. “Tiesa”, kuri gaunama, pa 
lyginti, labai greitai, “Literatūra ir 
Menas”, “Tarvb. Mokykla”, “Per
galė”, švyturys” ir kiti bolševi
kinės spaudos organai ar šiaip lei
diniai. Sekami radijo pranešimai ir 
apžvalgos tiek lietuvių, tiek kito
mis kalbomis, kurie pateikia pačias 
naujausias žinias iš Vokietijos, 
Londono, Paryžiaus, New Yorko. 
Vokiečių kalba leidžiamos spaudos 
iškarpos, kuriose kas nors rašo
ma, apie Lietuvą, lietuvius. Pabal
tijo kraštus, gaunamos iš vieno vo 
kiečių biuro.

lietuvius vienintelius iš visų atei
vių Amerikoje paskelbė kaip di
džiai kultūringus žmones, žymiai 
prisidėjusius teigiama prasme prie 
amerikietinio gyvenimo kūrimo, — 
ir išskaičiavo, kuo tai padaryta, 
kiek lietuviai davė gydytojų, inži
nierių, profesorių etc. Panašių at
vejų yra ir daugiau. *

Apskritai reikia pasakyti, jog da 
bar svetimieji tinkamai paruoštų 
informacijų iš lietuvių tiesiog pra
šyti prašo. Jei seniau su jomis kai- 
kur už jokius pinigus nebuvo įma
noma įlįsti, tai padėtis dabar yra

„ .. ... •« ,. x • • gerokai pasikeitusi į gerąją pusę.
®r?, iškarpos js I Sakysime, tenka tik pasidžiaugti

tokiais pranešimais apie Lietuvos 
ir kitų Pabaltijo kraštų pavergi
mą, koks pvz. buvo pasirodęs ne- 
ofic. kanclerio Adenauerio organe 
“Rheiniscber Markur” arba Vasa
rio 16 d. iškilmių Bonnoje aprašy
mu vokiečių vyriausybes ofic. “Bu 
lletin der Presse-und Information- 
samtes der Bundesregierung”, sky 
rusiame tam reikalui net pusantro 
puslapio. Jį prenumeruoja visos 
vokiečių valdinės įstaigos, visi žy
mesnieji pareigūnai. Kiek žinoma, 
norėdama tą minėjimą sutrukdyti,

amerikietinių laikraščių, dažniau
siai iš “New York Times”, iš JAV 
atsiunčia dr. M. Devenis, iš pran
cūzų, jei kas pasirodo aktualu, dr. 
S. A. Bačkis ar kiti. Dienos infor
macijos, be radijo, patikslinamos 
iš vokiečių ofic. “Bulletin”, kas
dien gaunamų dienr. “Frankfurter 
Allgemeine Zeitung”, laikomo vo
kiškuoju "NY Times”, arba Šveica
rijoj leidžiamo “Neue Zuricher Zei
tung”, kuris, palyginanti, plačiai in 
formuoja apie pabėgėlių proble
mas, ir k. spaudos organų. Gauna-
mi taippat ukrainiečių, rusų, lenkų govjeĮų atstovybė suruošė spaudai 
svarbesni leidiniai, “Das Ostpreus- “kokteilį”, o Rytinėszonosžiniųa- 
senblatt”, “Ost-Europa” ir I;t. svari gentQra už viską apkaltino
besnie ji laikraščiai ar žurnalai. Be ne tik puenderį, bet ir patį kanc

lerį, skelbdama, kad, girdi, tos ta
riamos “provokaėijos” negalėjusios 
būti suruoštos be jo žinios ir pri
tarimo ... Minėjimą atidarė vo
kiečių politikas Puenderis, buvęs 
1-jo Vokietijos prezid. Eberto kan
celiarijos viršininkas, dabar yra 
žymus vokiečių veikėjas ir vado
vauja Tarptautinio Komiteto Krik
ščioniškajai Kultūrai Ginti vokie
čių sekcijai. Panašių atvejų yra ir 
daugiau.

Taigi, jei jau svetimieji tokių in 
formacijų apie Lietuvą ar lietuvius 
pageidauja, kažin ar protinga bū
tų patiems apleisti tuos barus ir 
reikalauti, kad svetimieji daugiau 
už pačius lietuvius gintų mūsų by
lą ten. kur mes ųenorėtume ginti 
— ar bent juos'supažindinti su sa
vo problemomis. Mano įsitikinimu.

to, iš kompetetingų organų visa 
eilė įvairių informacijų — “tik ži
noti” (atseit, orientacijai), bet ne 
skelbti. Jei pav. kuri nors iš jų 
žinia būtų paskelbta viešai — tuč
tuojau tokių informacijų siuntinė
jimas būtų nutrauktas. Seniau bū
davo dar imama “Pravda”, “Sov. 
Litva”, “New York Herald Tri
būne” (europinė laida) ir kt. Visa 
tai reikia perskaityti, įvertinti, gau 
namą medžiagą apdoroti — o tam 
reikia ir laiko, ir žmonių. Gi tie pa
tys žmonės darbais užversti.

Gaunamąja medžiaga, ypač kiek 
ji kalba apie veiksnių veiklą ar lie
tuvių organizacijų gyvenimą oku
pantų siautėjimus ir laisvinimo 
problemas, apskritai sovietiška, 
pasinaudoja ir Radijo skyrius, tik 
ten ir čia medžiaga pagal skirtin
gą Paskjftį skirtingai ir apdoro- nesudarant lėšų tokiems reikalams.

**■ Rajp Radįjo tarnyba ar Elta, sve
timųjų informavimas, geros do- 
kumėntacinės medžiagos rinkimas 
ir apdorojimas, būtų pačiam rei
kalui iš esmės tik pakenkta.

— Amerikos lietuvių spaudoj 
tenka pastebėti nusiskundimų per 
silpna lietuvių Informacine veikla. 

... ., , . - . . Kaip Jums atrodo šis klausimas?
savaite (maždaug kiekvieno me- _ Lietuvių informacine veikla 
nėšio 7 ir 12 d.) pranešimai, ku-1 Amerikoje daugiau rūpinasi ten 
rių kiti negauna. Prireikus, islei- veiksniai, bent taip, rodos, su- 
dziami ir dažniau spec- Praneši- Į gitarta Kuriems tenka dirbti in- 
mai. Spaudoj pasirodančios Ei- formacįnįo darbo srity, visokių nu
los informacijos” toli gražu ne vi- siskudimų ir projektų, jei tik juos

jama. Medžiaga taip pat prieina
ma ir kitiems.

— Kaip plačiai išplėsta Eltos 
veikla, t.y. kokiomis kalbomis lei
džiama ir kam informacijos teikia
mos !

—Lietuvių k. leidžiamos kas dvi 
savaitės “Eltos Informacijos”, o 
tarp jų — tik spaudai skiriami kas

sos atžymimos kaip jos.
Vienas Vliko prezidiumo narys

skelbtų, galėtų dax daugiau ir, ra
si, konkretesnių, tikslesnių pasa-

redaguoja anglų k. Eltą. Už darbą k^ti Bpt ka< iš to? Negi dėl to 
nieko neima atseina tik popie-1 turėtų 3UStoti pats darbas? Ta
riu- ir jiersiuntimo išlaidos. Be jų, | čiau tokie nusiskundimai, iš kitos 
taip pat leidžiama vokiečių k. ir, pusės rodo>, reiktų šį darbą gal 
itališkai “Elta-Press”, kuri tech-|kiek kitaip dirbti, daugiau koor- 
mškai iš oro gal patraukliausiai Į dinvl<>tį, sudaryti tvirtą informaci- 
atrodo akiai. Ją redaguoja kun. V.Įn: organą, kurio veikla tuo būdu 
Mincevičius, kurio informacijų ita, būtų paveikesnė. Reiktų vengti ly- 
lų spaudoje pasirodo ir kitais lie- gįagretumo. Ypač reiktų neužleisti 
tuviams aktualiais^kiausimais. Ral.l dokumentacinės puaėa įr ją tinka

mai išnaudoti. Vliko Vykd. tarybo
je šios rūšies informe. medžiagos, 
ypač apie Lietuvą, grįžusiųjų ap
klausinėjimų, žinių iš Sibiro ir a- 
pie Sibirą, sovietiškos, yra tiesiog 
krūvos. Bet dėl žmonių ir lėšų sto
kos visko neįmanoma atlikti taip, 
kaip kiti norėtų. Tačiau visa tai tik 
mano privati nuomonė.

— Iš Jūsų pasakojimo matyti, 
kad Eltos darbas yra labai sudė
tingas ir reikalaująs, daug lėšų. 
Kas jos darbą daugiausia finan
suoja1.'

— Taip, darbui tinkamai atlikti 
reikia šiek tiek daugiau lėšų. Tą 
darbą daugiausia finansuoja Tau
tos fondas. Neturiu po ranka tiks
lių duomenų, bet man atrodo, kad 
tiek Radijo skyriui paremti (ypač

Eltos informacijomis dažnai pasi 
naudoja italų ir net neitalų spau
da. Jų reikalavimas vis didėja.
Reikalaujama ir vokiškai leidžia
mos “Eltos-Pressedients”. Pvz.
(Bundestag), Vokiečių užs. reika
lų ministerija savo bibliotekai, ame 
rikiečių įstaigos Berlyne. Verfaa- 
sungsschutzmat ir 1.1. Svetimomis 
kalbo/nia Eltos siuntinėjamos vy
riausybių nariams, parlamenta
rams, žinių agentūroms, sjKiudai, 
radiofonams, ĮKilitikams, partijų 
centrams, bibliotekoms etc. Jei kiti 
šiuo momentu ir nepa-inaudoja, 
tai pasilaiko kaip dokumentacinę 
medžiagą apie Lietuvą ir jos bylą.

Klystų, kas manytų, jog “El-jų" 
uždavinys tėra informuoti tik lie
tuvių spaudą, ruošti jai tinkamas tiek Radijo ____ ,_______
žinias. Dabartine apimtimi tai te-1 Madrido, Romos, Vatikano lietuviu

konsulariniam korpui, radijo sto- rų chorui, vargonais palydėjusiam 
tinas, TF atstovybėms, atskirų kraš muz. p. L. šimučiui, pamaldų ren
tų L. b-nių vadovybėms ir tiems i gėjų pastangas taip jautriai spau- 
asmenims, kurie ypač stengiasi in
formuoti svetimuosius. O tokių pa 
geidavimų ją gauti yra pareiškę 
visa eilė svetimtaučių, dirbusių 
nepr. Lietuvoj ir dabar garsinan
čių Lietuvos vardą tarp sveimų- 
jų .ypač profesorių, be to, nemaža 
lietuvių tautos bičiulių.

— Ar š'andien emigracijos lie
tuvių visuckneaė galėtų apsieiti be 
Eltos?

Į tai galėtų geriau atsakyti pa
ti visuomenė. Be abejo, galvojant 
taip, jog be visko galima apsieiti, 
o svarbiausią knygą sudaro banko 
čekių knygutė, tokiems galima ap
sieiti be visiko. Tačiau reikalas iš 
esmės visai kitaip atrodytų, jei 
pvz. lietuvių visuomenė turėtų dau 
giau tokių žmonių, kurie, kaip inž.
P. Vileišis, ne tik parsitraukė iš 
Bulgarijos dr. J. Basanavičių ir 
mokėjo jam iš savo lėšų atlygini
mą, bet ir išlaikė ar stambiai parė
mė visą eilę liet. institucijų. Mano 
išmanymu, būtų žymiai geriau, jei i 
darbą būtų galima plėsti, tobu
linti, šalinti kliūtis ir taisyti trū-| 
kumus. Kur jų nebus! Kas dirba 
— ir klysta. Bet dėl lėšų stokos 
tenka Eltai daug ko atsisakyti. El
tai nuolatos atsiunčia žinių ar iš
karpų, jei tik jos pasirodo pran
cūzų spaudoj, Lietuvos atstovas 
Paryžiuje dr. S. A. Bačikis, K. Či-' 
biras iš Urugvajaus, inž. J. Vilčin-, 
skas iš D. Britanijos, t. Kipas iš 
Berlyno, J. Vilkaitis iš JAV, kurio 
pranešimai pirmoj eilėj panaudo
jami Radijo tarnybai, ir kt. V.
Sidzikauskas nuolat informuoja 
Vykd. tarybą apie LLK ir PET 
veiklą. Kartais medžiaga, kaip pvz. 
buvo padaryta su gautu iš min. B.
K. Balučiu Vasario 16-jai skirtu 
sveikinimu į kraštą, skelbiama ne 
tik per radijo stotis, bet ir buvo 
visa ištisai atspaudinti “E. I-jose”.
Kaikurie bendradarbiai nenori, kad 
jų pavardės būtų iš viso minimos.
Ypač bendradarbių iš Suomijos,
Skandinavijos, Norvegijos ir k. — 
ten jie dažnai painformuoja Lietu

-vos reikalais vietos spaudą. Tačiau 
E. neįstengia — dėl lėšų stokos, 
kai reikia ypatingai branginti kiek
vieną centą — bet jiems net atsi- 

į lyginti pašto išlaidas. Tai nieku 
neatlyginamo idealizmo pasireiški
mai.

— Jei negautų aukų, ar galėtų 
Elta išsilaikyti?

Savaime aišku, kad ne. Lėšos 
sunaudojamos taupias. Kontrolės 
komisija, sudaryta iš skirtingų po 
lit. įsitikinimų žmonių, yra griež
ta ir žiūri į reikalus iš esmes. Josi 
pranešimai apie finansinę pusę, a- 
pyskaitas ir lėšų sunaudojimą 
siunčiamos Vliko prezidiumui ir se
sijoms — galutinių išvadų ir spren 
dimų daryti. Dabartinę kontrolės 
komisiją sudaro pirm. J. Norkai- 
tis, nariai — E. Simonaitis ir J.
Kairys.

Turimas institucijas labai lengvai 
palaidoti, bet sunku sukurti nau
jas. O pavergtoje tėvynėje mūsų 
tautiečiai visą laiką stengiasi ži
noti, kas daroma Vakaruose jų lais 
vės reikalui, kas ten nuveikiama.
Jei jau svetimieji prašo informa
cijų ir jomis rūpinasi, tai juo la
biau negali jos nerūpėti patiems 
lietuviams.

— Kodėl pasitraukėte iš parei
gų? Kas jas dabar perėmė?

Emigravau, nes Vokietijoje 
buvau vienas. Čia gi — visa šeima.
Išvykus i JiAV-es J. Jaks-Tyriui,
R. Seškaitei ir A. Pauliukoniui, 
vienas sekretores -— mašininkės 
etatas buvo sumažintas; naujai a- 
tėjo dirbti buv. Vliko narys J.
Glemža, O “E. I-jų” redaguoti bu 
vo pakviestas žurn. H. Jakužaitis, 
kuris, MLT prezidiumo pirm. E.
Simonaičio prižiūrimas, be to dar 
redaguoja Vokietijoje leidžiamą 
mažlietuvių “Keleivį”.

— Kur manote pastoviai apsi
gyventi Ir ką veikti?

— Nemaniau, jog mano asmeni
nis gyvenimas kam nors plačiau 
rūpėtų, nes nesu joks "tūzas“.
Na, bet jei klausiama — reikia at
sakyti: tvirtų planų dar neturiu.
Imsiuosi kiekvieno darbo kurį tik 
įstengsiu atlikti ir iš kurio bus į-

8TATYBAI
IR NAMU 

PATAIS YMUIi 
PRISTATOM 
Visoldų Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY
LUMBER CO.

STASYS IJTWINAS, Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 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

doj įvertinusiam dr. Adomavičiui, 
ir “Draugui” šias pamaldas plačia
jai lietuvių visuomenei paskelbu
siam, a. a. profesoriaus pacientų 
— šių pamaldų rengėjų vardu, šir
dingai dėkoju.

VI. Baltrušaitis 
Chicago, 1957-III-14.

PIGLAITR SAUGIAU *

PERKRkUSTAU
B A LD'US
VIETOJE IR Iš TOLIAU?

K. EIDUKONIS

- KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
GIbson 8-4938

• Gt ncialia kontraktorius nuu- 
jų namų utatybui. įvairiems re
montams ir namų pertvarky- 
maniH • Turime didelį patyri
mų namų statyboje. • Patys 
itliekunie cemento ir medžio 
dailius. • Apkainavimal nemo
kamai.

1

Kaip maža proto turi tie, ku
rie valdo pasaulį. Okseosern 

širdis turi argumentų, kurių 
nežino protas. Pascal

MYKOLUS KAIRIS .
Gyveno 8428 So. Vincennes 

Avenue.
Mirė kovo 24 d., 1957 in., 6 

vai. ryte, sulaukės senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa

nevėžio apskr., Velykių para
pijos, Kairių kaimo.

Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

brolis Paul Kairis (gyv. Kana
doje). du pusbroliai — Joseph 
Kairis ir jo šeima, ir George 
ltužas (gyv. Kanadoje), artimi 
draugai, daug kitų d į augu i r 
pažįstamų.

• Laidotuvėmis rūpinasi Klim 
šeima.

Kūnas pašarvotas H a r t 
koplyčioje, 8708 Sunimit. prie 
87th ir Vincennes Avė.

Laidotuvės įvyks kovo mėn. 
27 d. Iš koplyčios 8:45 v. ryto 
bus atlydėtas į St. Killians pa
rapijos bažnyčia, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos 9:30 v. ry
to už velionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka brolis, pusbro
liai ir visi kiti giminės.

Laid. direkt. L. Bukauskas, 
tel. COmmodore 4-2228.

Skelbkitės “Drauge’

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ir apdraudas

2313 W. 91st St., Chicago, III. 
Tel. PRrescctt 9-2781

V V
ANTANAS SLAUTEfcIS
G.vv. 1436 S. 49th Ct„ Cicero.
Mirė kovo 23 d.. 1957 m., 8:- 

46 vai. vak., .sulaukęs 81 m.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš šiau- 

lių apskr., Piepilės parap.. Miš- 
kiy kaimo. Amerikoje išgyveno 
57 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
2 sūnūs — Anthony ir marti 
Josephine. Joseph ir marti Gla- 
dys, 4 dukterys — Helen, Pa- 
trtcia, Venard. jos vyras Fran
cis, Anna Pryzbyla ir jos vy
ras Walter, Monika Kobinia, 
6 anūkai, sesuo Petronella 
Stancikas ir jos vyras Juoza
pas ir daug kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų.

Priklausė prie Visų šventų
jų draugijos ir Tėvų Marijonų 
Bendradarbių Cicero skyriaus.

Kūnas pašarvotas Ant. Pet
kaus koplyčioje, 1410 S. 50th 
Avė.. Cicero. laidotuvės įvyks 
kovo 28 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Antano parap. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: sūnūs, dukte
rys, sesuo ir visi kiti giminės.

Laid. direkt. Ant. B. Petkus, 
tel. TOvvnhall 3-3109.

A. A.

JOSEPH KAUPAS
Gyveno 2100 West 23rd Place, Chicagoje.
Mirė kovo 23 d., 1957 m., 5:15 vai. popiet, sulaukęs 62 m.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ukmergės apskričio.
Amerikoje išgyveno 42 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stelle (po tėvais Bag

donas), švogerka Annette Labanauskas ir švogeris Jerome, 
brolienę Anna Kaupas ir šeima (gyv. Detroit, Mich.), brolio 
vaikai — Jennie ir Bill Kaupas (gyv. Detroit, Mich.) ir daug 
kitų giminių, draugų bei pažįstamų.

Lietuvoje paliko seserį ir brolį.
Priklausė prie Baltos žvaigždės klubo ir Lietuvos Ūkininkų 

draugijos.
Kūnas pašarvotas Laekavvicz kopi., 2314 W. 23rd Pi. Laidotu

vės įvyks trečiad., kovo 27 d. Iš kopi. 8:30 v. ryto bus atlydėtas 
į Aušros Vartų parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, švogerka, švogeris, broliene, brolio vaikai 
ir visi kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Steponas Laekavvicz, tel. VIrg. 7-6672.

TROOST - PACIIANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANRIS (l’ATCII), Vice-Presldent

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

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

Tel. BIshop 7-7075

GU2AUSKŲ
BEVERLV H1LLS GEIJNYŪ1A
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke 
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 West 63rd Street 
Tel. Pltospect K-0833 ir l*R 8-OH34.

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

LlOOfiSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•845 So. Westera Avo. Air Condltioned koplyčia 
BEpublie 7-8600 — 7-8001 Automobiliams vieta

Tiems, kurie ryvena kitose miesto dalyss; rausime 
koplyčią arčiau jūsų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CII1CAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- TOtk Mes turime koplyčias'
' vimas dieną ir nak- 
I tį. Reikale šaukite 
I mus.

visose Chicagos ir 
Roselando dalvsp ir' 
tuojau patarnaujame I

PETRAS BIELIŪNAS
434S S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

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

Petras p. Gurskis"
659 West lKtli STREET Tel. SEeley 3-5711

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

iTfn (O

CO IT

2 paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kaMdlcn Ir arkmudicniatN nuo 9 vai, ryto Iki 5 vai. popiet. 
IŠSIRINKITI. llAIlAlt _ m s l’AHTATYTA KAPINIU DIENOJE! 

JOKIO |MOK|.IIMO. SUMOKP.SITE KAPINIC DIENOJE.

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmudore 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) ZUDYCKI
1(H6 W. 46tli STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAW!CZ
2424 W. 09th STREET IlEpuMic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Vlrginla 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympic 24.245 ir TOunlialI 3-9687



S
X Jaunimo kongresui labai 

sparčiai ruošiamasi. Kovo nąėn. 
24 d. Lietuvių auditorijoje įvy
kusiame Lietuvių Jaunimo kon
greso rengėjų plenumo posėdy
je buvo plačiai aptarti šio kon
greso pasiruošiamieji darbai.

Čia susirinkusius painforma
vo visų komisijų atstovai: A. 
Antanaitis (spaudos), R. Val
tys (technikinės), J. Kregždys 
(programos), iš kurių praneši
mų paaiškėjo, jog visi darbai 
vyksta gana sklandžiai. Posė
džio dalyviai davė sumanių 
minčių, kuriomis turėtų būti 
pagrįsti organizaciniai darbai.

•Į šį plenumo posėdį, kuriame 
dalyvavo visų komisijų bei įvai
rių jaunimo organizacijų atsto
vai, buvo atsilankę šie asme
nys: R. Vaitys, J. Karklys, J. 
Kregždys, R. Vėžys, S. Banai
tis, J. Pakalka, J. Žadeikis, V. 
Samoška, R. Slėnys, S. Markus, 
L. Šmulkštys, E. Šimaitis, A. 
Antanaitis, A. Mickevičius, J. 
Štuopis, R. Mišauskas, E. Šulai- 
tis, G. Gedvilą ir kt. Taip pat 
posėdyje dalyvavo ir LB Chi
cagos apyg. pirm. dr. J. Bajer- 
čius.

Posėdį pravedė centralinio { 
komiteto pirm. Adomas Micke
vičius, sekretoriumi buvo Jur
gis Štuopis.

X Dainavos Ansamblis š. m.
gegužės mėn. 12 d., sekmadie
nį, 3 vai. p. p. Marijos Augštes- 
niosios mokyklos salėje sta
to jiertvarkytą sumodernintoje 
formoje St. Šimkaus muzikinį 
veikalą “Išeiviai”, kuriam teks
tą, pritaikytą mūsų laikams, 
parašė Algimantas Mackus.

X Fledermous operetėje, ku
rią Pirmyn choras stato balan
džio 28 d., roles atliks šie so
listai : Algirdas Brazys, Ona 
Skeveriutė-Stephens, Antanas 
Peškys, Praurime Krasauskai
tė, Albertas Snarskis, Jonas 
Avelis, Juozas Laurusonis ir 
dr. švenčiška. Pradžia operetės 
bus 3:30 p. p. nauju laiku. Po 
koncerto šokiai.

X J. Augustaitytė-Vaičlūnie- 
nė, viena iš pirmųjų Tautinių 
šokių stilistų Lietuvoje, paruo
šė (stilizavo) dar niekur ne
šoktą šokį “Lėtūnas”. “Lėtū
nas” pirmą kartą bus paro
dytas Tautinių šokių šventės 
metu, birželio mėn. 30 dieną.

X Vytautas Valaitis, Lietu
vių Studentų sąjungos vicepir
mininkas, pradėjo eiti sąjungos 
užsienio skyriaus pareigas. Da
bartinis jo adresas: 5 College 
St., Athens, Ohio.

X Bronės Žibutytės ir Vy
tauto Juozapaičio sutuoktuvės 
įvyks balandžio 27 d. 4 vai. p p. 
Šv. Antano parapijos bažny
čioje. Vestuvių vaišės įvyks St. 
Gobio svetainėje, 1500 S. 49 
avė., Cicero, UI.

X Agr. dr. J. Kriščiūno 10
m. mirties minėjimas įvyko 
sekmadieni Lietuvių auditori
joj. Minėjiman atsilankė gražus 
būrys svečių. Platesnį aprašy
mą duosim vėliau.

X Uršulė Petraitienė įvykusia 
me Nekalto Prasidėjimo seserų 
rėmėjų (Gildos) susirinkime iš
rinkta Bridgeporto skyriaus pir
mininke ir rūpinsis gauti kle
bono leidimą skyriui veikti prie 
Šv. Jurgio parapijos.

X labdarių sąjunga, kuri 
rūpinasi prieglaudos reikalin
gais seneliais, šaukia susirinki
mą kovo 27 d. 8 vai. v. Šv. Kry
žiaus parapijos salėje.

X Operos trečio spektaklio 
nenumatoma, nes vėl susidary
tų tos pačios išlaidos. Todėl kas 
gali, tegu pasinaudoja šia pro
ga.

X Antanui Tarasevičiui yra
laiškas iš Lietuvos. Atsiimti 
pas Gradinską, J. G. Television 
Co., 2512 W. 47t.h St.

X Pirmieji iHunokslai kun. 
L. Andriekaus, OFM, vedančio 
misijas Šv. Antano bažnyčioje 
Cicero, labai sužavėjo klausy
tojus. Pamokslai vyksta kas
dien rytais 8 vai. ir vakarais 
7:30 vai. Misijos baigsis kovo 
31 d. Parapijos salėje galima 
gauti pirkti įvairių devociona- 
lų.

X Stasys Tamulaitis “Švie
sos” ir “Santaros” surengtoj 
Literatūros popietėj praeitą 
šeštadienį skaitė paskaitą “Mū
sų literatūros^ keliai ir kryžke- 
liai”. Popietė įvyko Lietuvių 
auditorijoj, sutraukusi apie 
100 asmenų. Prelegento paskai
ta buvo molodramatiška, užtru
kusi apie pusantros valandos, 
su nereikalingomis digresijo
mis į šalį. Paskaita daugiau ti
ko rašytojams, o ne akademi
niam jaunimui. Po paskaitos 
rašyt. M. Katiliškis paskaitė 
sodrų gabalą iš knygos “Smė
lis užneša mūsų pėdas”. J. Vai
čiūnienė paskaitė keletą gerų 
eilėraščių. Algimantas Mackus 
savo įdomiais eilėraščiais nu
stebino auditoriją ir sulaukė 
daug užtarnautų plojimų. Ta 
pačia proga buvo išstatyta Vy
tauto Virkau paveikslai, šalia 
neblogai atliktų Milašiaus “Mi- 
guel Manara” knygos iliustra
cijų buvo išstatyta labai jau 
drąsių ir žiūrovą niekinančių 
paveikslų. Keli iš jų be pavadi
nimo, kuriems pavadinimus 
bandė nustatyti žiūrovai. Pa
veikslui nr. 6 buvo žiūrovų su
teiktas toks pavadinimas: 
“Akis ir aklosios žarnos užde
gimas”. Popietė vedama Valdo 
Adamkavičiaus praėjo gražiai.

X Vytautas Vardys, politinių 
mokslų lektorius Wisconsin uni
versitete, Chicagos Lietuvių 
Fronto bičiulių kviečiamas, ba
landžio 6 d. kalbės Chicagoje 
tema “Lietuviškosios politikos 
perspektyvos”. Paskaita bus 
viešo pobūdžio ir joje galės vi
si dalyvauti, kurie domisi lietu
viškosios politikos klausimais. 
Paskaitą rengia Chicagos Lie
tuvių Fronto bičiuliai.

Vytautas Vardys vienas iš 
ryškiausių lietuvių jaunosios 
kartos visuomenininkų ir poli
tikų. Spaudoje yra paskelbęs 
visą eilę brandžių straipsnių, 
kurie sukėlė gyvą atgarsį. Bus 
įdomu išgirsti, kaip jaunoji lie
tuvių karta žiūri į lietuviško
sios politikos perspektyvas da
bartyje ir ateityje.

X Marijos Augšt. mok. sa
lėje, kurioje bus operos spek
takliai, visos vietos rezervuo
tos ir iš visur yra geras mato
mumas, o gera ventiliacija bal
kone žymiai daugiau duoda šal
to oro srovių, negu žemai. Ope
ros veiksmas beveik visą laiką 
vyksta scenos centre, tad ma
tymas ryškus.

X Amerikos Katalikų Vys
kupų šalpos fondui rinkliava 
ateinantį sekmadienį bus vyk
doma visose Amerikos katalikų 
bažnyčiose. Paremkime jį savo 
auka. Iš to fondo neseniai bu
vo paskirta lietuviams šelpti 
15,000 dolerių.

X Kun. S. Petrausko, Cicero 
ftv. Antano parapijos vikaro, 
išleistuvių vakarienė įvyksta 
kovo 31 d. 6 vai. vakaro para
pijos salėje. Biletus vakarienei 
reikia įsigyti ligi trečiadienio.

X J. Pilkis, 4915 W. 14 st., 
savo ilgų metų laikytą valgyk
lą pardavė. Valgytojai džiau
giasi, kad valgyklą nupirko 
taip pat lietuviai ir todėl bus 
galima gauti lietuviškų valgių.

X Pranas Alšėnas atsiunčia 
“Draugui” parinkęs įvairių juo-
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Paskutinės savaitės įvykiai: Sovietų Sąjungos gynybos ministeris Žukovas pareiškia Maskvoj, kad 
vandenynai neapgins J. A^ V. nuo vandenilo bombų puolimų, prez Eisenhoweris ir Anglijos užsienių 

reikalų ministeris Maemillanas aptarė prekybą su Raudonąja Kinija ir NATO organizacijos sustiprini
mą Bermudos saloje, prie Japonijos krantų nukrenta lėktuvas su 67 keleiviais ir kt.

IŠ ARTI IR TOLI

J. A. VALSTYBĖSE
— Vytautą Sirvydą, Norton,

Vt, kovo 11 d. ištiko širdies ‘š choro ik3‘akyrė berni“k" 
kvintetas su daina, pasirodėsmūgis. Gydytojas įsakė poilsį, 

tačiau nedraudžia nei skaityti, 
nei rašyti. Jisai yra mūsų spau
dos uolus bendradarbis, savo 
laiku redagavęs Brooklyno
‘‘Vienybę”. Linkime mūsų ben- let{* dain^’ mergaičių kvarte-
dradarbiųi greitai atsigriebti 
nuo nelemtojo smūgio ir vėl 
grįžti prie savo (valstybinių) 
pareigų.

KANADOJ
— Povilas Tamulėnas mirė 

kovo 17 d. Wellande. Mirtis bu
vo labai staigi. Velionis sek
madienio rytą rastas negyvas 
savo namuose, taigi miręs stai
ga miego metu. Dar šeštadie
nio vakare jis buvo nuvykęs 
aplankyti St. Catherines sana
torijoje sergančios savo žmo
nos.

A. a. Povilas Tamulionis ki
limu yra biržietis. Kaip visuo
menininkas, aktyviai reiškėsi 
Wellando lietuvių bendruome
nėje,. kurį laiką buvo to sky
riaus pirmininku. Liko žmona 
ir du dar maži vaikučiai. Lai
dojamas trečiadienį iš Marijos 
bažnyčios Wellande.

— Zelinoje, po lietuviško jau
nimo stovyklavimo, vadovau
jant kun. J. Šeškevičiui, prie 
Atlanto, vasairo 25 d. prasidėjo 
nauji mokslo metai. Lietuvių j įvairybių, 
kalbos pamokas šiais metais 
dėstys: kun. J. Šeškevičius, se
serų pranciškiečių viršininkė 

.seselė M. Urbana, seselė M.
Kun. J. Šeškevičius užsi-/joana, Regjna Juraitienė, Hali-

BRAZILIJOJE

manė žaibo greitumu baigti 
klebonijos statybą. Matydamas, 
kad nebepatogu po kelis kartus 
kreiptis į tautiečius prašant 
aukų, jis sugalvojo kitokiu bū
du prie lietuviškos širdies ir ki
šenės prieiti. 3 kovo paskelbė 
Blynų balių klebonijos naudai. 
Blynų kepimui vadovavo S. G. 
Teresevičienė. Buvo pateikta 
meninė programa, nepaprastai 
gyva, įvairi ir gerai paruošta, 
kuri, nors užtruko 3 valandas, 
bet nenusibodo. Programos me
tu pasirodė vaikų chorelis, ku- šiaurės Amerikon dirbti ir stu- 
ris, mok. Kindurienei vadovau-di junti.

CHICAGOS ŽINIOS

Tardys lietuvius 
komunistus

Šiandien, antradienį, federa- 
liniuose rūmuose, kambary 209 
prasideda tardymas ne anglų 
kalba leidžiamų Chicagos ko
munistų laikraščių personalo. 
Iš trijų laikraščių pakviesti 
septyni redaktoriai ir štabo 
nariai. Į apklausinėjimo įstaigą 
pašaukti Vilnies štabo nariai: 
Alice Yonik — vyr. redakto
rius, Leonas Pruseika — re
daktorius padėjėjas, Jokūbas 
Pauliukas — menadžeris, Vin
cas Andriulis — kolumnistas 
ir buvęs redaktorius ir Nellie 
DeSchaaf — buvusi redaktorė.
Taipgi bus apklausinėti slova-jtnas mašiną. Jo lavonas rastas 
kų raudonųjų laikraščio Lu- mašinoje, kuri buvo privažia- 
dove Noviny bei kroatų laik- vusi pakraštin Lawrence gat- 
raščio Narodni Glasnik žmonės, vės, ties Crystal gatve Elgine.

jant bei kanklėmis pritariant, 
padainavo keletą dainų, paskui

vaikai deklamatoriai, vaikų du
etai (dainos ir muzikos). Atei
tininkų choras, diriguojamas 
Elv. Kilčiauskaitės, išpildė ke

tas taipogi neatsiliko. Pasirodė 
ir akordeonų orkestras, vado
vaujamas Jonės Paukštytės. 
Ypatingai publiką linksmai nu
teikė tautiniai šokiai, kurių pa
sirodė net trys ansambliai. Mo
kytojos J. Valeikienės vadovau
jami mokiniai pašoko “Kalvelį”, 
Moinho Velho liet. mokyklos 
mokiniai, agr. M. Vinkšnaitie- 
nei vadovaujant, pašoko “Kubi
lą” ir “Kepurinę”, o ateitinin
kai, Juliaus Guigos paruošti, 
pašoko “Vėdarą” ir “Malūną”, 
nepaprastomis figūromis su
komponuota. Salė buvo pilnu
tėlė. Klebonijos statyba greit 
bus baigta.

na Mošinskienė, Jadvyga Va
leikienė, Marija Kindurienė ir 
Antanina Gudavičienė.

F
1— Bom Retiro rajone atsi

darė dar viena lietuviška mo
kykla. Pamokos vyks šeštadie
nio vakarais. Užsirašė nemažas 
būrelis jaunuolių, tik gaila, kad 
vaikų tėvai nesusipranta mo
kyklon leisti. Mokytojauja Sta
sys Remenčius ir Simas Bak
šys,

— Antanas Vosylius išvyko

Atskrenda gražuolė
Marina Orschel, dabartinė 

Vokietijos grožio karalienė, 
kandidatuojanti į pasaulio gro
žio karalienes, balandžio 6 d. 
atskrenda j Chicagą su specia
lia misija; nuo Frankfurto me
ro ji atgabens dovanų Chica
gos merui radiją-fonografą, pa
darytą Frankfurte. Tikimasi, 
kad ta dovana (ir jos atgaben
to ja) padarys šiltesnius abiejų 
šalių miestų santykius.

Širdies ataka vairuojant 
mašiną

C. J. Hewitt, 78 m. amžiaus 
metodistų dvasininkas, mirė 
dėl širdies smūgio, bevairuoda-

Mirtininkų kameros Užmušė vėjas
Cook apskrities kalėjime yra Elsie Garrett, 51 m. amžiaus į 

vienas sparnas, kuriame laiko-, mergina, vėjo buvo partrenkta
mi nuteistieji mirti. Jų kame
ros yra 7 pėdų ilgio ir 5 pėdų 
pločio bei 7 pėdų augščio. Čia 
jie išbūna 21 valandą paroje. 
Nuo 8 vai. iki 11 vai. ryto jie 
išleidžiami į koridorių, kur jie 
lošia kortomis ar skaito, bet 
nuolatinėje sargybinių priežiū
roje, nuo kurių jie yra atskirti 
grotomis. Nuo 11 vai. ryto 
kiekvienas vėl grįžta į savo ka
merą, kurios viena pusė atvira 
ir pro čia sargybiniai praeina 
kas 15 .minučių. Tame pat sky
riuje yra ir elektros kėdė, ta
čiau visi nusmerktieji iki pa
skutiniosios nesiliauja tikėjęsi, 
kad jie bus išgelbėti.

Rembrandto kūryba
Meniška pynė iš Rembrandto, 

XVII šimt. olandų dailininko, 
paveikslų ir jo gyvenimo rodo
ma Today teatre (Madison ties 
Dearbom). Parodomos ne tik 
kūrinių detalės, bet duodama 
ir jų istorija, rišant su- paties 
tapytojo gyvenimo raida. Va
landą laiko užsitęsiančioje pro
gramoje daug pasaulio naujie
nų, sporto apžvalgų bei kitų

Užmušė traukinys
Ties Libertiville įvykusioje 

tragiškoje automobilio nelaimė
je traukinys užmušė 36 m. am
žiaus moterį, dviejų vaikų mo
tiną, Harriet Hurd. Jos vyrą, 
vieną iš vadovaujančių Ameri
can Airlines pareigūnų, sužei
dė. Traukinys trenkė į jų maši
ną važiuojančią ekersai bėgius. 
Toje vietoje uždaromų barje
rų nebuvo, o tik ženklai, kad 
reikia saugotis traukinio.

Primušė ir pervažiavo
William Eubanks, 37 m. am

žiaus Chicagos gyventojas, pa
guldytas kritiškai sužeistas į 
Illinois Research ligoninę. Jį 
sumušė trys žmonės, suspardė. 
Vienas jau taikėsi jį nudurti, 
tačiau pamatė praeivį, tai greit 
šoko visi į automobilį ir savo 
auką pervažiavo. Liudininkas 
įsitėmijo jų automobilio nume
rį bei išvaizdą. Policija tuoj su
skato jieškoti pirktadarių.

Prisimins nacių 
sunaikintus žydus

Chicagoje, Morrison viešbu
tyje, balandžio mėn. 13 d. bus 
minimos 14-tos metinės žydų 
sukilimo Varšuvos ghette. 
Drauge bus prisiminti žydai, 
kuriuos naciai sunaikino Rytų 
Europoje.

Kalbės filosofas ir poetė
Lojolos universiteto teisių 

auditorijoje, 41 E. Perso n, Chi
cagoje, šį penktadienį kalbės 
britų filosofas Martin C. D’Ar- 
cy. Britų poetė Dame Edith Sit- 
well skaitys savo poeziją Lewis 
Towers universitetinėse patal
pose 820 N. Michigan, šešta
dienį 8 vai. v.

Antradienis, kovo 26, 1957

Egzaminai būsimoms 
studentams

šeštadienį Illinois universite
to patalpose, esančiose Navy 
Pier, bus egzaminai tiems bai
gusiems augštesnes mokyklas, 
kurių pažymiai žemesni. Tie 
egzaminai padės jiems apsi
spręsti — kokią studiją šaką 
pasirinkti ar gal iš viso nebe
tęsti studijų, o jieškotis darbo.

Sugavo suktus asesorius
Chicagos policija sugavo du 

suktu asesorių, kurie namų sa
vininkui Timotiejui Canty davę 
suprasti, kad įglaudęs kyšį jis 
galėtų mokesčiais staupyti $500 
per metus. Sugautieji sukčiau
tojai yra James Regalmuto ir 
Frank Miccucio.

$45,000,000 kelias
Ekspresinis kelias US 66, 

kuris jungia Chicagą su St. 
Louis, jau baigiamas sutvar
kyti. Jis kainuos $45,000,000, 

__ bus platus, keturių linijų, ir pa
togus važiavimui.

Canal ir Randolph gatvių san
kryžoje. Ji krito taip smarkiai, 
kad buvo praskeltas jos gal
vos kiaušas ir ji mirė nuga
benta į Presbiterionų ligoninę. 
Kai ją parbloškė, vėjas pūtė 
60 mylių greičiu per valandą.

Per neapdairumą peršovė 
brolį

Keturiolikos metų amžiaus 
Lake View Augšt. mokyklos 
auklėtinis Robert Barton per 
neatsargumą buvo peršautas jo 
paties brolio, turinčio 20 m. 
amžiaus. Vyresnis brolis pama
tė, kad moksleivis laiko revol
verį. Iš jo atėmė tardamas, kad 
“Tai tau perdaug pavojinga”. 
Kai moksleivis ėjo šalin, revol
veris brolio rankose iššovė, pa
taikydamas jaunesniam broliui 
į nugarą.

Čiuožikų programa
Chicago Stadium patalpose 

nuo balandžio 4 iki 14 d. bus 
čiuožikų programa — Ice Ca- 
pades. Įėjimas nuo $1 iki $4.

Susisiekimo nuostoliai
Chicagos Miesto susisiekimo 

vadovybė praneša, kad per va
sario mėnesį nuostoliai buvo 
kiek mažesni, negu buvo numa
tyta, ir siekė $632,378. Iš viso 
per 1957 metus numatoma de
ficito iš susisiekimo apie 
$4,000,000.

Jau piaudėsi
Keletas čikagiečių, prasidė

jus pavasario sezonui, sekma
dienį jau buvo įšokę į ežerą pa
simaudyti, nors vandens tem
peratūra dar tik 39 laipsniai.

Mokslapinigiai 21 studentui
Chicagos apylinkėse 21 stu

dentas laimėjo mokslapinigius 
Harvardo universitete studi
juoti teisę. Iš viso Harvardo 
universiteto Teisių mokykla pa
skyrė 300 stipendijų.

— Iš 24 moterų dalyvavusių 
kojų gražumo konkurse Angli
joje, kurios buvo už uždangos, 
teisėjai gražiausiom kojom iš
rinko 81 m. moters kojas.

%
KAS TURI GERA SKOR), VISKĄ PERKA PAS LIEPOHĮ

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

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted Str. VIctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sekm. 10—5, Kitom dienom 9—6
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DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
SEPTINTĄJĮ

ROMANO KONKURSĄ
KONKURSO MECENTAS

JONAS ANDRULIS

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

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

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

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

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

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

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

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


