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Generolas Twining-jungtinių vadu štabo pirmininku
Nušokęs Į laisvę žurnalistas 

i . •
pasakoja apie dabartinę Lenkiją

JUOZAS L1NGIS 
Mūsų bendradarbi.? Švedijoje

STOCKHOLMAS. — Švedų spaudoje netrūksta žinių, kas 
vyksta anapus uždangos. Karts nuo karto pasitaiko ir taip vadi
namų nušokimų.

štai per pasaulines stalo teni
so pirmenybes Stockholme nušo
ko žymi vengrų žaidėja, šio tur
nyro nugalėtoja, Agi Simon, ir 
pasiliko gyventi Švedijoje. O ko
vo 20 d. nušoko į Švediją lega
liai atvykęs lenkų žurnalistas 
Mieczyslaw Endler, Express Wie 
czorny bendradarbis. Kaip savo 
kolegoms žurnalistams Švedijoje 
jis pareiškė, ekonominiai jis bu
vo gerai susitvarkęs, tačiau jam 
atrodė, kad jo darbas yra vistik 
bevertis.

I

Ėmė viskas aštrėti

Endleris spaudos atstovams 
taip pat pareiškė, kad Lenkijos 
„spalio revoliucija“ pradžioje 
davė šokių tokių vilčių, buvo ga
lima laisvai rašyti (jis buvo poli
tinių žinių komentatorius), bet 
paskui vėl ėmė viskas aštrėti. 
Gomulka, kurį komunistų parti
jos liberalinis falangas užkėlė 
ant sosto, ėmė vis labiau ir la
biau artėti prie konservatorių, 
atseit stalinistų, daugelis senų 
stalinistų vėl grįžo į svarbius 
postus,-liberališkų tendencijų re 
daktoriai buvo išvalyti.

Atsikraustė iš Rusijos
Endleris yra gimęs Varšuvos 

ghete, tačiau iš ten pasitraukė jo 
dar nepradėjus naikinti. Prieš II 
Pasaulinį karą Lenkijoje, anot 
jo, buvo trys milionai žydų, o po 
karo teliko tik 25,000, dabar 
skaičius pašoko ligi 60,000, mat, 
daug žydų atsikraustė- iš Rusi
jos. Antisemitizmas Endlerio 
tvirtinimu dabar Lenkijoje ne
toks stiprus, tačiau Rusijoje žy
mu tikrai neramumą keliančių 
tendencijų. Nusipirkęs netikrus 
metrikus, Endleris dirbo kaip pa 
prastas lenkas darbininkas, pir
miausia prie statybos darbų Rie
ve, paskui kaip uosto darbinin
kas Odesoje. Tuo laiku jo moti
na buvo dujomis nunuodyta vo
kiečių koncentracijos stovykloje, 
tėvas buvo miręs prieš karą. 
Tikėjimas komunizmu ėmė blėsti

Paskui Endleris įstojo sava
noriu į rusų suorganizuotą len
kų kariuomenę, du kartus buvo 
sužeistas, buvo apdovanotas 9 
medaliais, prisikasė ligi kapitono 
laipsnio. Pakviestas įstoti į ko
munistų partiją, jis nė kiek ne
abejojo, įstojo laisvu noru, nes, 
ką gi, buvo juk sakoma, kad žmo 
nės visi lygūs, visiems taikomos 
tos pačios teisės. Jis tuo tikėjo 
nėkieno neverčiamas. Tačiau, lai 
kui bėgant, tikėjimas komuniz
mu ėmė blėsti, komunizmo idė
ja jam ėmė darytis klaidinga 
tiek praktikoje, tiek teorijoje.

Paskui vėl viskas paaštrėjo
„Esminio nieko nebuvo galima 

diskutuoti, visa sisteųia pagrįs
ta teroru, tuo aš iš lengvo įsiti
kinau“, kalbėjo Endleris. „Pas
kui gi atėjo „spalio revoliucija“, 
aš pradėjau rašyti apie pačią so
cializmo teoriją, primindamas, 
kad ne visuose kraštuose yra kla 
sinč kova, kad Lenkija turi būti 
suvereninė valstybė ir t.t... Pas
kui vėl viskas paaštrėjo, buvo 
grįžtama tiesiog prie senosios 
stalinistinės linijos, o tatai juk 
visai logiška — negalima juk pa 
kibti tarp laisvės ir prievartos. 
Buvo nebeleista diskutuoti pa
grindinių klausimų apie mark
sizmą arba apie Lenkijos užsie
nio politiką, o pažadai, kad ir ki
toms partijoms bus suteikiamos

tos pačios teisės, kaip ir komu
nistų, taip ir nuėjo pažadų ke
liais. Vienaip buvo kalbama apie 
Vengriją spalio mėn., kitaip kal
bama dabar, šiokia tokia pažan
ga vistik pastebima — policija 
nebegaudo žmonių naktimis, 
žmonės nebešaudomi ir nebeka- 
riami be teismo ir tardymo. Len
kijos ekonominis gyvenimas yra 
tačiau pertemptas, gamyba nėra 
padidėjus, yra apie 200,000 be
darbių. Manoma, kad per atei
nančius dvejus trejus metus bus 
į Lenkiją iš Sibiro grąžinta apie 
300,000 deportuotų. Tatai džiu
ginantis faktas, tačiau kartu ir 
ekonominė problema —jiems rei 
kės juk surasti darbo arba kaip 
nors kitaip padėti“.

Lenkų kariuomenė prieš rusus
Paklaustas, ar galima Lenkiją 

palyginti su Vengrija, Endleris 
atsakė, kad skirtumas, jo nuomo 
ne, yra gana didelis. Lenkijoje 
apie 22 milionai gyventojų, Ven
grijoje tik 9. Lenkijos kariuome 
nę sudaro 600,000 vyrų, kariuo
menė yra labai priešininkiškai 
nusistačius prieš rusus, ypač jau 
nesnieji karininkai. Augštesnieji 
viršininkai, buvę stalinistai, bu
vo pašalinti. Tačiau yra ir silp
nų vietų, tuo labiau, kad gink
lus ir amuniciją gaminantiems 
fabrikams vadovauja rusai spe
cialistai. Panašios raidos kaip 
Vengrijoje vargiai ar galima 
laukti, nebent materialinė padė
tis žymiai pablogėtų.

Lenkija reikalauja paramos

„Tačiau Lenkija reikalinga pa 
ramos iš Vakarų, ypatingai rei
kalingos žaliavos“, tęsė savo pa
sikalbėjimą Endleris. „Dabar 
kraštas neišpasakytai priklauso 
nuo Rusijos, kuri krašto gal ir 
nečiulpia, bent statistikos nėra, 
tačiau už lenkų gaminius siunčia 
labai pasenusias mašinas, o iš to 
labai maža naudos Lenkijos pra
monės sarankiškumui“.

Izraelis nori gauti 
finansinės pagalbos
naftos vamzdžiui

PARYŽIUS, kovo 26. — Iz
raelio finansų ministeris Levi 
Eshol vakar pradėjo pasitarimus 
su prancūzų pareigūnais. Izrae
lis nori finansinės pagalbos iš 
Prancūzijos naujam naftos vamz 
džiui iš Akabos įlankos į Haifą.

Dar neaišku, ar Izraelis pra
ves 16 colių naftos vamzdį, ku
riuo per metus galėtų tekėti 4 >/2 
miliono tonų naftos skersai Iz
raelį, arba 32 colių liniją, kuri 
atneštų nuo 18 iki 20 milionų to
nų per metus.

Italija nesiys i
lėktuvų Izraeliui

AMMAN, Jordanas, kovo 26. 
— Jordano vyriausybė gavo Ita
lijos vyriausybės notą, kuria pa
neigiami pranešimai, kad Itali
ja pristatys Fiat sprausminius 
lėktuvus Izraeliui.

Britai vartojo 
ašarines dujas
prieš kipriečius

NICOSIA, Kipras, kovo 26. — 
Britanijos kareiviai vakar nau
dojo lazdas ir ašarines dujas iš
sklaidyti kipriečių demonstraci
jas, kurios buvo suruoštos pami 
nėti Graikijos nepriklausomybės 
dieną.

Šimtai graikų kipriečių jau
nuolių nepaklausė vyriausybės 
uždraudimo ruošti eisenas ir jie 
žygiavo Nicosia gatvėmis. Tūks
tančiai asmenų dalyvavo pamal
dose.

Lenkai galės
repatrijuoti

MASKVA, kovo 26. — Sovie
tų vyriausybė vakar sutiko leis
ti lenkams repatrijuoti iš Sovie
tų Sąjungos.

Lenkai, norį repatrijuoti, turi 
įrodyti, kad jie 1939 m. rugsėjo 
7 d. turėjo Lenkijos pilietybę, 
kai raudonoji armija įsibrovė į 
Lenkiją. Repatriacijos prašymai 
turi būti paduoti iki 1958 metų 
gruodžio 31 d.

Tardo komunistus Chicagoje
CHICAGO, III., kovo 26. —

Atstovų rūmų priešamerikietiš- 
kai veiklai tirti pakomitetis šian 
dien federaliniuose rūmuose pra 
dėjo tardymą ne anglų kalba lei
džiamų Chicagos komunistų laik 
raščių personalo. Pakomitečio 
pirmininkas yra Clyde Doyle 
(D., Calif.).

Antradienį prieš pietus pako
mitetis apklausinėjo keturis liu
dininkus. Buvęs komunistas ven
gras Lauaner išpasakojo komu
nistų žalingą veiklą nuo 1929 - 
50 metų Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Mrs. Nellie De 
Schaaf, dirbusi „Vilniaus“ re
dakcijoje, išsisukinėjo. Pauliu
kas ir Pruseika atsisakė liudyti.

Salė pilna žiūrovų. Daug Chi- 
cagos laikraštininkų seka tardy
mus.

Atstovų rūmų priešamerikie- 
tiškai veiklai tirti pakomitetis šį 
trečiadienį tęsia tardymus.

KALENDORIUS
Kovo 27 d.: šv. Jonas Damas

kietis; lietuviški: Meldutis ir Bo 
rėja.

Saulė teka 5:45, leidžiasi 6:10.

Nelaime važiuojant
VERO BE ACH, Fla., kovo 26. 

— Septyni asmenys, įskaitant iš 
Indianapolio, Ind., James P. Dil- 
lon, 70 metų, ir jo žmoną Mary, 
50 metų, vakar žuvo, kai du au
tomobiliai susidūrė Fla. 60 kely
je.

Kelionė po Afriką
WASHINGTONAS, kovo 26. 

— Viceprezidentas Nixon vakar 
pranešė savo kelionės rezultatus 
po Afriką prezidentui Eisenho- 
weriui.

Kolumbijos kariai, tarnaują Jungtinių Tautų pajėgose, patik
rina Gazos ruožo civilinius gyventojus, ar kartai jie neturi ginklų.

(INS)

Jungtinių Tautų gen. sekretorius 

baigė pasitarimus su Nasseriu
KAIRAS, Egiptas, kovo 26. — Jungtinių Tautų generalinis 

sekretorius Dag Hammarskjoldas šiandien baigė pasitarimus Vi
durio Rytų klausimais su Egipto prezidentu Nasseriu.

Egipto pozicija nepasikeitė
Vidurio Rytuose. Kaikurie Egip
to šaltiniai įsitikin*»fc.ad Nasse- 
ris gali padaryti mažų nuolaidų 
Vakarų valstybėms, besinaudo
jančioms Suezo kanalu.

Tačiau Hammarskjoldui nepa
sisekė susitarti su Nasseriu dėl 
Jungtinių Tautų kariuomenės il
gesnio pasilikimo Gazos ruože.
Tikimasi, kad sekančią savaitę 
Nasseris paskelbs su Hammars- 
kjoldu aptartus Suezo planus.
Nors šiuose planuose padaryta 
mažų nuolaidų, bet nėra vilties, 
kad tos nuolaidos patenkintų Va
karų valstybes, kurios reikalau
ja kokios nors tarptautinės Sue
zo kanalo tvarkymo organizaci
jos.

- Lietui siaučiant
EFFINGHAM, III., kovo 26. — 

Penki asmenys vakar žuvo, kai 
automobiliai, siaučiant dideliam 
lietui, susidūrė netoli Effin- 
gham, III.

• Vokietija rinks parlamentą 
š. m. rugsėjo 15 dieną.

ORAS

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

Demokratai

“eina į dangų”
WASHINGTONAS, kovo 26. 

Senatorius James Murray (D.,

Egiptas reikalauja
Egiptas reikalauja, kad Jung

tinių Tautų kareiviai stovėtų ir 
Izraelio teritorijoje. Egiptas rei
kalauja Izraelį pasitraukti iš EI 
Auja trikampio, esančio tarp Si 
najaus ir Negeb tyrumų.

Jei Izraelis nepatenkintų šių 
Egipto reikalavimų, Egiptas ir 
toliau pasiliks karo stovyje su 
Izraeliu.

Prezidentas Eisenhoweris padare 

pakeitimų apsaugos departmente
WASHINGTONAS, kovo 26. — Prezidentas Eisenhovveris 

šiandien padarė didesnių tarnybinių pakeitimų krašto apsaugos 
departamente.

Generolas Nathan F. Tvvining ; lj:... .............. 1
nominuotas Jungtinių vadų šta- Radford, pasitraukęs iš jung- 
bo pirmininku. Jis rugpjūčio 15 |tinių vadų štabo pirmininko pa- 
d. užims admirolo Arthur W. reigų, vadovaus augštos politi- 
Radford vietą. j kos planavimo vienetui.

Prezidentas taip pat: į w .
1. Priėmė Reuben B. Robert- j Čekai repatriacijos 

šono atsistatydinimą iš apsau
gos sekretoriaus pagelbininko 
pareigų ir nominavo oro pajėgų 
sekretorių Donald A. Quarles 
užimti jo vietą balandžio 25 d.

2. Nominavo James H. Doug- 
las, dabar oro pajėgų vicesekre- 
torių, oro pajėgų sekretoriumi, 
vieton Quarles.

3. Nominavo gen. Thomas D.
White, dabar oro pajėgų štabo 
viršininko pagelbininką, štabo 
viršininku, vieton Tvvining.

komitetų likvidavo
BERLYNAS. — Jis veikė apie 

du metus ir leido (lygų Michai- 
lovo laikraštėliams) repatrian
tams vilioti leidinį „Hlos domo- 
va“. Laikraštėlis ir kita propa
gandinė medžiaga buvo siuntinė
jama užsienyje gyvenantiems če 
kams. Komiteto priekyje buvo 
asmens, formaliai nepriklausą 
komunistų-partijai. Tačiau ne
žiūrint intensyvios propagandos 
vos 1 proc. Vokietijoje ir kituo
se Vakarų kraštuose gyvenančių 
čekų pakluso viliojimams ir grį
žo į komunistinę Čekoslovakiją, 
nors grįžtantiems buvo pažadėta 
pagrindinė amnestija.

Nehru laimėjo 75 proc. Ir tarp tų grįžusiųjų, anot švei 
carų spaudos, daugelis bus buvę 
'komunistiniai agentai, kurie po 
įvykdytų Vakaruose uždavinių 
vyko atgal ir paskiau jau per 
radiją ir spaudą pranešinėjo ne
va apie savo nusivylimą Vaka
rais.

4. Nominavo adm. Arleigh A. 
Burke naujam dviejų metų ter
minui vadovauti laivyno opera
cijoms.

žemesniuose rūmuose
NEW DELHI, Indija, kovo 26. 

— Indijos ministerio pirmininko 
Nehru kongreso partija laimėjo 
tris ketvirtadalius Indijos parla
mento žemesniuose rūmuose.

Žemesnieji rūmai turi 494 at
stovus. Dar 40 atstovų nepa
skelbta. Kongreso partija užva
kar turėjo 339 atstovus. Kitos 
partijos: komunistų turėjo 24, 
Praja socialistų—19, Jan Sangh 
— 4 ir nepriklausomų — 68.

Prašo A - uždrausti
HONG KONG, kovo 26. — Če- 

košlovakijos ministeris pirminin 
kas Vilem Siroky šiandien Hong 
Konge prašė uždrausti atominius 
ginklus, kad būtų pašalinta nau
jo karo grėsmė.

Atimti iš žmonių Dievą, 

yra tas pats, kaip atimti saulę
PIAČENA, Italija. — Neseniai mirė Piačenos miesto burmis

tras Angelo Virgilio Faggi, kuris buvo žinomas, kaip išdidus be
dievis, išrinktas komunistų ir kitų kairiųjų partijų balsais.

Savo marksistinius įsitikini-, —■ ---------- ---- ---- —
mus jis visuomet pabrėžė ir jais dien aš vėl grįžtu į Dievo vaikų
didžiavosi. Buvo didelė staigme
na ypač jo idėjos draugams, kai- 
Faggi mirties patale apgailėjo 

Mont). buvo paklaustas, koks gavo klaidas, grįžo prie prarasto 
skirtumas tarp praeities ir da
bartinių demokratų.

Jis atsakė: „Skirtumas tarp
šios dienos ir praeities demokra
tų yra toks, kad šiandieniniai 
demokratai gyveria žemėje, o 
praeities demokratai — dangu
je“.

tikėjimo į Dievą, šaukėsi kuni
go ir priėmė paskutinius sakra
mentus. Priėmęs komuniją, ku
rią buvo apleidęs nuo vaikystės 
dienų, Faggi susigraudinęs su
šuko: — O, kad žmonės labiau 
mylėtų vieni kitus! Jei galėsiu

šeimą. Šiandien yra gražiausia 
diena mano gyvenime“.

Plačiau kalbėdamas apie savo 
atsivertimą, Faggi prisipažino, 
kad dvasinė kova jo sieloje pra
sidėjo prieš kelerius metus. Tar
naudamas kariuomenėje, vieną 
dieną Nicoje atsitiktinai jis rado 
Fatimos Dievo Motinos paveiks
lėlį. Kažkodėl pasiėmė jį ir visą 
laiką nešiojosi piniginėje, jaus-

Stiprina NATO
BONNA, Vokietija, kovo 26. 

— Naujas Vakari) Vokietijos lai 
vynas balandžio 1 d. paves savo 
pirmuosius dalinius Šiaurės At
lanto Gynybos organizacijos (Na 
to) vadovybei.

• Pavergtųjų Europos Tautų 
seimo sesija prasidės Strassbur- 
ge balandžio 25 d. Lietuvių dele
gaciją sudarys V. Sidzikauskas, 
dr. P. Karvelis, pulk. J. Lansko- 
ronskis, inž. J. Vilčinskis ir V. 
Banaitis.

dos, taip nereikšmingą gestą? 
Šis žmogus, kuris, kaip vokie

čių poetas Heine, juokėsi iš Die
vo dangų palikdamas „angelams

Pertrauktas banketas
LEBANON, Ore., kovo 26. — 

125 ugniagesiai ir jų žmonos su
sirinko į metinį banketą Lebano- 
ne, Ore. Du kartu banketas buvo 
pertrauktas, nes vyrai buvo pa
šaukti gesinti gaisro.

Į Japoniją vyksta
TOKIO, kovo 26. — Sovietų 

rašytojas Ilya Ehrenburg ba
landžio mėnesį vyksta trims sa- 
saitėms į Japoniją. Jis bus Ja
ponų — Sovietų Rusijos draugi* 
jos svečias.

grįžti atgal į savivaldybę, steng
siuosi daryti vien tik gera! At-Įpinimą širdyje. Kas žino, ar at 
imti iš žmonių Dievą, yra tas 
pats, kaip atimti saulę. Nuo šian-

ir žvirbliams“, kuris skelbė go
damas kažkokį nerimą ir susirū- cializmą, kaip vienintelį darbinin

kijos išsigelbėjimą, artėjant mir- 
sivertimo malonė mirties valan-i ties valandai viešai pripažino, 
doje nebuvo Švč. Mergelės Ma-|kad be Dievo pasaulis yra kaip 
rijos atsilyginimas už aną, ro- be saulės.

Jau kelia galvas
MANILA, Pilipinai, kovo 26. 

— Dvidešimt komunistinių Huk 
sukilėlių vakar puolė miestelį 
šiaurėje nuo Manilos. Tai pirmas 
komunistų didesnis pasirodymas 
šiais metais nuo prezidento Ra- 1 
mon Magsaysay mirties. Mag- j 
saysay žuvo kovo 17 d. lėktuvo Į 
katastrofoje.

i Prezidentas ELentioMeris, grįžęs 
| iš Bermudus konferencijos į Wa- 
l shingtoną. (INS)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Popiežius Pijus XII vakar priėmė privačioje audiencijoje 

Vakarų Vokietijos kanclerį Adenauerį.
— Pietų Korėjos apsaugos ministeris Young \Voo Kim pa

reiškė Washingtone, kad karas gali kilti betkuriuo metu jo krašte, 
nes komunistai stiprina savo karines pajėgas šiaurinėje Korėjoje.

— Valstybės sekretorius Dulles vakar pareiškė, kad Jungtinių 
Tautų kariuomenė turėtų pasilikti Gazos ruože, kol nebus išspręs
tas Gazos ruožo ginčas.

— Manoma, kad Prancūzija norės gauti iš Amerikos kontro
liuojamų šovinių apsiginklavimui. Mat, Amerika pažadėjo duoti 
kontroliuojamų šovinių Britanijai.

— Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Hammarskjoldas 
šiandien grįžta iš Egipto į New Yorką.

— Britanijos premjeras Macmillan vakar grįžo iš Bermudos 
į Londoną.

— Britanijos darbininką streikas plečiasi. Grasinama supa- 
ralyžuoti visą pramonės gyvenimą.

— Edoard Hėrriot, N) metą, tris kartus buvęs Prancūzijos 
premjeras ir parlamento garbės pirmininkas, vakar mirė Lyon’e 
po ilgos ligos.
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DAUGAU DĖMESIO SKAUTYBEI
Skautų organizacija šįmet, šventimą, meilę, širdį ir darbą, 

švenčia 100 metų nuo jos įkūrė ; kuo gi kitu kai ne gerais lietu- 
}□ lordo Baden Powell gimimo, viais, dorais žmonėmis galėjo 
Prieš 50 metų skautų organiza- Į išaugti jaunimas eidamas skau- 
cija pražydus Anglijoj, negirdė tiškuoju keliu.
tu istorijoj greičiu pasklido po( Tačiau dabar nejausdami lie-

NEGRAŽUMO REKORDAS

visą pasaulį. Gražiausias tautų 
jaunimas telkiasi po skautiška 
vėliava. Lordas Baden Povvell 
sukurdamas šią organizaciją ir 
pats nesitikėjo tokiu jos pasise
kimu. Kilni ideologija, žavi —

tuviškos žemės po kojomis, kai 
jaunimas pamažu slysta, tolsta, 
darosi abejingesnis savo kraš
tui, tradicijoms net kalbai, skau 
tų vadovų uždaviniai ypatingai 
dideli ir atsakingi. Į skautų ei-

jARiZ~

patraukli forma, darbo metodai Jes ateįna vįg naujas jaunimas>
kuris jau savo tėvynės nema
tęs ir kuri turi būti jam tąip

pavergė jaunimo širdis.
Skautų obalsis: Dievui, tėvy

nei ir artimui. Paprastai skau- 
tauti pradedama 6—7 metų am
žiaus ir tikras skautas skautau 
ja visą gyvenimą. Tik įstojęs į 
organizaciją jaun. skautas turi 
du įstatu. Jam augant, bręstant 
pareigos, atsakomybė didėja ir 
visi kiti skautai jau turi 10 įs
tatų, kaip ir 10 Dievo įsakymų, 
kurie apima visa tai kas kilniau 
šia, gražiausia jaunuolio būdui 
lavinti, jo moralei kelti, asme
nybei ugdyti. Skautybėje visos 
darbo programos pritaikytos 
amžiui, jaunuolio būdui, viskas 
iki smulkmenų numatyta, išdirb 
ta; todėl skautybė dar yra vadi 
narna auklėjimo mokykla.

Skautai Lietuvoje* i
Lietuvoje skautų organizaci- j 

ja pražydo kuo ne kartu su Ne-j 
priklausomybės atgavimu 1918' 
m. rudenį, Vilniuje. Miela pažy
mėti, kad Lietuvos skautų įkū
rėjas v. s. Petras Jurgėla (gyv. 
New Yorke) ir dabar dar gyve
na skautybės rūpesčiais ir šiuo 
metu rašo ir tvarko išleidimui 
Lietuvos skautų istoriją. Pir
mieji Lietuvos skautai visą sa
vo jaunatvišką energiją pašven 
tė atgimstančios tėvynės reika
lams, jų atsiminimai kupini sti
prių išgyvenimų, pasiaukojimo, 
savęs atsižadėjimo.

Skautybė Lietuvoje buvo gi
liai vertinama mūsų pedagogų. 
Daug mokytojų buvo aktyviai 
įsijungę į skautišką darbą. Di
džiai nusipelnęs Lietuvos jau
nuomenės auklėtojas filosofas 
Stasys Šalkauskas savo studijo 
je “Skautai ir pasaulėžiūra” 
taip atsiliepia apie skautybę: 
“Skautizmo atsiradimas ir išsi- 
vystumas yra vienas iš žymiau
sių įvykių, ne tik jaunimo gyve 
nime, bet ir visuotinėj pedago
gikos istorijoje. Kuo gi kitu ga
lima aiškinti šitoks beveik negir 
dėtas jaunimo istorijoje greitas 
pasisekimas judėjimo. Turbūt 
neklysiu pasakęs, kad skautiz
mo judėjimas geriausiai atsako 
ir jaunimo dvasiai ir mūsų rei
kalams”.

Tik tais keliais

Skautybė būdama pasaulinė 
organizacija vadovaujasi ta pa
čia Baden Powellio sukurta ideo 
logija, bendrais skautiškais 
principais, bendra nepakeičia
ma darbui skilčių sistema; ta
čiau kiekvienoje valstybėje skau 
tybė turi savo skirtingą tautinį 
charakterį, savas tradicijas, pa
pildytas ar naujai išdirbtas pro
gramas ir t.t. Mūsų skautų va
dovybė jau daug kartų tremty 
papildė, keitė savo programas, 
kad sustiprėtų, papildytų lietu
višką tautinį auklėjimą. Skau
tybė taip pat nėra jokia politinė 
ar militarinė, kam nors labiau 
prijaučianti, ar kieno nors įta
koje stovinti organizacija, bet 
visai savaranki jaunimo auklėji 
mo organizacija, stovinti tvirtai 
vien ant savo skautybės pagrin
dų, kurios nariai turi eiti obal- 
sio vadovaujamais keliais: Die
vui, tėvynei ir artimui ir kurios 
vadovų uždavinys žiūrėti, kad 
tik šiais, o ne kitais keliais būtų 
einama, kad išauginus religin
gą, dorą, karštai savo kraštą 
mylintį, gero būdo jaunuolį-ę. 

Progos reprezentuoti

Kai gyvenome Lietuvoje, tai 
sava padangė, sava gamta, sa
vieji gerieji žmonės ir visa lie
tuviška aplinka buvo natūrali 
pagalba skautybės bujojimui. 
Pridėjus skautų vadovų pasi-

atkurta, kad jis visa savo jau
natviška siela ją pamiltų.
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| žiavo atgal pas dukras. Violeta inžinierius, su šeima gyvena — Povilas Kairys, buv 
dirba knygyne. Myra studijuo- Kaune. lininkystės instruktorius
ja agronomiją. Svetimą kalbą
pasirinko anglų. jr ųrautUVę Rekyvoje, pernai

— Juozas Vidugiris, pulkinin mlrė kepenų vėžiu Rekyvoje
kas, miręs prieš 5 metus Lietu-
voje, kepenų liga.

— Agr. Mikolaitis, Šiaulių 
apskr. agronom., gyvena Kau
ne.

— Vladas Klajūnas, elektros

kiau-
Šiau-

- Stasys žiekus, turėjęs ūkį ,liuoee» 8U »eima gVvcna Kaune- 
ir krautuvę

DR. J. J. SIMONAITIS

Tel. RElianoe 5-1811
DR. WALTER j. KIRSTUK

"^nvTOJAR IR CHIRURGĄc 
tlF^rrvrs GYDYTOJ4R'

____ 2^25 W~t 59th Street
<-«O~ -«•»*
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Naujas adresas: 4255 W. G8rd St 

Ofiso tel. ItKlianee 5-4410 
Rezld. telef. tiRovelUII. 6-0617 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tenka džiaugtis, kad daugu
mą skautų vadovų nei tremtis, 
nei naujos gyvenimo sąlygos ne 
palaužė, kad netekę tėvynės dar giedantys paukščiai jam sektų 
didesnę energiją jai jaučia ir to 
liau su didžiausiu pasišventimu 
jaunimo auklėjimo darbą dirba.

Situaciniame žemėlapyje šešėliu pažymėtos valstybės yra labai 
nukentėję šį pavasarį nuo sniego, kurio iškrito neįprastai daug.

(INS)

lietuvišką pasaką. Stovyklose, 
iškilose, sueigose, ekskursijose 
per dainas, žaidimus, poeziją, 
pasakas mes turime pajėgti 

T“““ .8!'“1!'., i^PM garbingą Lietuvos pra-
eitį, supažindinti su gražiausio-veiklai sustiprinti reikalinga di 

desnė moralinė ir materialinė 
pagalba iš visuomenės pusės: iš 
savų lietuviškų organizacijų, pe 
dagogų, tėvų ir kiekvieno susi-
pratusio lietuvio, kuriam bran
gus lietuviškas jaunimas ir mū
sų tautos ateitis.

Skautų vadovybė turi daug

mis savo tradicijomis, papro
čiais, turime uždegti jaunimą 
kad jis visa pajustų, išgyventų, 
pamiltų taip savo kraštą, kad 
didžiuotųs esąs Lietuvos sūnus 
ar duktė. Tai tikrai nelengvi da 
bartiniai skautų organizacijos 
ir jos vadovų uždaviniai, bet jie

planų, užsimojimų, bet stoka vi įverti pasišventimo ir visos lie-
suomenės pritarimo, lėšų, daž
nai verčia susilaikyti.

Nei viena jaunimo organiza
cija neturi tiek progų reprezen 
tuoti mūsų tautą kitataučių tar
pe, kaip skautai. Tarptautinėse 
skautų stovyklose — suvažiavi
muose mūsų jaunimas gražiau
siai užsirekomenduoja savo įsi- 
rengimu, pasirodymais; visur 
drąsiai reiškia mūsų tautos as
piracijas, pasakoja mūsų žaiz
das.

Reikia globos ir priežiūros

Skautai nuolat savo gerais 
darbais padeda, talkininkauja 
ir kitomis mūsų organizacijoms, 
nes gero darymas išplaukia iš 
jų ideologijos. Atrodytų, kad ir 
ši organizacija turėtų susilauk
ti daugiau dėmesio, paramos iš 
visuomenės pusės, ypač jos veik 
la turėtų daugiau domėtis skau
tų tėvai, dėl kurių vaikų geres
nės ateities sielojasi skautų va
dovai. Todėl jei jie ką ruošia, da 
ro, ar svarbiam reikalui aukų 
paprašo, ne tik patys eikit pade 
kit, bet ir kitus raginkit tepa
mato kaip mūsų lietuviškas jau
nimas dirba, veikia; aukokit ir 
kitus raginkite, tuomet ir vado
vai kitaip jausis, jūsų bendra
darbiavimas stiprins jų darbą 
ir ryžtą.

Juk skautybei reikia užaugin 
ti tokį jaunimą, kad nei svetima 
padangė, nei turtas, nei patogu
mai nepavergtų jo širdies, kad 
jis liktų moralus ir visur ilgėtų
si gimtosios žemės. Kad net sto 
vykiose čiurlenantys upeliai ir

tuviškos visuomenės moralinės 
bei materialinės paramos.

Daugiau dėmesio šiam sveti
mam krašte bujojančiam lietu-

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Petro Linkevičiaus, buvu

sio Šiaulių miesto burmistro, 
žmona Janina ir sūnus mirė Si
bire. Duktė Gražina, grįžusi Lie 
tuvon, gyvena pas senelius, mo 
tinos tėvus.

— Mikas Jankauskas, buvęs 
Šiaulių miškų urėdas gyvena 
Kaune.

— Kun. Jonas Marcinkus, 
buv. Mergaičių gimnazijos ka- i 
pelionas Šiauliuose, trims me-j 
tams “pagal sutartį” pasilikęs 
Sibire.

— Kazys Petraitis, buv. Re- 
kyvos girininkas, grįžęs iš Sibi
ro, turi džiovą. Paskirtas Vil-

Tel. ofiso HE 4-66991 rez. PR 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GTOKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 South Western Avenue 
vai.: kasdien 10-12 vai. i. 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-a vai .Trečia- 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso 'elefonas: P R 8-3229 
Res teusf. VVAlbrook 5-5070

~il. ofiso HE.4-6X49. ros. HE 4-2824
DR. PETER T BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I

2484 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penKt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir Pešt. Darai sutarties

Tel. ofiso Ir huto OLvntpic 2-415*
DR. P. KISIELIUS

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

Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 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 IR CHIRURGE 

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

Trečlad. tik susitarus.

viskam žiedui. Tik rūpestingosį niaus kraštan. Žmona mokyto 
priežiūros ir globos supamas jauja Kaune Nebuvo išvežta.

- Marija Balzerienė, moky-
jaunimas pajėgs drąsiau žengti 
lietuviškuoju skautybės keliu į

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI I 

2860 West 51st Street
Priima ligonis pagal susiturima, i 

D6I valandos skambinti telefonui 
Prospect 6-1796 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad ir ■ 
šeštad

Res. tel. tiHoveliill 6-5603

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

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

Šeštad. 2—4 vai. vak.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7156 South VVestern Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

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

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

•VI. ofiso Pitospect 6-2240
Pltospept 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. ( HIKl ItGI.IOS LIGOS 
5700 So. W<M)d Street 

Priėmimo vai. nuo 2- -4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki X vai. pirmad. ir penkt.
Trečiad. ir 4ek uždaryta

laimingesnę, šviesesnę savo ir to ja, su- dukromis Sibire. Buvo, Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
mūsų tautos ateitį. grįžusi Lietuvon pernai, bet ne-I

Kodaitienė 1 gavusi nei darbo, nei buto išva-

"Si#® KMttĄUSrr^B
1$ TOL) IR ARTI —

NAUJI DIDELI TE O KAI- NAUJAUSI KRAUSTYMO (EANK/AJ 
USLf METU PATYRIMAS-P/6US IRSĄŽIKIK6AS »KTARNAWRAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL Tel. WAIkmolt 5-9209

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS
2565 WEST 47th STREET LAfayette 8-1088

B. R. Pletkievvicz, prez.; E. R. Pletkievvicz, sekr. ir advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame ir perkame 

valstybes bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta Iki 810,000.
h

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vtl. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o 8eėt. nuo 9 iki vidurdienio.

JONAS GRADIMSKAS

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South Western Avenue 
Chicago 29, III 

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpublio 7-4900 

Rezidenda: GRovehill 6-8161

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 16718 South Michigan Avė.
Buto 1653 W. 103St.,BeverlyHills

Vai.: kasdien nuo 6 v. v.' jki 9 v. v?.y 
Vai,: kasdien puo 6,v. v. iki 9 v. v., 

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

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. VIrginia 7-0036

Reztdend.jos tel. BEverly 8-8344

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Callfornia Avė 

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

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

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 85th Street 
t kampas Halsted Ir 36-ta gatvė) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-3761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUSUGOS 

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

Priima pagal susitarimą

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

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

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

Namų — CEdarerest 8-7786

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

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
1 Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 24J7 
W. 62nd St., tel. Republlc 7-8818.

Ofiso tel. CLiffside 4-2896 
Rezidencijos: IjAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kampas 47th ir Heniiitage)

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North VV’acker Drive 
(Clvic Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2291

5002 Weet 16tb Str.. Cicero 
Vai. kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

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

Rezid. tel. HFjnlnek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Avė. 
Tel. Pitospect 8-1223 arba VVE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr.. 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. tiih. 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

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

8267 South Halsted Street
Vai 1 iki 4 v. p. p. ir 

Šeštadieniais 1—4
6—8 v. vak 

v. p. p

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRospt*ct 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičių tė)

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 3-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

kaip |tulaikvti

DIRBTINUS DANTIS
tvirčiau jų vietoje

Ar jus dirbtiniai dantys jus truk
do ir apsunkina slydinčdaml, iškris- 
datni arba klibėdami kai valgote, 
juokiatės arba kalbate. Tik užbarsty- 
kite truput) FASTEETH ant dantų 
plokštelių, šie ulkaliniai (be rūgšties) 
milteliai laiko plokšteles tvirčiau Ir 
patogiau. Jokio limpančios košės sko
nio nei jausmo. Nerūgta. Sustabdo 
"plokštelių kvapų" (dirbtinių danų 
kvapų). Pirkite FASTEETH šiandien, 
liet kurioje vaistinėje.

Skclbkites “Drauge”!

%

J. G. TELEVISION OOMPANY

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

TV APARATAI: paprasti ir spalvoti, automatiški, valdomi nuo tolo, 
nešiojami, jungiami prie automobilio baterijos. PATEFONAI: vietiniai 
ir užsieniniai, paprasti, nešiojami, automatiški, Hi-Fi, batorijiniai. RA
DIJAI: vietiniai ir vokiški, AM, FM. trumpos bangos, keliais garsiakal
biais. staliniai, kabinetiniai, nešiojami, kišeniniai, tranzitarlniai.

ATIDA RA IR SEKM. nuo 11 vai. ligi 8 vai.

Atliekame dideliu: ir msžus automobilių remontu*. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobiliu dalia 

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

2641 Wm( 7lst Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telet. PBospect 8-9842, Namų tel. WAAbrook 5-S934

Tel. WAlbrook 5-2670 
' Res. Hllltop 5-1566

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center
6182 South Kedzie Avenue

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

Nuo kovo 25 d. iki hai. 11 d. ofisus 
uždarytas

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2560 West 68rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:90 
iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehill s-1691

DR. ALDONA JUŽKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AK1NTUH
Valandos 9-12 Ir 7—9 » , paga>

.'tsltarltną Išskyrus trečts-ttentiu 
Mtt W Mamuetts Rmut

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Kemiantis ChieagoH Ravings Bendrovės praeitimi, nuo pat jes įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimų iki $10,000.09, augštų dividendų, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chieagos Snvings Bendrovės įstaiga yra viena iŠ gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

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

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

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

Atdara: pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 Iki 8.
Trečiadienį uždaryta visų dienų, o šeštaillenį nuo 9 Iki 2 valandos po piety.

Ofiso telefonas — Rlshop 7-3535
DR. AL. RA6KUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

(Kampas Kedzie ir Archer) 
VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
' KI’EO. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. KEpublie 7-229O 

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

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

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
(irtlio|M'dAS - Prot«-zistas

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

(Aroh Supporta) ir 1.1. 
Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTIIOPEDI.1OS TECHNIKOS LAB.
2850 W. 63rd St.. Chicago 29, OI 

Tel. PIloHpeet 6-5084

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

DR. F. C. HflNSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tr» 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 Ir 
šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p

Pirkit Apsaugos Bonus;
DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIENI)
4545 W. «3rd St., Chicago 29, Illinois, Tel. LUdlovv 5-9500

Entered ss flecond-Ciasn Matter March Ii, 1916, at Chicago. 
ITnder the Aet of March R, 1879

Illlnota

I Meraber of tbe Cathollc Preaa Aa'n 
' Publtahed daily, eiept Sundays, 

by tha
Vlthuanlan Catbolte Preaa Soolety 
PRENUMERATA' Metams
Cbicagoi Ir Cicero! |9.0o
Kl»ur JAV tr Kanadoj *6.00
Užsieny)* *11.00

BUBflCRIPTION RATE8 
*8.00 per year outalde of Cbloago 
*9.00 per year In Chicago A Cloere 
>8.00 per year in Canada
Koreign *11.00 per year
H metų B m6n 1 m8n

6.00 *S 76 »llt
(4.60 *2.60 • 1.9fl
(6 60 t* na 61.11

Redskrtjs straipsnius taiso savo nuožtflra Neaunaudotų straipsnių na 
saurn. Juos Kr,žiną tik Iš anksto susitarus Redakcija už skelbimu turte 
-••••aUn Hksiaimu (rainos nrtatunčtanms rrrnr nraAvrr,-



Trečiadienis, kovo 27, 1957

KĄ DAVĖ BERMUDA? i
Prezidentas Eisenhoweris, grįžęs iš Bermudos konferencijos, 

daro pranešimus apie savo keturių dienų pasitarimus su Angli
jos premjeru Maemillanu. Jis pats ir kiti pabrėžia, kad tarp šių 
dviejų didžiųjų valstybių nebuvę jokių slaptų susitarimų. Kas 
skelbiama įvairiais būdais viešai, apie tai tik ir buvę kalbėta. 
Jei taip. tai labai gerai. Slaptoji diplomatija, slapti valstybiniai 
susitarimai paprastai baigiasi krizėmis, dažniausiai ginkluotomis. 
Pasitarimai tarp Eisenhowerio ir Macmillano buvę nuoširdūs, 
jip vykę vieningumo ir draugingumo ženkle.

Suezo kanalo zonos krizė buvo padariusi nemažą plyšį ame- 
rikiečių ir britų santykiuose. Tą plyšį bandyta užlopyti, ir, kaip 
abi pusės pastebi, tai pavykę atlikti gana sėkmingai. Tuo būdu 
angliškai kalbąs pasaulis bus ir vėl apsijungęs spręsti didžiąsias 
tarptautines problemas. Ir šitas momentas yra svaigus pasaulio 
taikai atstatyti ir palaikyti pastangose.

Bermudos konferencijos nutarimai yra sutraukti į trumpą, 
galima sakyti, biznišką komunikatą, nenaudojant jokių emocinių 
ar retoriškų papuošalų. Anot “The New York Times” vedamojo 
straipsnio, šitos smulkmenos galės būti pridėtos tada, kuomet 
Anglijos karalienė Elzbieta aplankys Jungtines Amerikos Vals
tybes. O tai bus šių metų pabaigoje.

Iš paskelbto komunikato yra aišku, kad konferencijos da
lyviai realiai žiūrėjo į dabartinės tarptautinės politikos padėtį. 
Todėl nuo dabar dar rūpestingiau bus siekiama koordinuotai 
veikti užsienio politikos dalykuose, turint galvoje teisingą taiką 
besikeičiančiame ir vis labiau nepriklausomame pasaulyje. Ta 
prasme padaryti nutarimai, kuriais abi pusės esančios patenkin
tos. Tarp kitko, ateityje būsią bandoma išvengti bet kokių tar
pusaviu nesusipratimų.

Pažymėtina, kad Bermudos nutarimuose pabrėžiamas reika
las ginti ir stiprinti laisvąjį pasaulį nuo Sovietų Rusijos ir jos 
satelitų imperialistinių ir agresinių kėslų. Konferencija pripaži
no, kad toks reikalas yra visur, o ypač Artimuosiuose Rytuose. 
Atsižvelgiant į tai, pripažintas reikalingumas stiprinti bendrąją 
gynybą ir ypač daug svarbos priduota Šiaurės Atlanto sąjungai, 
kaip Vakarų saugumo kertiniam akmeniui.

Suezo kanald krizės metu Sovietų Rusija pagrasino Angli
ją bombarduoti atominiais ginklais. Todėl sutarta, kad tokių 
ginklų JAV duos Anglijai, kad reikale ji galėtų apsiginti, nors 
turėta galvoje, kad to paties pareikalaus Prancūzija ir Vakarų 
Vokietija. Atrodo, kad ir jų reikalavimai ateityje bus paten
kinti.

Laikantis Eisenhowerio doktrinos nuostatų, nutarta jungtis su 
Bagdado pakto kariniu komitetu, kad bųtų sustiprintos “šiauri
nės eilės” gynyboje nuo komunizmo.

Du didieji dar kartą patvirtino savo paramą Vokietijos ap
jungimui. Jiedu išreiškė užuojautą Vengrijos žmonėms ir taip 
pat pasmerkė Sovietų Rusijos agresiją Rytų Europoje. Tai irgi 
svarbu ir reikšminga. Jiedu atsižvelgė ir į Gazos ruožo būklę, ir 
daug kitų opių bei taikai pavojingų vietų.

Susitarimai padaryti. Dabar lauksime jų įgyvendinimo. ,

LIETUVIŲ TAUTINIAI 
TURTAI

Naujausiame (Nr. 3) “Mote
tų Dirvos” numeryje yra patal
pintas susidomėjimo vertas Ju
zė Daužvardienės str. “Lietu
vių tautinių turtų paveldėjimo 
išlaikymas ir pritaikymas”, ku
riame autorė duoda visą eilę gy
venimiškų pavyzdžių, gražiai pa 
remiančių jos straipsnio veda
mąją mintį.
" Čia ji taip pat užakcentuoja 
faktą, jog amerikiečiai labiau 
gerbia ir domisi ne tais žmo
nėmis. kurie stengiasi “suameri- 
konėti”, bet savo tautinės spal
vos nepraradusiais asmenimis. 
Šiam savo teigimui paryškinti ji 
čia pasakoja vieną įvykį, girdė
tą "National Sočiai Workers” 
konferencijoje, įvykusioje 1952 
m. Clevelande. kuris skamba ši
taip :

“Miehigan valstybėje studiją 
darantieji profesoriai nugirdo, 
kad vienoje šeimoje gyveną lie
tuviai senukai turi lietuviškų pa
sakų ir dainų lobyną. Profeso
riai, atsiradę prie nepaprastai iš 
taigingos rezidencijos durų, pa
klausė šeimininkės, ar negalėtų 
pasikalbėti su senukais, ši iš
kilmingai atsakiusi kad jos na
me visi amerikiečiai, nėra jokiu 
lietuvių, užtrenkė duris. Pro
fesoriai nenuolaidžiai siekdami 
savo tikslo, grįžo pakartotinai, 
kol pavyko susitikti su senu
kais, apgyvendintais viškęse. Jų 
dain is ir pasakas užrekordavę, 
juos nufotografavo. Jų tauto
sakos vertimai ir fotografijos 
pasirodė spaudoje. Jie tapo gar
senybėmis. Po to profesoriai 
buvo pakviesti arbatėlei į puikią 
rezidenciją. Jų maloniam nuste
bimui, senukai sėdėjo fotelyje; 
Balionas buvo papuoštas lietu
viškos tautodailės pavyzdžiais. 
Puikioji dama, pirmą sykį už- 

• trenkusi profesoriams duris, jau 
su pagarba pristatė senukus — 
savo tėvus, ir su pasididžiavi
mu prisipažino esanti tų lietuvių
senukų lietuviška duktė”.

Atrodo, jog šis pavyzdys ga
na įtikinančiai pavaizduoja lie
tuvių tautinių turtų vertę, kuri 
yra kur kas augštesnė, negu 
medžiaginių gėrybių kaina.

GRAŽUS LIETUVIO 
JAUNUOLIO ĮVERTINIMAS

Yra smagu girdėti apie lietu-i 
vių pasižymėjimus svetimųjų 
tarpe ir gražius jų darbų įverti
nimus.

Neseniai į šio krašto plačiai 
skaitomos spaudos puslapius 
prasimušė Chicagos Meno Insti
tuto studentas Kęstutis Zapkus, 
kurio vienas paveikslas ir jo dar 
bų aprašymas tilpo didžiuliame 
“The National Geographic Ma
gazine” žurnale (1957 m. kovo 
mėn. nr.). Čia paskelbtame str. 
“Children’s Art Around the 
World” yra išrinkta iš viso pa
saulio keliolika jaunų meninin
kų, turinčių ypatingus meniškus 
talentus, kurių tarpe yra ir mū
siškis Kęstutis Zapkus.

Straipsnyje pažymima, kad 
Kęstutis Zapkus neįeina į tų jau , 
nų dailininkų tarpą, kurie, nors 
ir turėdami jaunystėje talentą, 
vėliau jį praranda. Minima, jog 
Kęstutis yra pabėgėlis nuo bol
ševikinio režimo, dailės srityje 
gražiai užsirekomendavęs besi
mokydamas Farragut augštesn. 
mokykloje Chicagoje. Be to ra
šoma, kad žurnale patalpintą 
lietuvaitės mergaitės paveikslą 
Kęstutis yra-Jiupiešęs turėdamas 
12 metų amžiaus* o vėliau jis 
susilaukęs 5 pasiūlymų stipen
dijoms.

LIETUVIŲ RYŽTINGUMAS
ATSISPINDI JŲ DAINOSE
Pranys Alšėnas “Kario” žur

nalo 1957 m. kovo mėn numery
je rašo apie dabartinius Lietu
vos laisvės kovotojus tėvynėj ir 
jų ryžtingumu nuspalvintas dai
nas.

Jis čia pažymi:
“Mūsų tėvynės žaliųjų girių 

kovotojų ryžtingumas, pasiau
kojimas ir didi gimtosios žemės

r>rp*n> a <yrK! n* a Tinas. rrnPAPO TT,T,rNrnTS
r

STEBI KANALĄ

Jungtinių Tautų sekretorius Hammarskjold stebi (kairėj) kaip valomas Suezo kanalas; iškeliamas 
paskandintas laisvas. (INS)

meilė atsispindi ne tik jų kovos 
žygiuose, ne tik kietame prie-' 
saikos tekste, bet ir jų dainuo
jamose dainose”.

Str. autorius duoda vaizdžių 
ištraukų iš dabartinių kovotojų 
dainų. Viena jų. paimta iš dai
nos "Bolševikai tegul žino”, 
skamba taip:

“Bolševikai tegul žino,
Kad dar kartą žygis bus. i
Iš miškų ir iš beržynų
Vyrai jiems paruoš kapus”.
Kitoje paduotoje ištraukoje at 

sispindi tėvynės laisvės gynė
jų narsa. Čia taip dainuojama:

“Žingsnius lydi automatai
Ir nakties tamsa,
O karių veiduose matos
Ištvermė, drąsa”.

“BCK STIPRESNIS UŽ 
LAIMĘ”

Lietuvos Šaulių Sąjungos įkū
rėjo Vi. Putvio mirties 28 metų 
sukakčiai paminėti “Kario” žur
nalo naujausiame (kovo mėn.) 
numeryje telpa jo minčių pluoš
telis ir prieš pat mirtį parašy
tas, jaunimui skirtas žodis “Būk 
stipresnis už laimę”.

Čia paduodame dalį šio didžio
jo Lietuvos vyro išsireiškimų:

“Būk stipresnis už laimę. Va
dinasi, surask savyje ką nors, 
kas yra augštesnio, brangesnio, 
negu laimė. Tuomet laimę, kaip 
gera šuo, laižys tavo ranką”.

“Laisvė visada geras dalykas, 
bet su sąlyga, kad gavę laisvę 
kartu pasiimsime ir pareigas, ku 
rių laisvė reikalauja. Juo dides
nė laisvė, juo didesnės pareigos. 
Juo mažiau tave kas varžo, įsa
ko, žiūri, juo daugiau turi pats 
save varžyti, saugotis, pats sa
ve prižiūrėti”.

“Tauta, kuri sugebės apsigink I 
luoti blaivybe, bus stipriau ap
ginkluota už tą, kurios kiekvie
nas pilietis turės kulkosvaidį”. |

“Sugebėk sujungti savo as
mens sielą su tautos siela ir 
pasijusi dvasioje amžinas”.

E. šulaitis

Teoretiškai galvojant, šian
dieninė Jungtinių Tautų .organi
zacija, jungianti į bendrą viene
tą daugiau kaip 80 valstybių at
stovus, turėtų būti ypatingai di 
delis, svarbus ir pajėgus orga
nas spręsti viso pasaulio reika
lus.

Deja, toli gražu taip nėra. Ši
tokią tiesą netgi visi “mirtingie
ji” labai gerai mato arba nujau 
čia, tai ką bekalbėti apie politi
nio meno žinovus — valstybinin 
kus, diplomatus, politinės teisės 
specialistus ir kitokius, kurie, 
galima sakyti, “iš to duoną val
go” • • •

Čia norime patiekti skaityto
jams Didž. Britanijos gerai ži
nomo politiko ir mokslininko 
lordo Cherwell nuomonę apie 
Jungtines Tautas. Šioje vietoje 
pridurtina, jog lordas Cherwell 
yra pirmaująs D. Britanijos 
konservatorių partijos kalbėto
jas ir komentatorius, artimas 
Winstono Churchillio draugas 
ir patarėjas, du kartu buvęs 
Churchillio kabineto narys ir 
asmuo, vaidinęs didelį vaidmenį 
britų atominės energijos išvys- 
timo procese.
“Esame užhipnotizuoti JTO 

šūkiu”
—teigia lordas Cherwell. Vie
nok iš jo tolimesnių išvedžioji
mų yra visiškai aišku, jog Jung 
tinė3 Tautos toli gražu nėra pa
jėgios spręsti pasaulinio masto 
reikalų dėl daugelio priežasčių.

— Aš nemėgstu gyventi kvai 
lių rojuje ir būti maitinamas iš
pūstomis svajonėmis. Norėčiau, 
kad Jungtinės Tautos dirbtų ir 
būtų pajėgios pasiimtą uždavi
nį įvykdyti. Gaila, jog toms pa
reigoms jos visiškai netinka — 
teigia fordas Cherwell.
. šiuo metu tarytum jau įsipi-

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

62 tęsinys

Algis atvažiuoja sutartu laiku ir tuoj pastebi 
megztuką!

— Kunigėliui bus!
— Žinai, numegsk visą sutaną, bus šilčiau. Į sa

gą po ašarą įliek!
— Ot ir padarysiu! O tave! — ji puola Algį, už

meta siūlą ant kaklo. — Tave pakarsiu už blevyzgas! 
— Jis greit išsivaduoja, bet Samanė turi jo kaklo 
dydį. Nukanda siūlą ir padeda atsargiai ant komo
dos. Išdykaudama, siūlus draikydama, surenka visus 
matus ir mintyse juokiasi: tai nustebs raganius bro
lužėlis, kai megztukas bus lyg nulietas.

Samanė prisimena išvyką į Snūdžius, Linos ap
silankymą.

— Čiūčia liūlia, tai nutiko! — šūkteli gimnazis
tas, griūdamas į minkštasuolį. — Vakar norėjai pa
sakyti: ji ateis ir tau ranką išties.

— Kodėl? — Samanė patempia apatinę siaurą 
lūpytę.

— Biznis čia paprastas. Ji su tais, kurie žengia 
oirmyn. Karjeristė. Pamatė, kad tau sekasi, kodėl 
greta nebūti, via geriau nei užpakalyje.

Iš vaidinimų, Linos apsilankymo pabyra tiek rei
kalų, kad būtinai turi važiuoti pas kunigėlį. Kai ji 
užsideda tamsią {suknelę, Algis nupeikia:

— Su tokiu calūnu pas kunigą! Juoda spalva 
jam įgrįsta. Tai ten pat įbruks žvakę ir lieps giedoti 
vienuoliškas maldas.

Samanė persivelka. Išeina mėlyna iš savo kam
bario, su rausvų karoliukų eile ant kaklo.

— Dabar žydri padangė, atviros marios! Tai 
buriuokim. Pasisekimas geresnis.

Ji pasiima knygą, įsideda į virvinį regztuką, pa
sikabina ant vairo. Turi ir Algis dviratį, pasiskolin
tą iš kaimyno. Išvažiuoja. Ties vikaro durim jis ne
iškenčia :

— Aš manau, čia nereikės suflerio ir repeticijų.
— Kodėl?
— Mokėsi pulti ant kaklo. Pas mylimąjį atva

žiavom. Manęs nesivaržyk, aš paplosiu delnais. Sti
priai bučiuok!

— Qt ir bučiuosiu! — atšauna Samanė linksma, 
bet vos kopia laiptais, kaip sudreba širdis. Nera
mu, neramu. Algis juokiasi, prasiveržia ir stipriai 
krumpliais suduoda.
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KUNIGE, laiškas ant stalo! Anoniminis! — .mei
stras parodo pirštu, išgirdęs beldimą.

— Paslėpsiu tas gadzinkas! — kiša anoniminį 
kišenėn. — Bet kur antras?! — Verčia popierius ir 
prašo įeiti.

Viktorui nejauku. Baltose užuolaidose vėjas žai
džia, linksmas’popiečio vėjas, o meistras palenkia 
galvą. Dar kitas laiškas! Tokie Smilgaičių žmonės! 
Pjuvenos! Ir ko užklydo čia? Ko susitiko su Lina, 
ko, pagaliau vikarui tiek daug pažadėjo? Išgirdęs 
duryse Samanę ir Algį, jis pasitraukia į langą.

— Vaikščiojam laimingo gyvenimo stotis! — su-

kleba gimnazistas, bet, pamatęs meistrą, nebaigia 
j sakinio.

— Pats dangus jus siunčia ! — vikaras kilnoja 
popierius. — Kokio laimingo gyvenimo?!

Kunigas randa laišką, deda kišenėn ir atsigręžia 
pasisveikinti. Jo žvilgsnis sustoja ties Samane. Ir 
kas jai?! Ji ne tokia. Tiesa, sumišus, "bet švyti kaž
kokiu gyvumu, skaidrumu. Drąsesnė. Staiga ateina 

, mintis parodyti laišką, bet dar ne jos pečiam. Iš-
| sigąs-

Kviečia sėstis, pats nukelia išsklaidytus laikras- 
, čius ir vis pasižiūri: argi mylėtų? O jei myli, tai ji 
lūžta į kitą pusę, gerėja. Pastebi ir jos drabužį. Anks
čiau ateidavo juoda, bet dabar suknelė giedrėja. J 
tamsų mėlyną foną įsirėžia neramūs ornamentai Ar 
tai nėra reikšminga jai? Gal jos gilumoje glūdi ne
maža nerimo, kurio jis nepastebėjo per tirštus de
koracijas? Ar šis nerimas vertų duris j vienuolyną'’

Bet nėra laiko daugiau analizuoti, stebėti. Lai
kysis jos atžvilgiu paprastai. Atostogos čia pat. Kai 
sugrįš, bus atėjęs rudenėlis. Gal nauji vėįai plevens, 
nauji ornamentai žydės jos suknelėje.

Samanei pirmą akimirką nejauku Griebė kaž
kas į kojas, ir jos dreba. Širdis dunksi Vikaro vei
das įrudęs, b<'t nebe tas, kurį matė dar šeštadienį 
prie upės. Prisimena Algio juokas, lyg to Žarstė iš- 
varląs jo pastotą. Argi ne kvaila čia .-•ėdėti, drebėti, 
laukti kažko ir žinoti, kad nieko nebus7 Nukris tik 
žvilgsniai lyg ašaros. Ir ko ji atėjo? Ji turi pakelti 
galvą ir kitaip žiūrėti, kitaip suprasti. Jį klydo, be- 
vaidindama mažoje Smilgaičių scenoje. Sakė ne savo 
žodžius, darė ne savo judesius Bet dar kažko reikia, 
kad išdrįstų išsitiesti. Pamažu ji sėdasi Ir nieko. Kė
dė neprikalta, vinių kaip anksčiau Nereikia judėti, 
jaudintis. Ramiai ji nusišypso.

(Bu* daugiau)

JUNGTINĖS TAUTOS
PRANYS ALŠCNAS. Kanada

lietino ir įėjo į madą vienas pa
sakymas — “Siųskime šią bylą 
jungtinėms Tautoms”. O kas at 
sitinka nusiuntus? — Gi tiktai 
bylos prastūmimas pro tam tik 
rą ceremonialą ir ... viskas.

Kas gi yra tas superorganas, 
į kurį mes taip įtikėjome? — Gi 
Jungtinės Tautos šiuo metu, be
rods, turi savo šeimoje virš 80 
pavadintų suvereninių ir nepri
klausomų valstybių. (Teisingai 
lordas Cherwell kalba apie pa- 
vadinintas suverenines ir nepri
klausomas valstybes, nes argi 
galima tokiomis pavadinti Uk
rainą, Gudiją, o taip pat sateli
tines valstybes, kaip Lenkiją, 
Čekoslovakiją, Vengriją, Bulga 
riją, Rumuniją ir kt.?—Pr. Al.)

Be to, reikia pripažinti, jog 
tos valstybės yra begaliniai skir 
tingos tarpusavy savo dydžiu, 
jėga ir pan., pradedant gigantiš 
komis jėgomis, kaip Sovietų Są 
junga ir JAV, baigiant tokiomis 
valstybėmis, kaip Panama, Is
landija ir kt. Taigi, vienas ku
ris iš didžiųjų Jungtinių Tautų 
narys gali būti 1,000 kartų di
desnis už mažąjį, nekalbant jau 
apie tų valstybių turtingumą ir 
visapusišką pajėgumą, kuris 
dažnai esti dešimtimis tūkstan
čių kartų didesnis.

Tačiau JTO asamblėjoj visos 
valstybės skaitomos turinčios 
lygų balsą. Tačiau, kaip žinome, 
keturių valstybių delegatai at
stovauja pusę pasaulio, o kitą 
pusę — likusios kitos. O nu
tarimai, kaip žinoma, priimami 
dviejų trečdalių balsų dauguma.

Išmokslinti ir beraščiai

Jungtinėse Tautose yra suda
rytas toks Kredencialų komite
tas. Tačiau tas komitetas toli 
gražu nėra pajėgus, o pagaliau 
ir nesistengia išaiškinti, ar pri-
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stačiusieji valstybių delegatai 
reprezentuoja tų kraštų daugu
mą, ar jie yra tinkamai išrinkti 
ir t.t. Praktikoj pasirodė šitaip: 
kas nors ir kuriame nors kraš-, 
te pagrobė valdžią, kaip pvz. 
Kadaras Vengrijoj—tas ir siun
čia savo delegaciją į Jungtines 
Tautas, kur ji, be abejonės, bal 
suos tarptautiniame forume tik 
už tą vieną diktatorių, kuris ją 
siuntė, bet ne už visą tautą. 
Skirtingi reikalai yra, kaip jau 
minėta, ir augštai civilizuotų bei j 
išmokslintų kraštų ir tų, kuriuo 
se gyventojai daugiausiai nemo 
ka nei skaityti, nei rašyti. Ir į 
šitokį faktą niekas neatsižvel
gia.

Jungtinių Tautų asamblėja 
yra skaitoma (arba tokiu turė
tų būti) pajėgiu organu šioje or 
ganizacijoje. Kitaip sakant, tai! 
turėtų būti tartum “augšėiau- 
siasis pasaulio tribunolas”, kurio 
nutarimus turėtų vykdyti visos 
valstybės be jokių atsisakymų 
ar svyravimų. Deja, ar taip, 
yra?...

Žodis “tribunolas”
Kokios tai rūšies frazė yra 

“augšėiausiasis tribunolas?”. To 
kio tribunolo sąvoka, be abejon- 
nės, būtų galima priskirti JT 
asamblėjai, žinoma, nepreten
duojant į tai, kad tai būtų koks 
nors juridinis organas.

To organo nariai nėra tam 
tikslui prisaikdinti, jų visuma 
nesudaro jurisdikcinio vieneto, 
o taip pat jis nėra ir įstatymų 
tokiu pripažintas.

Vienok jo funkcijos — labai 
panašios tribunolo funkcijoms. 
Betgi, iš kitos pusės, reikia pri
pažinti, jog tąjį “tribunolą” be
galiniai skiria jo nevienalytiš- 
kumas. Juk Jungtinių Tautų 
asamblėja yra susiskaidžiusi į 
nepaprastai daug blokų. Tenai 
yra pvz. Afrikos — Azijos val
stybių blokas, Pietų Amerikos

, blokas, anapus “geležinės uždan 
gos" esančių valstybių blokas, 
kurios — nori ar nenori — turi 
balsuoti visos kartu ir t.t.

Saugumo taryba
šitas organas yra sudarytas 

iš penkių didžiųjų jėgų, kaip 
nuolatinių tarybos narių ir še
šių narių, rinktų dviem metam;

1 čia “didieji” turi “veto” teisę, 
o "mažieji” — rinktieji — ne. 
Pagal Jungtinių Tautų charte- 
rį, Jungtinių Tautų asamblėja 
savo nutarimus gali tik reko
menduoti, o Saugumo taryba — 
gali ir veikti (o, kad gi ji galė
tų! — Pr. Al.). Kiek tokių re
komendavimų buvo, o ar prilei
do prie bentkokios veiklos so
vietiškasis "veto” Saugumo ta
ryboj? Juk Kremliaus delega
tas Saug. taryboj jau yra pa
naudojęs savo "veto” teisę, iš
tardamas rusišką žodelį “niet”, 
berods, lygiai tiek kartų, kiek 
Jungtinėse Tautose yra narių 

Į (apie aštuoniasdešimt!...), kai 
tuo tarpu kitas didysis ir nuola 
tinis Saugumo tarybos narys su 
“veto” teise — JAV-bės — tuo 
“ginklu” dar nė karto nepasi
naudojo. Vadinasi, kaip mažam 
vaikui degtukai, taip blogos va
lios žmogui ginklas ir blogų in
tencijų valstybės valdžiai kokia 
nors išimtina teisė negali būti 
duota ar suteikta, nes tai tebū
na, kaip matome, panaudota de 
struktyviniams tikslams.

Dėl tų tad priežasčių Jungti
nės Tautos su savo plenuminiais 
posėdžiais ir savąja Saugumo 
taryba niekad negalėjo būti ir 
ateityje nebus veiksmingomis 
Tai ypatingai ryškiai parodė 
Vengrijos tragedija, Vid. Rytų 
reikalai, Kašmiro bylos savana 
liškas sprendimas ir t. t. ir t. t.

— 200 svarų kiaulė turi 16 
svarų bekono.

SENO ’1 TO CARE, N.Y.
•r y»wr l«cal CARI Office

bocauM saving lives is this 
timple: You send $1 to 
CARE. That dollar sends 
22 Ibs. of food overseas — 
helps feed this little boy 
and his family for one 
whole month.

please
care...
fcacavse 

hunger hurts!



a. PTKNRASTIS DRAUGAS. CHTCAGO. TT.T TNOTS Trečiadienis, kovo 27, 1957

BENDRUOMENE IR JAUNIMAS

Spaudoje ir pasikalbėjimuose mūsų bendruomenės vadovai no
statinės ašarų prilieta. Susirin
kimuose ar privačiuose subuvi
muose salės garavo nuo ašarų. 
Senimo veidai buvo lyg rūpes
čių išvagoti. Šauksmai ir aima
nos skardeno ausyse, kad mūsų 
jaunimas neatsparus, pasiduo-

ri, kad tik netrukdytume jų 
veiklai, o jiems padėtume. Jie 
tūri energijos, gerų norų, svei
katos. Visuomenė turi paro- ■ 
dyti jų darbams dėmesį ir mo-! 
ralinę bei finansinę paramą. 1 
Kaip seniau nebuvo matyti jau-

da svetimoms įtakoms, nutautę ( nimo susirinkimuose, taip dabar 
ja, šalinasi lietuviško veikimo, jis dominuoja. Mūsų jaunimas 
mažai prisimena savo kilmę, dingo iš gatvių, atprato šokti 
tautiškumą; lietuvybės išlaiky- “bugi, bugi”. Laisvalaikį pralei- 
mui dirba vos vienas kitas. Ne-, džia sportuodamas ar klausyda 
šykštėjome savo siūlymų ir su- J mas kursuose paskaitų.
gestijų, kaip jaunimą sulaikyti, 
palaikyti jame lietuvišką dva
sią, tautos meilę, papročius ir 
laisvinimo kovos ugnį. O gi žino 
me, jog planai be kapitalo ir 
darbo nepastato namų, rūmų ar 
didžiųjų pramonės įmonių. Sa-

Šis stebuklas atsitiko ne kur 
už marių, bet mažoje Melrose ■ 
Parko lietuvių kolonijoje. Suau 
gusi visuomenė, vadovaujama i 
bendruomenės valdybos, pašiau
kojo ir jos pasiaukojimas davė

lėse rodėme" rūpestį,'’šluostėmės i t,kral dži“Sius vaisiua MŪSX at 
ašaras, bet už salės durų viskas zalyn“ žaliu°ja ir stiPrt> lie’ 
pranykdavo - kiti rūpeaėiai už ‘“v,akame veikime, purena lie- 
imdavo jaunimui skirto dėme- tuvyb5s,
šio vietą, nors ir žinojome, kad ®erl> 18 kuriM lsau£s st"
turime pirmą jaunimui sudary
ti sąlygas veiklai, o tik paskui 
verkšlenti, kad jis žūsta. Deja, 
mes laukėme, kad “kas kitas” 
tai atliktų; mes norėjome pasi
tenkinti tik momentiniu paverk 
šlenimu. Taip buvo ir yra, bet 
taip toliau negali būti.

Mažas pavyzdys

Žemiau minimasis pavyzdys 
man yra žinomas nuo pradžios.

prus tėvynei kovos ramstis.

Momentinis verkšlenimas turi 
būti paremtas rimtu darbu, au
ka ir pasiaukojimu. Mūsų jauni 
mas yra sveikas, stiprus, atspa 
rus visokioms svetimoms įta
koms. Jam senimas turi paro
dyti savo meilę.

Aišku, kaip iš geriausios sėk
los ir paruoštos dirvos išauga 
dirsės, taip ir jaunimo tarpe at-

Mūsų kolonija yra nemaža. Pa- ( siranda tai sąvokai priklausan- 
dėtis buvo kaip ir visur kitur.
Jaunimas nesidomėjo nei susi
rinkimais, nei sportu, nei kitais 
kultūringais laisvo laiko pralei 
dimo atvejais. Kaip kas išmanė, 
taip leido laiką. Vaikštinėjo gat 
vėmis, draugavo su svetimai-

čių žmonių. Bet jų bus tokia ma 
žuma, kad nesukels rūpesčio.

VIRTUVE IK dorus, bet tuo, kad jis tikra to 
žodžio prasme lietuviškas ir to
kiu nori būti, bent šiuo tarpu 
yra veržlus, o taip pat neleng
vai leidžiasi nutautinamas, čia 
kaip tik ir pasireiškia jo augš- 
čiausia vertybė mums lietuviš
ku požiūriu —. panaudoti jį lie
tuvybės išlaikymo uždaviniams 
ir taip pat nė kiek nemažesnės 
reikšmės kovai už Lietuvos iš
laisvinimą. Jei rĮiūsų jaunoji 
karta nutols nuo lietuviško ka
mieno, atseit urmu ištautęs, tai 
ir dabartinės pastangos atstaty
ti Lietuvos nepriklausomybę 
bus tik laikinis 'įsitempimas, ku
ris, senesnės kartos jėgoms kas
dien mažėjant, gali nebepajėgti 
Lietuvos bylą išvesti iki ga
lutinio laimėjimo. Tad mūsų 
junimą reikia laikyti tiek pat 
svarbiu ir reikšmingu, kaip ir 
politinius veiksnius, siekiančius 
Lietuvą išlaisvinti. Todėl visi 
lietuviai privalo padėti mūsų 
jaunimui išsilaikyti lietuviškoje 
dvasioje, kad jis subrendęs sto
tų darban dirbti lietuviškus dar
bus. Iš praeities patyrimų ne
pakartokime buvusių klaidų.

Minimasis jaunimas, į kurio 
gretas jau pradeda jungtis net 
ir čiagimių tėvų vaikai, dabar 

(INS) i lietuvišką barą varo pagrindi
niai dviemis kryptimis — aka
deminiu ir skautiškuoju keliais. 
(Pažymėtinas taip pat ir didysis 
ateitininkų kelias. — Red.). Tos 
organizacijos tvirtai vadovauja
si lietuvybės pagrindais ir tuo 
keliu pasiryžusios eiti; jos yra 
jau sukūrusios ir savitą periodi
nę spaudą, kurioje jų gyveni 
mas, tikslai ir siekiai aiškiai at
sispindi. Iš jų pusės matyti ne
abejotinas ryžtas.

Plieno apdirbimo darbininkas Zions, 46 m. amžius čikagietis, vai
nikuojamas metų šeimininko vainiku. Jo žmona mirė prieš tris me
tus ir jis per tą laiką ėjo šeimininkės pareigas, augindamas 6 vaikus, ... P,nsT,m„i rev 
kurių vyriausias 17 m. ir jauniausias trijų. Paklaustas, kaip jis jau- ,. . ...
ciasi karūnuojamas, Zions atsakė, kad jis mieliau pietus virtų. (INS) / betuviską barą

SKAUTAMS REMTI REIKALU
l>R. STP. RIE2IS, Skautams Remti Dr -jos pirm.

Lietuvių išeivija jau dešimt
mečius sielojosi, jieškodama ke
lių mūsų jaunimą išlaikyti lietu
višku ir, jam subrendus, įjungti 
į plačiąją -lietuvišką veiklą, šį 
svarbųjį uždavinį lietuviai jau

Amerikoje bezdžionavimas ma seniai suprato ir dėjo daugybę 
pastangų jį vykdyti. Pasiekta 
ir neblogų vaisių. Steigtos įvai-

akmenius. Tarp tų nepaprastų 
Vertybių jie atvežė gražaus kaip 
perlas, gausaus, padoraus ir su
siklausančio jaunimo.

Tačiku nė viena organizacija 
ilgesnį laiką nepajėgs išsilaikyti 
be pašalinės moralinės ir medžią 
ginės pagalbos, šis faktas yra 
tikras, ir nedarykime iliuzijų, 
kurios ilgainiui subliūkš. Tokia 
parama tegali ateiti tik iš mūsų 
pačių tarpo — mūsų visuome
nės patriotinių širdžių ir dosnių 
kišenių. Mes visi privalome at
likti šią lietuvišką pareigą. Jei 
tą padarysime, tai be mažiausio 
abejojimo dabartinis jaunimas 
bus su mumis ir pasiliks lietu
viškas. Kyla klausimas, ar mes 
galime neatlikti šios svarbios 
lietuviškos pareigos? Tegul kiek 
vienas, pasiklausęs savo sąži
nės, duoda sau atsakymą.

Šioje vietoje noriu tarti žodį 
išimtinai skautijos reikalu. Skau 
tijos tikslai visiems žinomi. Ta
čiau lietuvių skautija, be tiesio
ginio skautiškojo auklėjimo, stip 
riai įjungia ir lietuviškąjį mo
mentą, kas mums ypač yra reikš 
minga. Čia jau nuo 8 metų vai
kai — skautai vedami lietuviš
kąja kryptimi. Lietuviškoji dai
na, muzika, šokiai, žaidimai, lie
tuvių kalbos meilė. Lietuvos is
torijos didieji vaizdai — štai 
tos priemonės, kuriomis tik ir 
tegalima natūraliu būdu išauklė
ti jaunimą pamėgti lietuviškąjį 
gyvenimo kelią ir visada pasilik 
ti lietuviais.

Visame laisvajame pasaulyje 
išblaškytų lietuvių skautų ir 
skaučių yra daugiau 5,000, iš 
kurių vien Chicagoje — daugiau 
700. Pažinkime juos arčiau; 
juos pažinę, tikrai pamėgsime 
ir atsiras noras juos paremti.

Šiam tikslui Skautams Remti 
Draugija pirmą kartą ruošia 
skautiškąjį parengimą su grynai 
skautiška programa (“skauto- 
rama") ir skautų gaminių paro
da. Visa tai įvyks Marijos augš 
tesn. mokyklos auditorijoje, 67 
gvė ir So. California Avė., Chi- 
cago, III., š. m. balandžio 14 
d. 3 vai. p. p. Lietuvių visuome
ne maloniai prašoma gausiai da 
lyvauli ir susipažinti su skautų 
ir skaučių gyvenimu bei jų veik
la.

— Jeigu su šiuo gyvenimu 
baigsis viskas, kodėl mes jame 
negalime4 visko turėti.

—Fulton Slieen

PAVASARINIS
IŠPARDAVIMAS

NUOLAIDOS . . .
NET IKI

Dabar nupiginti visi: Hi-fl fono- 
ffrutai • T<*l<-vizijon • Vėaintuvai- 
Vėdintuvai A M/KM radijo aparatai
• Vokiški trumpų bangų rad. apar.
• (kalbėjimo aparatai • Dulkiasiurb
liai • Rašomos mašinėlės • Įvairūs 
elektriniai namų apyvokos reikme
nys • Antenos ir kit.

iJii-Dflina

IUlTCLCvision
įšale s - Service)

Sav. ln*. A. SKMfiNAS 
3321 S. Halsted — 4'Lirfside 4-5UK5 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais

Ir ketvirtadieniais 9—9

doje. Tokie, nepritapę prie vie 
tos gyventojų ir atsiskyrę iš sa

Visu rimtumu reikia susido
mėti ne tiek tuo, kad tas nauja
sis jaunimas yra gražus ir pa

vųjų tarpo, lieka pusbezdžionė- raus pobūdžio jaunimo organiza 
vertais pasigailėjimo indi- CD°8’ kimių vienos buvo didesnėsmis

siais. šokdavo "bagius, čerda- "^"‘T^^Vyrau'e’did^-1 aP'rati«. o kitos mažiau ar dau 
sus. pikadilius’, žodžiu, visus „ozq.nQT¥i. Tail giau vietinio užsimojimo

Į Reikia pasakyti, jog visų no
rai buvo nuoširdūs, tikslai augš- 
t i ir viltys gražios. Tačiau lai-

laukinės negrų ar indėnų kilmės 
šokius. Pakalbėdavom, padejuo. 
davome, paverkšlendavome. Bet 
prieš metus mūsų bendruome
nės valdyba pasiryžo veikti. 
Švietimo vadovas iš savo kiše
nės nupirko sporto įrankius. 
Bendruomenė suorganizavo po
rą jaunimui išvažiavimų prie 
ežero. Pagaliau suorganizavo 
augštesnius lituanistikos kur
sus. Taigi reikėjo valdybai pir
ma išmesti iš savo kišenės, o 
tik paskui surasti jaunimą; gi 
vaisiai buvo abejotini.

Šiandien jau galime pasigirti, 
kad jaunimas laimėtas. Jis su
daro bendruomenės valdybą, rū 
pinasi lituanistikos kursais, su 
darė tautinių šokių būrelį, pra
plėtė sporto skyrių. Dabartiniai

riai, vadinami “luginais”. 
jų nuopelnas.

Iškalbingas pavyzdys

WHOLESALE
VOKIŠKAS VAIKŲ nn
VEŽIMĖLIS .............. *4^.™

Siunčiam visur veltui 
Rašykit dėl informacijų 

$50.00 vertes vaikų Lo- 0 0
vytė su matracu ..........
Gražiai dekoruota įvairių spalvų 

kas ir aplinka daugelį vilčių su-J’ -šiems metams.
Dviračiai, ždislat, lėlių vežimėliai.

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMftS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
2047 W. «7th PI., Chicago,

III. WAlbrook 5-8063

Tik man atvykus į Ameriką, 
teko susitikti su viena moteri
mi, kuri pareiškė, kad reikiavis 
ką daryti amerikoniškai. Pasi
rodė, kad ji yra sužalojusi daug 
lietuviškų papročių — juos su- 
airino ar suvokietino. Neseniai 
mūsų bažnyčioje (daugumoje 
airiai) buvo neseniai atvykusios 
lietuvaitės vestuvės, kurios įvy
ko pagal lietuviškus papročius.
Kada į bažnyčią atvyko vestuvi
ninkai, visi pasipuošę tautiniais Į tuvišku. 
rūbai, ji vos negavo priepuo- ! Vėliausios 
lio. O tuo tarpu vietinės spau
dos reporteriai gamino nuotrau 
kas, kurias rytojaus dienos laik 
raščiai įsidėjo su vestuvių apra 
šymu; tada žmonės suprato jos 
pasitarnavimo tikslus. Ir anks
čiau čia daugel buvo vestuvių, 
bet niekas jomis nesidomėjo, ne, 
fotografavo ir netalpino spau- 
don nuotraukų ir aprašymų, 
nors buvo prisilaikoma “ameri-,
Koniškų” papročių. —K. T-kus

griovė. Nedaug anuo metu įkur 
tų jaunimo organizacijų išsilai
kė, nes, laikinį entuziazmą per
gyvenus, nebuvo į ką stipriau 
atsiremti, tiksliau kalbant, ne
būta aiškaus numatymo su tvir 
ta praktiška programa. Nerei
kia stebėtis, kad pasekmės te
buvo tik laikinės. Mes nepri
valome to užmiršti ir tų pačių 
klaidų kartoti, kada galvojame 
apie mūsų jaunimo išlaikymą lie

imigracijos lietu-1
viai atvežė mums neįkainuoja
mų vertybių ir brangenybių, ku i 
rių negalima nupirkti nei už j 
auksą, nei už gryniausius brang

Prieš
čia.

perkant palyginkit kainas

AR NORITE BOTI KUNIGAIS?
Ctvu Marijonų Kongregacija, a. a. Arklvye 
k upe Matulevičiaus, MIC. atgaivinta, kviečia 
pas save kandidatus Į kunigus. TBvai Mari 
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe 
Dievui leidžiant Jie darbuosis ir Lietuvoje.
Jie veda mokyklas; redaguoja laikraščius 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
darbuokltSs po Panelės Švenčiausios vBIiava 
stokite J TBvų Marijonų Kongregaciją; rašy 
kitę novlctų vedėjui. I^aiške pažymėkite kiek 
mokslo baigėte, klek amžiaus Ir koks svei
katos stovis laišką siųskite žemiau paduotu 
adresu.

AR NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kongregacija kviečia pas save kandidatus Į brolius, kurte 

»tų Įvairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse. raštinėse, 
bužnyčlose ir kitur. Labai pageidaujami moką kokĮ amatą. Norintiems
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo jėgas, gyvenimą ir sveikatą Dievui Ir Panelei Sven 
ilausiai. Tapkite Broliais Marijonais Susirašykite su novicljato vedOJu 
oažymCkite amžių, sveikatos stovj Ir užbaigtus mokslus.

MASTĖS OF NOVICES, MARIAN HILLS SEMINARE. 
CLARENDON HILLS, ILLINOIS

BABY SHOP
4075 Archer (kampas Archer Avė. ir Calif. Brighton Park. BI 7-2889 

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

D ft M E S I O,
WAUKEGAN GYVENTOJAI
Užpildykite jusi, Ineome Taksų for

mas dabar! Nepermokėsite
Matykite DAVID H. EDWARDS 

1001 Tenth St., Waukeegan, III. 
DE 6-3175 TR 2-3137

Kasdien nuo 9 iki 5. Vakarais ir 
savai t graliais tik susitarus

ryto iki 
2-3486.

PRANAS SALEMONAVIČIUS
• Paruošia paprastas ir sudėtingas (nuosa

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

_ i__. 504 West 33rd Street (netoli Normai Avenne).
Valandos: Kasdien įskaitant šeštad. ir sekm. nuo 9 v. 

9 v. vak., bet svarbu, kad telefonu snsitirtumčt laiką VIctory 
20 METŲ PATYRIMAS - ŽEMOS KAINOS

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

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

RADIO PROGRAMA
Ift WOES stotlen — Banga 1390 

PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
N'.'O PIRMAD. IKI PENKTAI)

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

SEKMAI). N:SO—S:»O v. r. IS nttrtle* 
WOPA — 1400 kll.

7159 Ho. MAPLKWOOn AVĖ. 
Chicago 29, III. HEtnlock 4-2418

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI,
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITIVINAS, Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
A pk ai n avimą ir Prekių Pristaty

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

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

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

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

Lyginimas, dažymas, taisomi Ir regulinojaml (tune up) 
motorai, stabdžiai, transmisijos ir LL Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamas duslintuvus įdedu veltui

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Eord 41-58 ....................... $8.25Mureerv 49-51 ............... $8.95
Ohev. Ali 1987-58 ........ 8.25 Olds, fl cyl. 41-50 ........ 8.20

... 9.95Plymouth 42-50 ............ 9.95

... 9 91 Pontlac 87-54 .................. H.95

... A.95Rniek 87-52 ... 12.00

Chevrolet 54-55 
Chrysler 0, 42-52 
Oodge 0. 42-50

į

Ir taip pat čia neišvnrdintiems automobiliams Išmeti 
mo paipa irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvu

Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidarv 
ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai vak. Sek. uždaryta

M. ČESAS
1934 West 59th Street Tel. GR 6-91 36

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų:
Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos

tiumams, knrių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50
Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 

ir plaunamas “Sil-O-Shan’’, “antaųne taffeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai ........................................................98c.

60 colių vilnonės medžiagos ir "flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ...t..................................$1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98. tiktai ............................................................................. $1.39

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik $1.09
Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek

inei u pirkinin viri $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 

“laces”, satiną, tai f etą, ‘brocadee”, Shantung, ir t. t. Taip 
nat liekanas medžiagų pamušalams nž baisiai pigias kalnas

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

I hinktut į rytus nuo Halsted St., |l/2 bloko į pietus nuo 
Rousevclt liti. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
• ••» vtllnroe 4»-S 152

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

Įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,009.00

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. 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI FI PHONOORAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

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

Universal Savings and I-nan Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną,

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, «l pelną — 
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Rus grei
tai ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir tisais finansiniais reikalais kreipkitės J:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
J
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Cllicauojc I skolinimo bendrovės patalpose

J paruošti įvairius reikmenis, ku-
VyeiŲ senjorų veikla rie bus pasiųsti misijų darbuoto-

Pastarajame vyčių seniorų jams užsienyje. Čia dalyvavo
kuopos susirinkime buvo ap- Minnie Klimas, Albina Nodus, j 
svarstyti sekantieji reikalai: iš- Lucille skarnulis, Julia Pupelis, ' 
rinkti atstovai į Šv. Kazimiero Aliee Tumavich, Josephine Skar ’ 
seselių rėmėjų seimą ir Nekal-, nulis> jean Kociūnas, Judy Sto- 1 
to Prasidėjimo seselių gildos sei l nįs jr
mą; paskirta ir aukų.

Vyčiai nepamiršta ir savo mi
rusiųjų. Kovo 31 d. 10 vai. Ne
kalto Prasidėjimo parapijos baž
nyčioje bus atlaikytos šv. mi
šios už vytį Kastą Zaromskį. Po 
šv. mišių — bendri pusryčiai Vy 
čių salėje. Gegužės 19 d. senio- 
rai užprašė iškilmingas šv. mi
šias — sumą už a. a. kan. Fabi
jono Kemėšio sielą, kuris mirė 
Sibire. Tai bus metinis mirtie“ 
minėjimas ir įvyks Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje, kur velionis 
ilgesnį laiką gyveno.

— Cicero gyventojai lie- 
lietuviška biblioteka (1500 So. i 
49th Ct.), kurioje yra nemažas 
skaičius Lietuvoje ir kitose vals
tybėse išleistų knygų lietuvių j 
kalba. Čia taip pat yra galima , 
nusipirkti ir naujausių leidinių, j 
Biblioteka veikia du kartus sa
vaitėje — pirmadieniais ir tre
čiadieniais nuo G iki 8 vai. vak.; 
jai vadovauja Gražina Tulaus- 
kaitė - Babrauskienė.

STREIKAS IK DARBAS

Nežiūrint streiko, Brixamo uoste Anglijoj darbi
ninkai stato laivą Mayflower II. Su Mayflower pir
muoju anglai perplaukė Atlantą ir dabar švęsdami 
sukaktuves, Mayflower II paleis plaukti j Ameriką.

(INS)

Nuomones ir pastabos

PAJUDĖKIME
Skelbkitės "Drauge”!

— Stepas Gobis, “Steves” 
klubo savininkas, sugrįžęs iš li- 

j goninės, vėl-pradėjo aptarnau- 
Susirinkime pranešta, kad vy ti ištroškusius tautiečius. K; š. 

čių šv. Kazimiero diena buvo at-Į
švęsta bendrai ir gražiai — ben- u x j es

iiarltorclf L/Onn*dra šv. Komunija ir bendrais 
pietumis. Ypatingai pasidžiaug- 

"ta vysk. V. Brizgio palankumu

Į Negaliu susilaikyti visa širdimi 
Į viešai nepritaręs Vytauto Seirijo 
j rašinio “Pakilkime" mintims. Va-| 
i dovau jantieji pirmiausia turėtų su 
sitarti, nes visos peštynės mūsų są 
lygose perdaug jau nerimtai at-Į 
rodo. Kodėl ta baisi nuolaidos bai-Į 

I mė? Argi tas atkaklus užsispyri
mas principuose nėra didžiausia 
nelaimė tiek vadovaujančiuose 
sluogsniuose, tiek kituose tarpusa-t 

j vio santykiuose?
Normalu, kad visi pirmųjų žing

snių laukia "iš viršaus”, kuriems 
I nuo kažkada, kažkaip, kažkieno į- 
| tikėtas visuomenės minties atsto
vavimo sugebėjimas. Bet gi mato
me, kokie dažnai riboti tie suge
bėjimai. Ar ne laikas primiršti 
tuos nerealius partinius skirtumus! 
ir ar ne laikas patiems ne tik nu-1 
stoti “troškinti mintis”, bet, re
miant jas blaiviu galvojimu, vie-' 
šai skelbti

Kodėl daugelio mūsų mintis te- 
prasiveržia tik prie stiklelio? O jų 
dažnai būna gerų. Kodėl nepanau- 
dojame tą neišsakomai patogią pro 
gą — dar tebeturimą lietuvišką 
spaudą? Aišku, aštrumų buvo ir 
bus. Bet jei suprasime pagaliau, 
kad būrelis tremtyje, kuris turi 
tiek degančių dabarties problemų,

Australija yra vienintelė di- dirbti savo specialybėje tiktai B-
žiauria Anarl„««, Įznlnnno ėję visą gydytojo kursą vietos šiandien svarbesnės už augšto sti-

universitetuose. Anglams šitas į baus politikavimus, lengviau atra-
principas netaikomas. Tą patį s?me nuosai^ Jodį, lengviau per- , t l t eisime prie konkretaus darbo.galima pastebėti ir kitose p^o-i
fesijose. Europ'ečiai imigran- , Storiausia? riešuto kevalas, ro- .. .. . _ . .. i dos, yra musų diplomatinėje arė
tai darbovietese visada jauc’a. - noje. Ir daugiausia kibirkščių išky- 
kad jie nėra pilnateisiai (net ir la ne dėl netinkamos diplomatų 
priėmę pilietybę) ir visada turi: veiklos jų srityje, bet dėl vidaus 

, . T. , , .. . f. nosutikimų. Ir iš tų kibirkščių pa-
atmmti. kad jie yri New AusĮt- į
ralians”.

EUROPIEČIAI AUSTRALIJOJ

Lietuviška radijo programa džiausią Anglijos kolonija, kuri 
Paskutinį kovo mėn sekma- pasiliko glaudžiame kontakte su

vyčiams. Ekscelencija visus- ldienį Hartfordc pradedama lie. Į metr„polija. Anglija, matyda-
met dalyvauja vyčių seimuose, 

•svarbesnėse progose, o ir šioje 
* *šv. Kazimiero šventėje rado lai- 
$ ko dalyvauti vyčių pamaldose, 

pietuose, jiems kalbėti ir ilgo-
_ką laiką su jais pabūti, nors tą 
dieną Ekscelencija buvo ir labai i j<ajuj

tėviška radijo programa. Lie
tuviška radijo programa turi 
skirtis nuo kitų tautybių radijo 
programų savo ch’rakteriu, pa
skirtimi. ypatingai daina, muzi
ka ir tarnauti lietuviškam rei-

užimtas, nes vyko ateitininkų T . ,Lietuvoje gimę ir daugumoje 
užaugę ateiviai sukūrė žymi,sendraugių suvažiavimas, kuria

me irgi turėjo dalyvauti. Vyčiai 
yra už tai labai dėkingi Eksce
lencijai.

Seniorai nutarė suruošti pa
rengimą, iš kurio pelno būtų nu 
pirkta vyčių namo virtuvei rei
kalingų dalykų. Bet apie tai bus 
pranešta vėliau.

i Ilgametis pirmininkas ir se
niorų organizatorius, daug nu
sipelnęs vyčiams Ignas Sakalas 
atsisakė iš pareigų. Jam padė
kota už gražią darbuotę ir iš
rinktas pirmininku taip pat vy
čiams daug dirbąs Vincas Paukš 
tis. Vicepirm. J. Kerulis ir A.

skaičių organizacijų, parapijų ir 
kitokių tautinių vertybių. Jie 
stipriai parėmė beatsikuriančią 
Lietuvą. Atidavę, kas priklausė, 
ir dar duoda Lietuvai; jie paliko 
geriausias savo jėgas dirbtuvė
se.

Jų vaikai, su mažomis išimti
mis, yra toliau nuo lietuvišku
mo. Jei jie nesijuokia iš tėvų, 
tai dažniausiai negali suprasti, 
kodėl tėvai susimąsto prisiminę 
tėvynę.

Būnant svetimoje aplinkoje,

ma, kaip viena po kitos eina sa
vais keliais buvusios kolonijos, 
susirūpino ne juokais išlaikyti 
Australiją savo rankose. Praė
jusių poros metų laikotarpyje 
didesnė dauguma imigrantų bu
vo neanglai. Praėjusių metų pa
baigoje buvo paskelbta,, k-.d su 
varžoma imigracija iš Pietinės 
Europos kraštų. Tas labiausiai 
palietė italus. Vasario 1G trum
pai pranešta iš Canberros, kad 
ligi liepos 30 d. bus įsileista 31,- 
000 britų ir 27.000 europiečių,

Anglai šito skirtu
mo nejaučia. Nemaža yra atsi
tikimų, kad europietis imigran
tas negauna darbo vien tik to
dėl, kad jis yri "New Austra
lian”, nors firmai darbo jėgos ir 
reikia. Tiesa, Australijos geležin 
keliuose ar kitose valdiškose vie

jų tarpe ir vengrų pabėgėliai. I tose dirba daug europiečių, ta- 
Atrodo, kad nuo dabar šitokios1 čiau čia jie reikalingi, kadangi 
proporcijos bus stengiamasi lai- austr:lai dėl mažo r A lyginimo
kytis visą laiką imigracijos po
litikoje.

Būdinga yra tai, kad anglai 
imigrantai gauna vienokias ar 
kitokias lengvatas įsikūrimo at
žvilgiu, kai tuo tarpu europic-

nedirba. Šitie ir panašūs reiški
niai stumia europiečius iš aust
ralų tarpo ir jie grupuojasi į 
tautines bendruomenes. Nenuo
stabu, kad lab u mažas skaičius

Anglų protegavimas ir tam 
tikras tylus, šaltas atsinešimas 
europiečių imigrantų atžvilgiu 
yra Australijos krašto proble
mos, kurių išspręsti šita genera
cija nepajėgs. Australija tebė
ra ir bus “tuščias” kontinentas, 
kuris viliote vilioja šimtus mi- 
lionų šalimai gyvenančių gelto
nųjų tautų gyventojų perteklių. 
Proangliška imigracijos politika 
šito reikalo neišspręs, ir reikia 
labai abe(-ti, ar netolimoje at
eityje visiems australams nerei
kės prisiimti tą nelemtą “New

i
Petrulis. Nutarimų rasti O. A- ‘Jtfug gali. Tebūnie radijo 

valanda tokia, kuri kiekvienuleliūnienė, finansų rast. P. Zaka 
raitė. Ižd. N. Karlavičius, iždo

radijas, kaip spaudos talkinin- f"iai imigrantai pradeda kurtis 
tik savo pačių jėgomis. Tačiau,

pasiklausymu primintų tėvynę tai žymiai greičiau ir patogiau į-

darbo metu pirmieji bedarbiais 
tampa europiečiai imigrantai. A- 

nežiūrint to, europiečiai imigran bidvi Australijos krašto parti-

glob T Norbut ir K Paukštys ir kenčiančius brolius. įkuria negu anglai imigrantai.
glOu. 1. iNOrDUl ir K. UaUKStyS. _ ___ _________ I Anslraliina vvrianavho not nati
Maršalka M. Paukštienė, koresp. 
E. Samienė, seniorų skyr. ve
dėjas “Vytyje” Ig. Sakalas. Dva 
aios vadu pakviestas ilgametis

*ir didelis vyčių bičiulis prel. Ig.
! Albavičius. E. S.

į Cicero, III.C •
Tnimpai

S — Vyt. Aukštinaitis, stalius.
* gyv. 1425 So. 50th Ct., ir Gab- 

riel, Edmund Gedvilą, studentas, 
gyv. 1213 So. 49th Ct., gavo šio 
krašto pilietybę.

.. — K. Smilgys, A. Rimber-
- gas, J. Kazlauskas, R. Vasys, A. 
'Abramavičius ir kt. žaidė Šv.

Antano pradžios mokyklos krep 
s šinio komandoje, kuri tapo lai

mėtoja keliuose turnyruose.
— Bob Lukštą, gyv. 1631 So. 

, 49th Ct., buvęs De Paul univer-

Valandėlė perduodama kiek- i Australijos vyriausybė net pati
vieną sekmadienį 12 — 12:30 
vai. dienos metu. Stotis — WP- 
OP Hartford. 1410 kil. Visais 
reikalais laikinai kreiptis į Vla-

šitą pripažįsta ir džiaugiasi, kad 
europiečiai imigrantai reikalin- 
;i žymiai mažiau pagalbos. Skir 
tumas yra tame, kad europiečiai

dą Plečkaitį, 439 Stanley Str„ j imigrantai palaiko savo tautines 
New Britain, Conn. Telef. BA- į bendruomenes, gyvena savo at- 
5-0994. Steigėjai sivežtais papročiais ir nesisielo-

-------------ja “močiutės Anglijos” rūpės
iu OKUPUOTOS LirrilVfK čiais čia ir yra visa “politika”, 
Ib UEUrUUlUb LltlUVUd kas Australijos vyriausybę “ver 

čia” apkarpyti europiečių imig-— Rokiškio rajono “Lenino 
keliu” kolūky per kūlę brigadi
ninkas Jonas Gančiauskas, Leo
nas Repeika susitarę su Kama
jų apylinkės tarybos atstovu 
Broniu Skeiriu ir kolūkiečiais 
Ant. Vaštaku ir Ant. Smalsčiu, 
pasivaišinę krūmine susitarę ir 
pasirašę sukrastotą važtaraštį 
išgabenę 400 klg. grūdų, ku

rą ei ją ir remti visomis išgalėmis 
anglų antplūdį. Anglai specialis 
tai: inžinieriai, gydytojai ar mo
komasis personalas gauna dar
bus savo professijoje, tuo tarpu 
europiečiai specialistai pasiunčia 
mi miškų kirsti, dirbti fabrikuo
se eiliniais darbininkais. Gydy
tojų Australijoje labai trūksta, 
tačiau nežiūrint to, kažkokia 
juodoji ranka prie šitos prakti-riuos visi 5 pasidalinę. Jie nu

, . ................. .... . . bausti nuo 6 iki ’4 met4 kalgti- 1 kol jų neprileidžia.
siteto krepšinio rinktinės žaidė-] Buvę ūkininkai dabar turi vog- Europiečiai gydytojai 
jas ir dabartinis St. Mel auganti po maišą grūdų, kadangi bol- _
tesn. mokyklos krepšinio trene-l ševikinė sistema visai sugriovė
r* i o otofmronc rviiAnlr. <4T i   

rali

Tėvų Marijonų misijos

Pirmoje 1957 metų dalyje tė-
į ris, atstovaus Cicero miestą “Li- gųj

fe” žurnalo ruošiamose krepšį- — Prof. L. Gutmanas mirė . . „
; nio rungtynėse prieš Renvynr, Paiangoje< 19o2 m. baigė medi- vai marijonai vadovaus misi- 
. .Rungtynes ,vyks kovo 27 d. Ci- ,cįnos faRul Maskvoje< 1910 ‘

cero stadione. Cicero jaunių I . i , * * • / v «. m. gavo daktaratą ir dirbo Sa-nnktmeje prieš Bervvyno jau- i , , ,
' d u iz i- ratove, o karo .metu kanuome-nius yra Bob Viliunas, gyv. _
1619 So. 47th Ct neje- 1 Lietuv4 grįžo 1922 m. ir

— šv. Antano Katalikių Buk- vprtėsi Praktika Pa-
terų Klubo narės buvo susirin- ^ang°ie’ v,'bau Kaune. Nuo 1933 
kusios Šv. Antano taupymo ir rn- fbrbo medicinos fakultete
— Kaune, 1945 m. paskirtas nervų

joms sekančiose parapijose:
balandžio 1 — 14 d. Šv. Jurgio 

narap., Brooklyn, N. Y., kun. 
J. Mačiuiionis, MTC;

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

imigrjntų priima pilietybę. Ne- Australian” titulą, kada gelto
nieji pasidarys šio krašto val
dovais. Šiandien tas pavojus 
dar negresia, bet, valandai iš
mušus. kas galės atlaikyti šim
tus milionų geltonųjų? Anglų

jos — liberalai ir darbiečiai — 
sutaria, kad imigracija yra gy
vybinis Australijos ateities rei- protegavimas tikrai nepagelbės,
kalas, tačiau laikosi, kad imig-j kaip nepagelbėjo ir praėjusio 
rantų dauguma turi būti anglai.'karo metu. Br. Zumeris

—

1957 BUICKAS
Tik

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

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

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM J VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as

meny turinčių ilgų patyrimų.

STASYS FABIJONAS
2146 Se. Hoyne t,e.,Telef. VlrglHia 7-709T

sidarė tiek dūmu. kad visiems kar
tu burnoje pasidaro. Tiek kartu, 
kad pradėjome spjaudytis, nežiū
rėdami, kur seiles tyška. Šitas pe
riodas bus viena> pačių negražiau
sių mūsų tautos istorijoje. Nebe- 
ilginkime jo. Ir drauge su Yytau- 
tu Seiriju tikiu, kad galima ras- • 
ti išeiti ir labai, labai verta jos 
rimtai visiems jieškoti. Bandykime 
daugiau jieškoti problemoms spren 
dimų, ne priekaištų, ir pajusime , 
bepradedą judėti pirmyn; tvirtai 
ir lygiai, ne girgždėdami ar griu
vinėdami.

A. Podžiūnas.

Duoną ir įvairias skcnjngas 
buikutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. I.itiianica Avė. 

Tel. (i.irrsitlo I-1137S
Pristatomo i visos krautuves 
ir ręst oi 'aitus, taip pat IA- 
ni ilriGitmu j visus artini uo

sius mi« sius.

-.♦.ė. ■?...

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

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

tolimų distancijų. šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO. IJTUANICA AVĖ., CHICAGO, 1I.L 

Telefonas — Fliontier 6-1882

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

APDRAUSTĄ SAUGUMĄ IKI $10,000.00 . . . IR. 
NAUDINGŲ DOVANŲ UŽ JCSŲ PRILANKI MĄ

ST. ANTHOMY SAVINGS
AND LOAN ASSOC1ATIQN 

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

JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjas 
Tel.; TOunhalI 3-8131 ir BIshop 2-1397

Antradieniais, ketvirtad. ir penktad. 
RAŠTINES VALANDOS: auo 9 Iki 5: pimnulienlais iki 8 va

karo; šeštadieniais iki t v. po pietų;
trečiadieniais uždara.

DYKAI PEIISINIS ZUIKUTIS VAIKUČIAMS TAI RYTOJAMS

šen. MacCarthy politinis prie
šas brig. gen. Ralph Zwieker bu
vo pakeltas į generolo laipsnį, ne
žiūrint senatoriaus protesto.

ir psichikos katedros vedėju, Į balandžio 15 — 21 d. Šv. And 
1948 m. pakeltas į profesorius, r’pPus ParaP-» Philadelphia, Pa., 
1954 m. išėjęs j pensiją dėl ne-1,<nn> J- Mačiidionis, MIC;
sveikatos. balandžio 15 — 21 d. Šv. Ka-
7---------------- - - i zimicro parap., St. Clair, Pa.,

kun. A. Mažukna, MIC;
Gegužės 5 — 19 d. ŠV. Kazi

miero parap. Brockton, Mass., 
kun. A. Mažukna, MIC;

•' f J ■T—

Naujasis Tcstamentas- 

Šventas Raštas
Prašome Tėvu Marijonų rėmė

......................... jus ir bičiulus pasimelsti užVertė lietuvių kalbon JUOZAPAS ’ . .. ... \ .
SKVIRECKAS - Kauno Arkivys- Pa« ^[mą ten, kur jos
kūpąs Metropolitas. IV laida. Iš- bus vedamos
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte.
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama Kun. J MačiulioniH. MIC, 

“DRAUGAS” 4545 W. 63rd St..
CHTCAGO 29. ILT<.

įdomiausias romanas’

4,

T. Marijonų Misijų Vedėjos, 
1910 E. Falls Street, 
Niagara Falls, N. Y.

J.GLIAUDA

OfiAPBO
NORIS

PREMIJL/OTAę 
ROMA MAS

Gvvs <nrnga tr Murpū» 
įvykiai Išsamia) pavaizdno* 
fa* bolševikinis gyvenimas 
T.utnvnie. dail. V. K. Jonyno 
16 originaliu iliustracijų

Abi dalys vienoje knygoje 
psl — tik $4 00

UžsaRyiiius mušti

"DRIUGIS" 
7331 So. Oakley Avenue

Chirayo 8 lUinoia
---------------------------

SPECIALUS
BARGENAS

* Sofoms, Lovoms,
• Lempoms

KAINOS NUO 
£49.50

Ir augšėiau

//V Jz -

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BAUDŲ 
FEMT A. llAi nOMS, MLUI.IE BERTULIS, Sa».

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

Z
Krautuvė atidaryta aekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

mokame

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO 

• E NDROVl

4038 ircher Avssus t«i ia3-a7tv 
AUGUST SALOUKAS

KNYGA,
Kokios pRRirfhln tik retais laikotar 
(tįsis.

PREMIJUOTASIS DRAUGO 
ROMANAS

Didelė Lietnviškos bnitiea knyga, 
išrinktu iš daugelio kūrinių Jory 
K < »in i n i jum ir nepaprastai palankiai 
nutikta slraitnnėioa visuomenės.

Aplankas dail. J. Pankštienėa 
Lietuviškus Knygos Klubo ieidisya 
♦34 pal. Kaina $4.110

nt.RMkvniim ir pinnrna siųakita 
O R AUGAM

4515 West, 63rd Street. 
Chieagn 29, Illinois
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DTENRASTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

PAJIESKOJIMAI

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAJIEŠKOMI ASMENYS: .lieškomi ANTANAS MOSTEI- 
KA, s. Mato, anksčiau gyv. Chica* 

. i į goję. JONAS MOSTEIKA, h. Jono,
And^h^Aleksas, sūnus Prano.! >ieSk™'“ Mosteikaitės Kali-
Arlatmkaitė - Tamušiūnienė. Ma '>“^.om*S ,š Lietuvos. Kilę is Ba

kučių kuu, nuo Raseinių. Atsiliepti
adresu: O. Vieškalnis, Bovdoin

Arlauskaitė - Tamušiūnienė, Ma 
rė, duktė Prano, ir vyras Jurgis 
Tamušiūnai..

Bagdonas, Aleksandras, sūn. Juo 
zc, žmona 'Ona.

Balšikytė - Jokulys, Uršulė, vy
Vincas, iš Juškaiėių k., Nau- s- Juozo. PETRAS JES1LAS (JA-ras

miesėio v., Tauragės a p
Bautrenas, Jurgis, sūnų- Jurgio,

iš Kusi iš k ių k., Kalvarijos vai., Ma 
rijampolės ap.

Besparaitė, Stasė.
Bikneris, Jurgis, iš Tauragės ap

skričio, buvęs Vokietijoje.
Biliūnienė - Vildžiūnaitė, Mari

jona, iš Niūronių k.
Budrevičienė, Darata, ir sūnūs. Russia.

Jonas ir Kazys, gyveno Lawrence,
Mass.

Budrys, Alfonsas, sūn. Domi
ninko.

Butkevičius, Pranas, sūn. Petro, 
ir žmona Bielskaitė, iš Deltuvos 
m. Ukmergės ap.

Gegelis, Jonas, iš Alytaus.
Čemauskas, Pranas, gal iš Kas- 

barynų kaimo.
Cinkiene (Cinkus), Kotryna, d.

Mykolo, iš Stonaičių k.
Dabrovolskienė, Uršulė, duktė 

Jono, iš Dabušių.
Dvareckaitė - Stankevičienė, Ma 

rijona, duktė Antano.
Eigelis, Viktoras, gyveno Pietų 

Afrikoje, Johannesburge.
Gablauskas, Charles, ir vaikai 

Joana, Jurgis ir Kazys, gyveno 
Worcester, Mass.

Gečas, Jonas, iš Tytuvėnų m.
Genys, Jonas ir Stasys, sūnūs 

Jono, iš Šilalės vai.
Gražulis, Juozas ir Alvina, gyv.

Kybartuose.
Grebliūnienė - Marcinkaitė, An

gelė, iš Tauragės.
Gudauskas, Joną-, gyvenęs Taba 

riškiuosc.
Gustainytė, Ona, duktė Jurgio, 

iš Kūjų k., Višakio - Rūdos vai.
Ivaška, Povilas, iš Šiaulių.
Jacevičiūtė, Juoze fa, buv. gai- 

lest. sesuo Šiauliuose.
Jankauskis, Jonas, Juozas ir 

Pranciškus, gyveno Chicago, III.,
Richmond St.

Jokulys - Balšikytė, Uršule, vy
ras Vincas, iš Juškalčių k., Nau
miesčio v., Tauragės ap.

Juškevičius, Mykolas, sūnus An-1 
tano.

Kabelytė, Stasė, duktė Mykolo.
Kasparevičius, Bonifacas. Ignas i jg apyvartos. Bet skaitytojams 

ir Kazys, sūnūs Juozapo ir Uršu- T . . . .. , ,
lės, iš Augželių k., Ylakių, vai., ži- | Lietuvoje dar nepranešta, kad 
dikų parap., Mažeikių ap. ivisi tie Lenino raštai po kurio

Kizelyte - Zikorienė, Ema. I laiko gali jau nebetikti, kad jų
Kripienė, Cecilija, duktė Kazio, . , . . , . . . ..

iš Noreikonių k., Pakruojo vai., ,vien^.. 1 ; . ” teks taip pat 18 
Šiaulių ap., gyveno Mahanoy City, j imti iš bibliotekų ir knygynų.
Pa- Štai žiniomis iš Maskvos, mark-

Lazauskas, Vladas, ir vaikai A- • snelė, Antanas, Argentina, Edvar- slzmo Cinizmo institutui MasT 
das, Jonas, Juozas, Marytė ir Pra- kvoje duotas komunistų partijos 
nas. ! centro komiteto įsakymas pa-

Legusaitė, Marytė, iš Kauno. ruošti naują Lenino raštų laidą. 
zįo. Tai bus ne tik nauja, bet ir pa-

Macijauskas, Juozas, keista ir papildyta laida. Pirmie-
geb^iS*Tauragė Grebliunienė’ An‘ lji tomai išeisią jau šių metų pa-

Matuzas, Juozas, sūnus Juozo, i baigoje, o visi 55 tomai bus baig- 
gyvenę§ New York, N.Y., 323 W. Į ta išleisti 1963 m.
29th Street.

Mekšraite - Sniečkuvienė, Anto- 
sė, iš Rudžių k.

Nakaitė, Anelė.
Neverdovska, Marija, duktė My

kolo.
Orentaitė, Ona ir Orentas, Juo

zas, vk. Jono.
Pareščius, Pranas (Parestes,

Frank, gyvenęs Chicago, III., 1618 
So. Union Avė.

Rimkevičius, Stasy-, sūnus An
tano.

Rozmanas, Pranas,
Rudokas, Anicetas, sūn. Adomo, 

iš Anykščių vai.
Rūkas, Antans, sūnūs Vinco.
Rukštalo, Josephine.

Smolenskaitė, Elena.
Sniekčkuvienė - Mekšraitė, An- 

tosė iš Rudžių k.
Stančikas, Kosta-e, gydytojas, ir 

žmona Luise Wegner, gyveno Aus
tralijoje.

Stankevičienė - Dvareckaite, Ma
rijona, duktė Antano.

Stankevičiūtė, Leonora, duktė 
Mykolo Stankevičiaus.

Šukys, Albertas, iš Stakūnų k.,
Joniškio vai., šiauli: ap

• Sovietai paskelbė naują 
tvarką įstoti į universitetą ir ki- 

Tpmušiūnienė - Arlauskaitė, Ma tas augštąsias mokyklas. Pirme- 
rė, duktė Prano. nybę duoda tiems, kurie yra at-
K m.n,=,uTp. JU0M' “ dvejus metu, darbu

Troiackaa, Vincas, iš Anykščių kolchozuose ar fabrikuose, 
vai., gwenęs Argentinoje. » , , , . .

Tuskenis, Vincą-, iš Anvkčių vai.• Izraelio ambasadorius Abba 
Ugianskis, Mykolas, sūnus My- Eban vakar sugrįžo į Floridą

kOWldiianalt6 - Biliūniene. Ma- tę8ti Paraukti atoetogų. 

rijona, iš Niūronių k.
Vilimaitis, Juozas, veterinarijos

gydytojas.
Vingevičiūtė. Uršulė, iš šap-^ctv Yorko į Izraelį, 

kūnu ar Lankeliaškių k
Zikorienė - Kizelytė, Ema.
Jieškotnie.ji arba npie juos žinan 

tieji maloniai prašomi atsiliepti:
CONSULATE GENERAL 

OF LITHUANIA 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Jieikoma ONA VISKUPAITIS, 
prieš 6 m. gyv. adresu: Linkuva, 
Šiaulių apskr., Valsčiaus Savibie, 
Lithuania. Ji turi 3 sūnus: Anta
ną, Petrą ir Povilą. Antanas bu- j 
vo mokytojas Kaune. Jieško se-' 
auo Mrs. A. Genas, 26 W. Ever- 
greea Aveaue, Philadelphia 18, Pa.

.1 ieškomas ,1V KOI S KNYST AI
TAS iš Laukžemės, gyvenęs Kaune.
J ieško Sofija Vičiulienė-Kubiliūte, 
39 Parkin St., Baltimore, Md., USA.
Turiu žinių iš Knytautų giminių.

Avė., Dorchester, Mass.

.lieškomas PRANAS MINAMI A,

SULAS), s. Prano, JONO MAN 
DRIJAVSKO TETA. Atsiliepti ad
resu: JONAS Mandrijauskas, sūnus 
Fliurijono, Krasnojersk, Kiriv. ža
visi, N r. 2, dom 14 kv. 16, Russia.

.(ieškoma ONA SURVILIENft, d. 
Justo. Atsiliepti adresu: Ona Mo
tiejūnaitė, d. Justo, Krasnojersk 
kiriv. zavod Nr. 2, dom 14, kb. 16,

J ieškomas STASYS EIMUNTAS, 
gyvenęs New Haven, Coun. Tėvų 
vardai Eruzinas Norkaitis ir Ber
narda ir L1UDVIS NORKAI, s. 
Fruzino, gyv. Bostone — Kampo 1. 
.įieško sesers duktė Kastė Nauru- 
šienė, 19050 Meredith Avė., Euelid 
19, Cleveland, Oliio. Prašomi atsi
liepti arba apie juos žinantieji pra
nešti.

Jieškonias VLADISLOVAS NO- 
RUTAVIČIUS iš Vegerų vals., Šiau
lių raj. Gini. 1910 nu Jieško Vincas 
Saulis. Rašyti — Telšiai, M. Melni- 
kaitės g-vė Nr. 15, Lithuania; arba 
k. Naurušienė, 19050 Mederitli Avė., 
Euelid 19, Cleveland, Ohio.

Jieškonias VINCENTAS KLI
MAS, gyv. Maine, ir VLADAS BA
RANAUSKAS, jo žmona Karolina, 
vaikai Vladas ir Adomas. Gyv. Plii- 
lailelphia. LEONARDAS BAGAVI
LIUS ir BRONE ILAKULIENft (ar 
Kakulienė), gyv. Chicagoje, jieško 
Bronė Klimaitė iš Liet. Atsiliepti, 
arba apie juos pranešti šiuo adresu: 
Kastė Naurušienė, 19050 Meredith 
Avė., Euelid 19, Cleveland, Ohio.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
• Vėl parrašo Lenino veikalus. 

Okupuotoje Lietuvoje toliau te
beleidžiami ir tebebrukami gy
ventojams Lenino raštai, ypač 
po to, kai Stalino raštus išėmė

— Kauno studentai nešioja 
studentiškas kepuraites, kaip 
liudija “Tiesoje” skelbiamos 
nuotraukos.

ŠIAULIAI, Okup. Lietuva. — 
Apie trūkumus Šiauliuose, ypač 
komunalinės statybos srityje, ne
seniai pasisakė Vilniaus radijas. 
Komunalinė statyba esanti „men 
kos vertės“, Pvz. naujuose na
muose esą įrengta tualetinės pa
talpos, bet užmiršta įvesti jose 
vandentiekį, tad naujų namų gy 
ventojai negali pasinaudoti iš
einamomis. žodžiu, „statybos 
darbai atliekami nekokybiškai“, 
kaip pripažįstama pranešime.

• Izraelio užsienio reikalų mi- 
nisterė Meir vakar išskrido iš

• Komunistinė šiaurės Viet~ 
namo vyriausybė vysto kruta
mu jų (movie) paveikslų indus
triją su pagalba Sovietų Sąjun
gos ir Rytų Vokietijos.

Vidaus pasitenkinimas yra 
tvarkos atnešama ramybė; 
tvarka reiškia pojūčių palenki
mą protui, proto palenkimą ti
kėjimui, kūno palenkimą sielai 
ir visos asmenybės pasivedimą 
Dievui. — Fulton Sheen

Naujos Vakarų Vokietijos armi
jos generolas Adolf Hensinger at
vyko j Jungtines Amerikos Valsty
bes vizituoti augštų Amerikos ka
rinių pareigūnų. Hensinger stovė
jo šalia Hitlerio, kai-sprogo bomba, 
nukreipta prieš Hitlerio gyvybę. 
Jis - daJyvavo sąmoksle prieš Hit
lerį ir buvo pasišventęs “aukotis” 
bombos sprogime. (INS)

tiiiiiitiiiitiiiiiiiiiiiiiiimimiii'imiiiiiiiu 
' Pittsburgho lietuviai

klauso ir remta

Pittsburgh’o Lietuviu 
Katalikų Radijo Programa

— vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Pittsburgh*

n TRANHI.P «
Kiekviena sekmudien* One 

1:SO 11d 3:00 vai. p. -
HTTPPTnfi IR

WLOA

RADIJO STOTIES RRADrincvi 
riaaln reikalais kreipkite* Šiuo adre 

•u: LITHUANIAN CATHOLTC HOITt 
Rartlo Stattnn WT,OA. Rraddnck P»
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LITHUANIAN RECIPU
Surinko JUZE DAU2VARDIEN1

r*i ’M.I 
...pp
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RECirtS

•: *T.fc sįĮp Alis1" > H
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Tai iniMtpra.no luygh Virs aut . 
ceptų grynai PetuvlSkų valgių gan* 
nlmul anglų kalboje. Ponia Daužvai 
dlenfi. kuri dažnai pasakodavo api< 
lietuvlftkus valgius per Chicagos ra 
*lijo ir televizijos stotis, surinko pa 
<*lus įdomiausius lietuviškų valgi i 
receptus Ir DRAGGAS juos tfileid' 
tabal parankioje formoje. Pirmą kai 
tą tokia knyga pasirodo knygų rin 
koja.

Gera dovana kitataučiams ar to> 
i'Skal skaitantiems lietuviams

Kaina — $2.00

žSHgymus kartu su pinigais siųskite-

“DRAUGAI*’
r

4545 West 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

MARIU nm VII III f IR
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS 9 LOAN ASSN.
6245 S. Westem Avė., Chicago 36, III

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

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

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

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

RflDIO PROGRAMA
Ll«v Kuiliu t-'rutfrunin i» oi >il<< 

IVl'MS •<(.. an kruudicnlaia 13 
12:30 vai per pietus liet muzike 
aaiu<>». ii Magdulėr (‘HHaku Bizni 
reikalai kreipus i iStepuną Minką 

4"«U,,i i'ini iHtb (lėlįu r Ikivuną Kru 
tuvy, 602 K. Broadwu> S<. Hohi

-Iilmt e » l!4AS Tee m*
raunama *Mik liiHntrs-

BŪKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodami j Liet. Knygų Klubų n 
įmokėdami 5 di metinio mokesčio 
mes įgaliname per vienerius melus 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pu 
rinktoms liet. knygoms ir tuo pučiu j 
uždirbame 2.5(1 dol., nes knygų pa 
si renkame už 7.50 dol.

Lietuviškos Knygos Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali būti 
visi, pasiuntę 5 dol. šiuo adresu:

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. book Club)

4545 W. 63 St., Chicago 29, III
iiiiinmimiiiiHiiiiiiuiiiHiiiiiiiimm'iiiii

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio V ardine.s
Į
1 Tai gražiausia uovana musų 
mažiesiems skaitytojams. Meili 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ū 
dali. VI. Stančikaitės gražios iliu 
stracijos šią knygą padarė dau 
giausia mėgiama mažųjų skaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50

taupymus kartu su pinigais niųakn.
DRAUGAS”

4334 So. Oakley Avė 
Chicago 8. Ui

i ................................................. .. ........... •

NUO UZSlbENE JUSIU
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ŪDOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali ramiai sSdfiti Ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenėjusios žaiždos 
niežėjimą ir skau 'ėjimų senų atvi- 
ru ir skaudžių žaiždų uždėkite 
L.EGUDO Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins jusu skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Jų tapgi nuo skau- , 
ižtų nudegimų. Ji taipgi pašalina . 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA 
SIS Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT. su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimų 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskilsios odos dedir 
vinių, odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų. I-e
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., $1.25, ir $3.50.
Pirkite vaistinėseChi- 
cagoj ir apylinkėse—
Milwaukee. Wisc., Ga- 
-'•,Ind. ir Petroit, Mi- 
ehigan arba rašyki
te i r atsiųskite Mo- 
ney order j

LEGIJLO, Department D.. 
6618 W. Eddy St., Chicago 34. III.!

1OHN T. ZURIS
LAVVYER, AND' ('OVNSELLOK 

11 SO. LA SAU.E STREET 
Itoont 1115

I’hone: RAndolph 6-4125 
Home pitone: LAfayette 3-9177

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS. sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-24C'
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Prieš pirkdami ar pardundami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
m laukt kitę mus.
KUTRA-NORKUS REMTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

Mūr Z bt. šlld.. milr. gar.—$17,000.
Mflr. 4 Iii. 3 did. lot., (pėd., $35.500
Mūr. 3 uugšt. 3 bt.. prašo $27,000.
Mūr 3 bt. ir kraut., prašo $28,600.
Mūr. G kb. bung., Sild. gar., $j 7,900
Prie G3 g-vės ir Harlein 4 did. lo

tai už $4.000.
Patikrinkite: yra sųrašaB pigių ir 

gerų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 8-3384 

(prie California g-vės)

Nortliside. Tvarkingas mūrinis dvi- 
t'latis. 2x5. Basemente dar 1 kamba
rys. Aut. šildymas karštu vandeniu- 
alyva. Alium, langai ir sieteliai. Ply
telių vonia. Geras pirkinys! Prašo 
tik $19,000. Apžiūrėti nekainuoja!

Namas! Mūrinis, puikus namas! 6 
kambariai. 37 pėdų lotas, 2 karų ga
ražas. Alyva autom, šildymas. Visai 
arti Marųuette Parko. $18,600 arba 
geriausias pasiūlymas. Skambinkit, 
pamatykit, pirkit!

lncome taksų pildymas
P LEONAS

KBAL BSTATB 
2735 West 71st Street 

Visi telefonai: WAlbrook 6-6411&

KRIGHTON I’AKkE:
Komb. mūr. med. 4 ir 6 puikūs 

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

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

Med. 2 po 5, pečiais šild. $13.800.
Med. 3. butai po 4 kmb. $16,600. 

GAGE PARKE:
Mūr. 2 po 4, centr. šild., 76 dol. 

paj., kaina tik $16,900.
Mūr. 2 po 5 naujas, tuoj galima 

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

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

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

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

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

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

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

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

ke.

ŠIMAITIS REALTY,

INCOME TAX
2737 W. 43rdSt., CL 4-2390

MARQI-ETTE PARKE mūrinis. 4 
pu 5 k. Gera vieta ir namas.

Tušti sklypai—50 pėdų ir 60 pėdų.
GA(iE PARKE mūrinis su rūsiu 

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

4 kamb.
Meilinis su rūsiu — 2 po 4 k.
BRIGHTDA PARKE mūrinis 6—

5 ir 2 po 3 kamb. Centr. šildymas 
alyva. Liuksusinis butas sav. ir $280 
j mėn. Medinis su rūsiu 2 po 4 ir 2 
kamb. Visur šildymas gazu.

Restoranas ir rooming lioirse su 
namu. Mažas jmokėjimas. Nebran
giai.

Ileverly Siiores, Ind. Nauja 6 kam. 
vila. gražioje, ramioje vietoje. Karš
tu oro šild. Garažas. Kaina $15,600.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVĖ. 

LAf. 3-3881; LAf. S-9027

Miirųiictte Parke
2 |m> 5 katuli. Mūrinis su 3 k. butu 

rūsy. 2 mašinų ga ražas. AlyvoH reni r. 
šildymas. Prieinama kaina. A. Vaina.

5 kamb. bungalou. Autom, ga.zo 
šildymas. 2 mašinų garažas. $17,000 
Itrlgliton Parke

:i |h> I kamb. Mūrinis. Pečiais šil
dymas. Garažas. Tik $20,500.

2 |s> i kamb. mūrinis ir 3 k. butas 
rūsy. Guzo šildymas. Tik $23,900.

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary Public 

5916 So. Western Avė.
Pltosp. S-2234 ariat HEm. 4-7OH5

PIRKITE ir pardnoklte aavo ne
kilnojamų turtų per mano įstaigą 
Naiidokitės mane teisingu patarna
vimr

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

šioje nejudomo turto pardavimo 
stalgoje perkant ar parduodant, J®- 
«ų laukia greitas Ir teisingas patar
navimas

NORVILĄ
real ehtate hales 

-600 W. 59th Ht. Tol. Proapect S-64&4

Skelbtis “DRAUGE“ apsimoka 

nes jis yra plačiausiai akaitomaa 

lietuvių dienraštis, o akelbimą 

kaina yra prieinama vlaiema

Perskaitę “Draugą”, duokite ' 
kitiems l

REAL ESTATE RET.P W4NTFD VYRAI

LIET. API1RAIDO8 AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudoa. Automobi

lių finansavimas. Notariatas Valsty
bes patvlrtlnos kainos.

Prieš darydami apd raudas kitur, 
pusiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAIbreok 5-5«7l

INTERSTATE IN SURANGĖ AGENfTY 
61OH S. Ashland Avė., Chioaąo 86, III.

D. M0NSTAVI6IUS
REAL ESTATE • 1658 W. 108 st 

TeL BEVERLY 8-8946
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose ir 
valdžios įstaigose.

INOOME TAX. Tax aeeountant

BRIOHTON PARKE 
Moteris negalinti apsidirbti pri
versta parduoti arba mainyti į ma 
žesnę vietą gerą pelną duodančią 
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 
sys ir pastogė (attic). Gera pro
ga dideliai šeimai arba dalinin
kams

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. I-me auk
šte ir 2 miegam. 2-me aukšte. Visi 
modernūs įrengimai.

MARQUETTE PARKE
7 kamb. (4 miegami) mūr. ge

rame stovyje. 47 pėdų sklypas. Tile 
plytelių vonia. Ištisas rūsys ir pa
stogė (attic). Šoninis įvažiavimas 
2 automob. garažas. Arti prie gero 
susisiekimo. Savininkė priversta 
parduoti dėl šeimyninės padėties.

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

SNUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

IŠNUOMUOJAMA — FOR BENT

NAMŲ SAVININKAI!

Tarpininkaujame butų išnuomavi
mui. Patarnavimas veltui. Tarime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estete
5916 So. Weatem. PRoapect 8-2234

Išimom. 3 kambarių namukas — 
6819 S. RockweU St. Kreiptis 10 v. 
r. iki 1 vai. p. p ir 4:30 iki 9 v. v.

MISCELLANEOUh

S ILDYM AS
A. StančiansfcM instoliuoja vi

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

1546 S. 49th Court, Cicer.
TeL OLynapic 6-0775 nuo 8 vaL 

ryte fid 5 vaJL vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 

OLrmvie 8-6752

ĮSIGYKITE DABAR

F* ♦ i

Ar Marija apsireiškė Lietuvo>
Ktsakyma malte .1 Budseilcrz- Irn 

pitftje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 

ŠILUVOJE

Ja galite gauti

D R A U G ET

4545 W. 63 St., Chicago 29, III

AR JAU ĮSIGIJOTE 

KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOiTI 

J. A. V. PILIETYBEI

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. W«lh».. Kaina 
tik 60 centų.

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

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS,

4545 Went 68nl Street 
CMeago 29, IllliMfe

BMMteMHMBMnMMMMHMMHm

MAN WITH AUTO,
understand English 

to sėli part time

SEeley 3-5719
6—10 p.m. for appąintmcnt

GOOD HUMOR

On April lst we will start our 2Sth 
succe8sful season in the Chicago- 
land area. Come in now for Choicc 
asaignments!

• NO ALE LIMIT
• NO EXPENSES
• NO EXPER. NECESSARY

Good Humor Ice Cream
2736 W. Armitage Mekens 2-0600 
4825 W. Arthington (900 South) 

COLUMBI'S 1-2272

HELP WANTED MOTERYS

REIKALINGOS IMPILŲ 
SIUVĖJOS

MATRACŲ FABRIKE
Reikia būti prityrusioms 

Geras atlyginimas 
Nuolatinis darbas

ROYAL BEDDING COMPANY
3601 So. Halsted Street 

YArds 7-2700

BUILDING & REMODU (KG

Nauji namai, garažai, įvairūs pa
taisymo ir pertvarkymo (remodel- 

i ing) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
BVILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av„ Cnlcago 32, iii.
YArds 7-9675

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen 
duoja planus; išrūpina statyboi 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-422S

Namų tel. Klshop 7-3340 
2737 W«\st 43r<l Street

K BREIVE and SON

CONSTRUCTION COMPANY 

1442 8. 48th Ct.. Cicero 50. III

Statome naujus namus ir garažus 
Atliekame visokių trobesių ir patai 
pų įvairins remonto darbus skubiai 
gerai ir pigiai
Asuiklte DAnube S-27»a nuo ■ 

ryto iki 7 vai. vakaro.
eel. OLympic 2-6121 nuo 6 vat 

vakaro iki 11 vaL vakar-

I

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVĖ 

MORAS
Builders Gen. Contraclors 

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

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresų;

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

Tel. PRospect 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicagc 29. III.

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Namų statyba, įvairūs imlaisyniai
Ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai iš 
planuotus, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užaisakykit*- pas

V. ŠIMKUS
Nusitarti šaukite Tl a iiiiiial 9-5531 

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

Saugokis ugnies
Labai daug gaisrų įvyksta di 

numestų neužgesintų cigarečių 
Būk rūpestingas ir atsargus si 
ugnimi.

Remkitp tlirn. Draugi)! 
Skaitykite Draugą”!

iniMtpra.no
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CHIUGOS ŽINIOS
Laikraštis susidomėjo Investiguos bankų seifus 

lietuvaite
Chicagos arkidiecezijos laik

raštis "The New World” įdėjo

Illinois Valstybės iždininkas 
Hoffman paskelbė, kad bus in- 
vestiguojamos filmoe, kurios

nuotrauką jaunos lietuvaitės1 nuomoja seifus savo bankuose.
Lili Kubaitis, kurios tėvelis 
Edwardas J. Kubaitis yra dir
bęs Draugo redakcijoje, o da
bar redaguoja amerik;ečių laik
raštį. Ši jauna lietuvaitė susir
go ypatinga liga, vadinama 
Ewing’s Sarcoma. Gydytojai 
neduoda jai daug vilties iš tos 
ligos pagyti. Dažnai ji pergy
vena skausmų ir išsekimo lai
kotarpius. Jos skausmingame

Apie tai pranešta po apiplėši
mo Silver Crown Savings & 
Loan bendrovės, esančios 555 
W. 31 str. apiplėšimo. Čia plė
šikai įsilaužė į 300 dėžučių, iš 
ten buvusių 900 dėžučių. Iš vie
nos išnešė net $11,000. Spėja
ma, kad iš vis0 galėjo išnešti 
apie $100,000. Du maskuoti 
banditai sekmadienį apie 11 vai. 
ryto, kada atėjo sargas, jį pri-

VIS DAR JIEŠKO

. Saylor ir pulk. Douglas svarsto Tokio mieste kur galėtų bū
ti Pacifike dingęs lėktuvas su 67 asmenimis. (INS)

VIKTORU K O 2 I C O S f 
Lietuviška gazolino stotis ir auto * 

taisymas 7
Atliekami motoro remontai, lygi- A ’ 
nimo, dažymo darbai ir keičiamos ” 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

PIGIAI IKSACOtAI '

PERKRAUSTAU
B ALDUS
VIETOJE IR 1A TOIJAU

K. EIDUKONlSi

♦nU
n

1

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY 8T.

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
GIbson 8-4938

• Gcnt-mlin kontrektorius uuu- 
jų namų statybai, įvairiems re
montams ir huiiiŲ pertvarky
mams • Turime didel] patyri
mą namų statyboje. • Patys 
Atliekamo cemento ir medžio 
darbus. • A pkuinavimai nemo
kamai.

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

Širdis turi argumentų, kurių 
nežino protas. Pascal

gyvenime neseniai įvyko švie-1 rakino prie stulpo; prie jų pri
sijungė dar kiti du plėšikai ir 
jie pradėjo atidarinėti seifus. 
Sargas buvo išlaikytas 14 va
landų pririštas. Tik nežinomas 
asmuo pašaukė policiją, kuri jį 
išlaisvino.

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

Tel. BIsliop 7-7075

GUŽAUSKŲ
BEVERLV , IIILLS GELINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke 
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

Tel
2443 \Yest 63 rd Street 
PKospect M-UM33 ir l’R S-OS34.

sus momentas — jos pirmoji 
Šv. Komunija. Dėl Ilgos, jai bu
vo suteikta išimtina teisė pri
imti Šv. Komuniją anksčiau vi
sos klasės nelaukiant kol bus 
išeitas normalaus pasiruošimo 
kursas. Mergaitė gyvena su tė
vais 607 Oakvvood avė., Willow 
Springs, III. Jaučiama, kad 
laiškučiai jai įneštų šviesios 
paguodos į jos beviltiškumą.

Pakils mokesčiai
Chicagoje mokesčiai nuo tu

rimų nuosavybių pakils po 13.6 
cento nuo kiekvieno šimto do
lerių nuosavybės įkainavimo. Iš 
viso dabar reikės mokėti po 
$3.73 nuo kiekvieno $100 nuo
savybės vertės. Jei kas turi 
Chicagoje namus, kurie val
džios įstaigų įkainuoti $10,000, 
tai dabar jis turės mokėti 
$19.04 per metus daugiau. Mo-, . ,
kesčiai padidinami dėl to. kad | “goję t,k truput, daug.au. 
didesnis procentas imamas dėl 
miesto mokyklų ir didesnis dėl 

i sanitarinio distrikto, o taipgi 
dėl apskrities ir Parko distrik
to reikalų. Tuo būdu mokyklų 
reikalams tikimasi surinkti 
$9,081,761 daugiau. Iš viso mo
kykloms bus surinkta $132,

Šalta ir sniegas

Lietuvių parodėlė 
universitete

De Paul universitete šešta
dienį buvo atidaryta lietuviško 
liaudies meno parodėlė. Išsta
tyta medžio drožiniai: kryžiai,

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ir apdraudas

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

Pavasario pradžia Chicagoje verpėja, lėkštės, juostos. Paro
daugiau panaši į žiemą: šalta 

: ir gausu sniego. Iki antradienio 
i Chicagoje iškrito netoli 4 colių 
sniego danga. Pasidarius slides- 
niem3 keliams pirmadienį buvo Rūpestis SU nutldukldncidis 
užmušta viena 7 metų mergai
tė ir sužeistos kitos septynios 
jos draugė kai sunkvežimis 
trenkė į užpakalį mokyklos au
tobuso. Nepaisant sniego ir sli- 
dumo lėktuvai Chicagos aero
drome kursavo normaliai. Au
tomobilistai mieste važiuoja at
sargiai ir, nežiūrint nepalankių 
kelių, susisiekimo nelaimių Chi-

dą surengė De Paul universite
to Lietuvių Studentų klubas. 
Paroda tęsis iki Velykų.

$113,000,000 miesto 
pagerinimams

Chicagos Miesto taryba pri
ėmė mero Daley pasiūlymą, 
kad būtų užtraukta $113,000,- 
000 paskola įvairiems miesto 

1 pagerinimams. Tą sumą planuo-
649,260. Apylinkės miškelių Jama sunaudoti: $8,000,000 ka- 
tvarkymui - $3,779,181, Cook j nalizaci> Plėtimui, $6,000,000 
apskričiui - $25,698,432, Sani-' žaidimų aikštelėms ir pramogų 
tariniam distriktui — $30,989,- organizavimui, $15,000,000 til- 
285. Parkų distriktui — $34,-'tams ir pervažoms, $15,000,000 
201 589 gatvių apšvietimo modernizavi-

i mui, $10,000,000 įrengimui 
Ukrainiečių simpatijos į greito susisiekimo priemonių

Lietuvai ' ekspresiniuose miesto keliuose,
K. Vidikauskas iš PhiladeF $10’000 000 miesto įvairių da-

lių atstatymui ir tiek pat —phijos atsiuntė mūsų redakci
jai dvi ukrainiečių laikraščių 
iškarpas. “A m e r i c a” savo 
straipsnyje ‘‘Maskva, kolonia
lizmo ir vergijos centras” su 
užuojauta mini Lietuvą ir kitas 
pavergtas tautas, kurios yra 
patekusios po sunkiausiu kolo
nializmo jungu. Laikraštis 
Chrusčevą laiko tokiu pat pa
vergėju, kaip ir Staliną, tik 
vartojančiu kiek kitus metodus.

Kitas ukrainiečių laikraštis 
— “Svoboda” savo vedamaja
me su užuojauta mini Lietuvą, 
smerkdamas sovietų tironiją ir 
skatindamas labiau rūpintis 
pavergtų Pabaltijo ir kitų tau
tų išlaisvinimu.

Pabauda už išmestą šunį

žemės išpirkimui. Kad tas nuta
rimas įsigaliotų, turės dar savo 
balsavimu birželio 3 d. pritarti 
miesto gyventojai.

Chicaga pirmoji fabrikų 
statyboj

Chicaga užima pirmą vietą 
tarp Amerikos miestų fabrikų 
statyboje. Tokių fabrikų, kurių 
kaina augštesnė kaip $100,000 
per 1956 metus- Chicagoje bu
vo statoma 57; bendra jų ver
tė (pagal sutartis su statyto
jais) — $512,000,000. Antrą 
vietą JAV-se užėmė Baltimore, 
kur tokių statybų buvo už 
$205,000,000.

Ugniagesių vadas pensijoje

mokslą
Chicagos spauda kelia balsą, 

kad su tais jaunuoliais ir jau
nuolėmis, kurie nutraukia 
mokslą augštesnioje mokyklo
je, yra nemažai rūpesčių kaip 
policijai, taip ir darbdaviams,’
pas kuriuos jie jieško tarnybos.i

l
Atsidavę jaunimui

Policininkai George De Met 
ir Joseph Di Leonardi daug sa
vo laisvalaikio skiria organiza
vimui sportinių užsiėmimų ir 
kitų pramogų tarp jaunuolių, 
panaudodami tam Betlehem 
Bendruomenės centrą, esantį 
1853 S. Loomis.

Elvis Presley Chicagoje
Ketvirtadienį, kovo mėn. 28 

d. 8 v. v. International Amphi- 
theatre patalpose — Halsted ir 
43 gatvė — programą pildys 
su savo trupe atvykęs Eilvis 
Presley. Biletų kainos nuo $2 
iki $3.50.

$1,069,588 trims dukterims
Charles W. Hoff, buvęs Uni

versiteto Nacionalinio banko1 
prezidentas, paliko turto $1,- 
069,588. Didžioji to palikimo 
dalis skirta trims jo dukterims, 
visoms po lygiai.

Vieną pašalino, kitą 
suspendavo

Cook Apskrities asesorius 
Frank Keenan atleido iš parei
gų savo padėjėją James Regal- 
muto ir suspendavo kitą padė
jėją Frank Miccucio. Abudu 
juos policija susekė reikalau
jant kyšio.

IGNACAS BENESHUNAS
Gyveno 4222 S. Maple Avr. 

BEKWYN, 11.1.
Tel. STanley 8-6989 

Daug metų gyvenęs West Sidėj
Mirė kovo 25 d.. 1957. 10:30 

vai. vak., sulaukęs senatvės. 
Gimė Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 4 s m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me giminaičiai Ona Kaulakie
nė ir jos vyras, gyvenų Flori
doje, draugai ir pažįstami.

Laidotuvėmis rūpinasi Algir
das Yodikis.

Priklausė Ūkininkų Draugi
jai, Chicagos Liet, Draugijai ir 
Liet. Keistučio Pašalp. Klubui.

Kūnas pašarvotas l-ackawicz 
koplyčioje. 2314 W. 23rd Pi.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį. kovo 29 d., iš koplyčios 3:30 
vai. ryto bus atlydėtas i Auš
ros Vartų parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

\ uliūdę: Gimines, 
laidotuvių direktorius Ste

ponas Lackawicz. Tel. Vlrginia 
7-6672.

A, A.

ANTANUS SLAUTERIS
Gyv. 1436 S. 49th Ct., Cicero.
-Mirė kovo 23 d., 1957 m., S:- 

46 vai. vak.. sulaukęs 81 m.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiau

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

Pasiliko dideliame nuliūdime 
2 sūnūs — Anthony ir marti 
Josephine, Joseph ir marti Gla- 
dys, 4 dukterys — Helen, Pa- 
tricia, Venard, jos vyras Fran
cis, Anna Pryzbyla ir jos vy
ras Walter, Monica Kobinia, 
žentas August. 6 anūkai, 3 pro- 
anūkai. sesuo Petronella Stan- 
rikas ir jos vyras Juozapas ir 
daug kitų giminių, draugų 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
maldi; 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. TOwnlyill 3-2109.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMER 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas miesi e!

Tel — CEdarcrest 3-6335

LiaofiSIO VALANDOJ 
irakiti

MAŽEIKA‘EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Westen Avė. Air Condlttoned koplyčia 
REpubllo 7-8800 — 7-8801 Automobiliams vieta

Tlema, kuri* *yv«na kito** mlearto dalys*; gausim* 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

Skelbkitės “Drauge”

Mielam mūsų prieteliui
A. | A.

JONUI ORENTUI mirus, 
jo žmoną Kunigundą ir sūnų nuoširdžiai už

jaučiame.
JUZE IR PRANAS RASTAI (RASTAPKEV1CIAI

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

DR. KSAVERAI ŽILINSKIENEI, 

buv. Lietuvos skaučių Seserijos Vyriausiai 

Skautininkei, mirus jos vyrui prof. dr. Jur

giui Žilinskui, reiškiame gilią užuojautą.

L.S.S. VYRIAUSIOJI SKAUTININKE IR VADIJA

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ.

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

TOvmhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIUI 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ugniagesių vadas Albert H. 
Oak Parko moteris Marjorie Petersen, ištarnavęs ugniagesių 

eilese 38 metus ir pasiekęs 63 
metų amžiaus, pasitraukė į pen
siją. Jo vieton paskirtas R. J. 
Daley, 55 m. amžiaus.

Bieneman, 35 m. amžiaus, buvo 
nubausta $56 už tai, kad susi
pykusi su vyru iš trečio augšto 
išmetė pro langą šunį. Jie su 
vyru gėrė ir susipyko. Vyras 
sakė eis laukan. Ji liepė išsi
vesti ir šunį, ir grasino — iš
mes pro langą, jeigu jis neišsi- 
ves. Taip ir padarė. Ir tas ma
lonumas jai kainavo pusšimtį 
dolerių. .

Atsistatydino apskrities 
administratorius

Reikalaujant gubernatoriui 
Stratton iš savo pareigų atsisa
kė Cook apskrities administra-i 
torius Charles J. Fleck, apkal-Į 
tintas sukčiavimu, prie ko jisai Į 
tačiau neprisipažįsta.

Sudarinėja teisėjų sąrašus į
Besiruošiant teisėjų rinki

mams, kurie įvyks birželio 3 d„ | 
sudarinėjami kandidatų sąra
šai Demokratų ir respublikonų !| 
partijos abidvi susitarė dėl 17 
bendrų kandidatų.

— Poezijos ir dainos vaka
ras Los Angeles įvyks balan
džio 6 d., 6:30 vai. vakaro, pa
rapijos salėje. Programą išpil
dys solistė Florence Korsak ir 
aktorius Juozas Kaributas. Tai 
bus proga tinkamai praleisti 
gavėnios vakarą ir pasiklausy- , 
ti žymiųjų Lietuvos poetų kū-1 
rybos ir gražių arijų.

TROOST - PACHANKIS MONliMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vlce-Presidmt

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

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak- 

1 tį, Reikale šaukite
I mus.

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir 
Roselando dalyse ir 
tuojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

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

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

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

m

iTTi I

F.NSKV

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 1-2228

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

ANTOINETTE KAZAK (Kazikauskas))

Jau suėjo dveji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mū- 
Įsų tarpo mylimą žmoną ir motiną.

Netekome savo mylimos 1955 m., kovo mėn. 24 d.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime užmirš-. 

Įti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.
Už jos sielą mes užprašėm 3 gedulingas šv. Mišias su eg-| 

Izekvijomis kovo men. 28 dieną 8 vai. ryto Svenč. Panelės Glmi-l 
|mo parapijos bažnyčioje. I

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pa-| 
ĮžįKtamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su mumis pasimels-" 
Įti už a. a. Antoinette sielą.

Nulifidę: vyras, duktė, sūnus, žentas, marti ir anūkai.

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tli AVĖ., CICERO, III Tel. OEympie 2-1003

I paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien Ir sekmadieninis imu 9 vai ryto Iki 5 vai. popiet.
Iftttf RINKITE OABAlt — Itl S PASTATYTA KAPINIŲ IIIKNOJEt 

JOKIO |MOK|.IIMO. SIIMOKŪSITK KAPINIO DIENOJE.

ZIGMUMD (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET Y Artis 7-0781

Skaitykite ir platinkite dienraštį ' Draika '.

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Vlrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympie 2-5245 ir TOwnhall 3-9687

daug.au
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X ALKK Federacijos susi

rinkime, įvykusiame kovo mėn.
13 d., išrinkta Parengimų ko-lmus- 
misija, į kurią įeina Teodora 
Stučinskienė ir Elena Rama- 
šauskienė, abidvi iš Cicero, III., 
ir Jonas Kerulis iš Brighton 
Parko, šie trys labai veiklūs 
asmens įvairiose organizacijo
se ruošiasi ir šioj komisijoje 
gerokai padirbėti, kad pagy-

X Dr. Br. Beinoris iš Wood t 

Dale, 'III., kovo 24 d. išvažiavo 
su žmona Aldona į St. Louis, 
Mo., j mokslinį gydytojų suva
žiavimą: “Annual scientific as- 
sembly of the American Aca- 
demy of General Practice” su 
plačia programa, apimančia vi
są eilę mokslinių paskaitų bei 
referatų, nušviečiančių naujau
sius medicinos mokslo laimėji- 

Konvencija truks ketu-, 
rias dienas. Išvykdamas dr.1 
B. paaukojo $20 Liet. Teisinin
kų Tremt. d-jai siuntinių siun
timui į Sibirą.

X LB Moksleivių Tautinis
ansamblis, randa vis didesnį 
pritarimą lietuvių jaunimo tar
pe. Į Brighton Parko MTA sky
rių Įsirašė per 60 narių. Bridge-vintų pačią ALRK Federacijos 

Chicagos Apskr. veiklą ir su-iporte į MTA galima įsirašyti 
organizuotų galimai daugiau lė- Į antradieniais ir ketvirtadieniais 
šų. Apskrities valdyba ir kiti | nuo 5 ligi 7 vai., Lietuvių audi- 
nariai visados patalkininkaus. I torijoj repeticijų metu, o kito- 
Šiame susirinkime senoji ALRKi mįs dienomis pas F. Valinską, 
Federacijos Chicagos apskr. 3232 E. Emerald St., telef. VI 
valdyba perrinkta naujiems 2-7066. šiaurinėje Chicagos da

lyje gyvenąs lietuviškasis jau-metams.
X šv. Kazimiero seserų vie

nuolyno rėmėjų susirinkimas 
įvyko sekm. kovo 17 d. Rėmėjų 
dalyvavo iš 8 skyrių ir visa 
valdyba. Susirinkime reiškėsi 
džiaugsmas, kad vajaus banke
tas taip šauniai pavyko. O pa-, 
vyko dėl to, kad seselės ir rė
mėjos uoliai darbavosi ir kad 
lietuvių visuomenė jį parėmė 
gausiu atsilankymu. Svarsty
ta auksinio jubilėjaus seimas, 
kuris įvyks gegužės 5 d. Mari
jos Augėlesniosios mokyklos pa 
talpose. Sekantį susirinkimą nu
tarta turėti bal. 14 d. šiame 
susirinkime patraukė visų dė
mesį Šeputienė, 9-to skyriaus 
Cicero, III., buvusi ilgametė pir
mininkė. Mat ji ilgoką laiką sir
go. Visas susirinkimas pasi
džiaugė jos pilnu pagijimu. Se
selė M. Ignacija pranešė, kad 
rekolekcijos įvyks gegužės 
3-čią sekmadienį, jei atsiras 
užtektinas skaičius norinčių jas 
atlaikyti.

X Inž. Kazys Pabedinskas, 
neseniai atvykęs iš Moroko, ba
landžio mėn. 7 d. 2:30 vai. L. 
auditorijoje L. V. S. Ramovės 
Chicagos skyriaus susirinkime 
skaitys paskaitą: “Moroko ir 
kitos arabų valstybės”. Inž. 
Pabedinskas lietuviams yra ži
nomas dar iš neprikl. Lietuvos 
laikų, kuomet jis vadovavo di
deliam audimo fabrikui Plun
gėje. Be to, jis yra žinomas 
mums ir iš tremties laikų Vo
kietijoje, nes gyvendamas 
Kempteno mieste plačiai buvo 
įsijungęs į bendruomenės veik
lą.

X Petronėlė čingienė, 6616 
S. Aibany st., ir Genė Činsto 
nienė, 6610 S. Aibany st., pra
eitą sekmadienį grįžo iš Miami, 
Floridos. Jos ten išbuvo ketu
rias savaites ir džiaugėsi labai 
gražiu oru. Grįžusios nejaukiai 
pasijuto Chicagos šaltam kli 
mate. Iš Miami atostogautojas 
palydėjo Simkai ir Linevičiai. 
Išleistuves padarė p. Šimkai.

X Lietuvių Dailės instituto 
Colorado universitete (Boulder, 
Colo.) suruoštoje grafikos pa
rodoje lietuvių grafiką savo 
monumentaliais darbais repre
zentuoja dailininkai: Paulius 
Augius, Alfonsas Dargis, Vy-

nimas jungiasi prie Cicero gru
pės, o West Sidės prie Brigh
ton Parko.

X Keturiasdešimt valandų 
atlaidai įvyks Aušros Vartų 
parap. kovo 31 d., bal. 1 ir 2 
d. Mišparai vakarais 7:30 vai. 
Iškilminga procesija sekm. per 
sumą ir antradienio vak. Pa
mokslus sakys kun. Edmundas 
Budreckis, MIC. Pirmadienio ir 
antradienio rytais pamokslai 
bus pritaikinti vaikams.

Eucharistinė konferencija 
Sodalicijos mergaitėms kovo 31 
d. 4 vai. p. p.

X Sol. Juzė Krištolaltytė,
kuri Vilniaus operoje buvo pa
ruošusi Gildos rolę, karo sąly
gų pasėkoje nebegalėjo jos at
likti. Todėl šio sekmadienio 
spektaklis yra Krištolaitytės 
debiutas, nors ir po ilgos metų 
pertraukos. Abu operos spek
takliai yra skaitomi premjero
mis, nes pagrindiniai solistai 
yra kiti.

X Richard Dočkus, 120 W. 
107 st., Roseland, kovo 18 d. 
išvyko į Dėdės Šamo tarnybą. 
Ta proga motina Marijona 
Dockienė kovo 16 d. surengė 
išleistuves, kuriose dalyvavo 
giminės ir artimieji. Dočkų Ri
chardas yra iš šešių sūnų pats 
jauniausias. M. Dockienė yra 
našlė jau 18 .metų. Ji išaugino 
6 sūnus ir dvi dukreles.

X Moterų sąjungos 20-ta 
kuopa iš Brighton Parko ba
landžio 14 d. 3 vai. p. p. Vyčių 
svetainėje, 2453 W. 47 st., ren
gia žaidimų vakarą. Bus daug 
dovanų. Rengimo komisijoj yra 
H. Širvinskienė, pirmininkė, O. 
Paukštienė, Marks-Markevičie- 
nė, F. Vertelkienė ir J. Petkū- 
nienė.

X Skaučių trio, vadovauja
mas muz. J. Kalvaičio, pasiro
dys su nauja programa Skautų 
ruošiamoj skautoramoj balan
džio 14 d. Marijos Augštesnio- 
sios mokyklos salėje. Šio dr 
džiulio skautų vakaro metu 
įvyks ir skautų-čių darbų pa
roda.

X Operos Mietai, kurie bu
vo Brighton Parke Juliaus Sav- 
rinavičiaus krautuvėje, yra vi
si išėję, todėl ten jų nebegali-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS

All MM SUNKVEZIMIV

Kupranugariais ir asiliukais pristatoma reikalingi reikmenys Jung
tinių Tautų armijai .prie Sinajaus, kur sunkvežimiais pristatymas ne
galimas (INS)

VADOVO ŽODŽIAI OPEROS IŠVAKARĖSE
(Pasikalbėjimas su "Rigoletto" pastatymo vadovu 

muz. Baltrušaičiu)

Didelė misija atiteko muz. VI. 
Baltrušaičiui statant “Rigolet- 
to” operos lietuviškuosius spek
taklius. Muz. A. Kučiūnas pra
ėjusį rudenį “Draugo” pusla
piuose buvo prasitaręs, kad ka
žin ar pasaulio operos istorijoje

žomis rolėmis nenorėjo “terlio-' rymo spektaklių iki dabar tebe-
tis”. Išmintis, kad “mažų ro
lių nėra, o yra tik maži artistai”, 
čia buvo bereikšmė. Turint šioj 
operoj nedidelį skaičių didelių ro 
lių, sunku buvo paskirstyti tarp 
didelio skaičiaus “didelių artis-

buvo toks atsitikimas, jog tas|tų”. Bet, ačiū Dievui, pagaliau 
pats asmuo vadovautų operos 1 toji kliūtis buvo nugalėta. Su 
pastatymui, paruoštų chorą ir | tokiu sąstatu net ir tokiam pa- 
dar pats atliktų pagrindinį “Ri- statymo vadovui, kaip man,
goletto” vaidmenį. Bet muz. VI. 
Baltrušaitis nepabūgo to darbo 
ir visus metus kantriai dirbo.

Operos išvakarėse pateikiau 
muz. VI. Baltrušaičiui keletą 
klausimų.

— Po ilgo laukimo štai esa
me “Rigoletto” operos išvaka
rėse. Sakykit, gerb. operos pa
statymo vadove, kaip sekėsi o- 
perą atvesti iki scenos rampos?

— Nors ir labai maloniai au
sį kutenantis pastatymo vadovo 
titulas, bet man jis neužtarnau
tas. Daug mieliau pasirinkčiau 
vardą tik mėginančio atstatyti 
arba pakartoti tą, ką esu matęs 

ir ką dar prisimenu.
Kiekvieną darbą dirbant, ten

ka susitikti su tam darbui bū
dingomis kliūtimis bei galimy-

tautas Kasiulis, Viktoras Pet-|ma gauti. Dar šią savaitę jų 
ravičius, Telesforas Valius, Ro- galima gauti “Marginiuose”,
mas Viesulas.

X Skautybės Kelio redakci
ja praneša, kad dėl techniškų 
kliūčių šią savaitę skautų sky
riaus nebus. Sekantis “Skauty
bės kelias” pasirodys kaip pa
prastai.

X Dana ir Alfonsas Parei
giai nusipirko maisto krautuvę

2511 W. 69 St., ir pas Karvelį, 
3322 So. Halsted St.

X “Rigoletto” operoje daly
vaus lietuvių, atvykusių net iš 
Toronto ir Hamiltono, toks di
delis susidomėjimas yra šiuo 
pirmuoju pastatymu.

X šv. Jurgio parapijos šv. 
Jurgio moterų klubas kovo 31

1301 S. 50 et., Cicero, III. Anka- d- 3 vai. p. p. rengia žaidimų 
čiau šią krautuvę laikė seno- j vakarą, 
sios kartos lietuvis Juozas Kaz
lauskas.

X Visų šventų draugijos na
riai, Cicero, III., dalyvauja ben
droj Šv. Komunijoj ateinantį 
sekmadienį 7:30 vai. rytą.

REIKALINGA VIRfiJA-PADfiJfi-
JA. Genis ntlygininiHH, butus ir nž- 
Inikymns. Kiišykite Šiuo n d re su:
DRAUGAS Adv. 9441, 4545 W. 63rd 
St., Clncago 29, III.

Trečiadienis, kovo 27, 1957

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Lietuvių diena šiais metais 
bus rugsėjo 8 d., Breakfast klu
bo patalpose, toje pačioje vie
toje kaip pernai. Pagrindiniu 
kalbėtoju numatyta kviesti se
natorių T. H. Kuchel. Tai bus 
ketvirtoji iš eilės Los Angeles 
Lietuvių parapijos rengiamoji 
Kalifornijos Lietuvių diena.

— Bostono Lietuvių Vyrų 
choras Bostone kovo 31 d. 3 vai. 
p. p. Thomas Park High School 
rengia koncertą. Koncerte daly 
vauja solistė Daugėlienė iš Man 
chester, N. H’., ir solistas Lie
pas iš So. Boston, Mass., kurie 
atliks programą sykiu su Bos
tono Lietuvių vyrų choru.

URUGVAJUJ
— Montevideo. Lietuvių Skau 

tų Draugovės Argentinoje an
samblio atvykimas į Urugvajų 
buvo didis ir įspūdingas įvykis 
abiejų kolonijų kultūros istori
joje. Tikra meno šventė, kurią 
Montevideo lietuviai negreit pa
mirš.

Kovo 2 d. ansamblis pastatė 
G. Veličkos “Šienapjūtę”, o ko
vo 3 d. parapijos salėje pasiro
dė su dainų ir šokių pyne, ku

riui vadovavo J. Valentinas, 
įterpdamas kupinų sąmojaus 
monologų.

Solistai ir tautinių šokių šo
kėjai žiūrovus sužavėjo. Ypatin 
gai pažymėtina J. Valentino 
žavi vaidyba dėdės Rimkaus 
vaidmeny. Jis kartu ir režiso
rius. Pažymėtina L. Paliuliony- 
tės gera vaidyba ir simpatiškai 
švelnus bei sultingas jos balsas. 
Gražiai vaidino A. Rastauskas, 

i D. Valentinaitė, Z. Jaunius, V. 
Rastauskas, R. Mackevičius, l’r. 
Tamoševičius, F. Masiulytė-Jau- 
nienė ir muzikantas tikras akor
deono maestro, Ed. Radiono- 
vas. Dainoms vadovavo muz. A. 
Stasiulis, tautiniams šokiams Z. 
Jaunius, grimas ir dekoracijos 
— A. Jablonskytės.

KAS KĄ IR KUR
— Marųuctte Parko Lietuviu Na

nnj savininkų organizacijos susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, ko
vo 28 d., 8 vai. vakare. Lietuvių 
parapijos salėj, 6820 S. \\ashte- 
naw A.ve. Visi nariai kviečiami da
lyvauti, nes yra svarbių reikalų. 
Be to išgirsite komisijų praneši
mus.________ O. švirmiekas.

budi lietuviškosios operos sar
gyboje. Dainavo visą nepriklau
somybės laikotarpį, dainavo Vo
kietijoje suorganizuotoje Trem
tinių operoje, ir čia — šio su
manymo buvo pirmieji rėmėjai 
bei skatintojai. Operai lietuviš
kąjį tekstą parengė sol. A. Kut- 
kus. Gi ponia daug valandų 
kantriai dirbo tokį darbą, kurį 
nesant kam padaryti būtų te
kę daug repeticijų neįvykdyti. 
Kolektyvas jų pagalbą stipriai 
vertina ir jaučia didelį dėkingu
mą.

— Šiems operos pastatymams 
daug biletų iš anksto parduota 
ir visuomenėje jaučiamas gyvas 
susidomėjimas. Ar tikėjotės to, 
pradėdami operos pasiruošimo 
darbą?

—Kad mūsų visuomenė operą 
myli, to negalima nuneigti, nei 
nepastebėti. Iš retkarčiais spau-1 
doje pasirodančių pasisakymų,

kiamai kas nors seka, ir ji ne- kad mes galėtume turėti Chica-i 
1 goję savo operą, ir iš visos eilės 
kitų ženklų buvo aišku, kad 
šiam sumanymui rėmėjų susi
lauksime, o žiūrovų bus taip 
pat. Būdami gi priešingos nuo
monės, nebūtume to darbo pra
dėję.

— Būsi m uosius “Rigoletto”

dirbti lengva ir miela, juo la
biau, kad sceninio pasiruošimo 
darbui nepaprastai nuoširdžiai 
aukojasi režisorius Oželis. Or
ganizacinę pastatymo darbo da
lį su dideliu patyrimu ir pasi
šventimu, savo štabo padeda
mas, dirba Vyt. Radžius. Jo 
rūpesčius lyginti su kadaise sa
vame krašte normaliais ar ir o- 
kupaciniais metais teatro di
rektoriaus arba administrato
riaus pareigas ėjusių žmonių 
rūpesčiais būtų juokinga. Rei
kia tikėtis, kad V. Radžiaus tan
kiai šakotą kultūrinę veiklą rei-

liks neįvertinta.
Labai malonus šiame darbe 

susitikimas su dirig. A. Kučiū
nų. kuriam diriguojant, kaip svebėmis jų išvengti. Pradžioj daug {iuj j. Vokictijos jau 1943 m

pat vaidinimo metu prašome ne
fotografuoti.

— Kokių didžiųjų darbų vėl 
ryžtatės imtis, operai nuskam
bėjus?

— Kokių, ar iš viso bus galima 
bent kokių darbų imtis šia kryp 
timi, lemtingai priklausys nuo 
to, apie ką jau dalinai teko kal
bėti prieš tai buvusiame klausi
me.

Baigdamas šį savo padriką pa 
sisakymą, o taip pat ir savo dar 
bą, aš šia pačia proga reiškiu 
savo širdingą padėką visam ko
lektyvui, kantriai iškentusiam 
mano, neturinčio tokiame darbe 
patyrimo, neplaningo, o kai ka
da gal ir klaidingo vadovavimo 
laiką, ir iš širdies linkiu, kad šis 
pastatymas nebūtų paskutinis, 
bet kukli pradžia eilei didesnių 
darbų, kurie išneštų mus čia su 
tikra lietuviška opera.

VI. Būtėnas
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Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas

128 pusi. Kaina $1.00 
lliaiikyriiUH kurtu nu plntKUta niaukite:

‘‘DRAUGAS’’

4545 West 63rd Street 
Chicago 29. Illinois

Pirkit Apsaugos Bonus!
sunkumų buvo, jieškant taip va
dinamoms “mažoms rolėms” ar
tistų. Vis pataikydavome ant 
"didelių artistų”, kurie su ma-

X Vinco Krėvės vardo lite
ratūrinei premijai, kurią Lietu
vių Akademinis sambūris Mon- 
trealyje numato įteikti š. m. 
gegužės mėn. už 1955-56 m. iš
leistą lietuvių grožinės litera
tūros veikalą, skirti sudaryta 
jury komisija: Birutė Pūkele* 
vičiūtė (Lietuvių Rašytojų 
draugijos atstovė), Jonas Kar
delis (Kanados Lietuvių ben
druomenės Montrealio apylin
kės atstovas), dr. Henrikas 
Nagys, Birutė Ciplijauskaitė, 
Kazys Veselka (Lietuvių Aka
deminio Sambūrio atstovai).

X šv. Kazimiero seserų rė
mėjų 4-to skyr. ruošiama va
karienė įvyksta Visų šventų 
parapijos salėje Roselande ko
vo 31 d. Bus graži programa 
ir skanūs užkandžiai. Skyrius 
nori padaryti seselėms dides
nių pajamų.

X žemaičiai, iš Sao Paulo, 
Brazilijos, buvo apsilankę nau
jose DRAUGO patalpose. Po
nas Žemaitis yra stipendijos 
studentas Michigan universite
te ir mano baigti mokslus šią 
vasarą.

X Praėjusiame Lietuvių Jau
nimo Kongrese rėmėjų plenu
mo posėdyje buvo iškelta min
tis šiame kongrese turėti vie
ną paskaitą anglų kalba, kuri 
būtų skirta lietuvių kalbį pri
mirkusiems jaunuoliams ir lie
tuvių draugams.

X Justui Strimaičiui, 4617 
So. Paulina, už 3 mėnesius pra
leistus ligoje po sunkios auto
mobilio nelaimės Leonardas 
Jankauskas įteikė $1,898.40 če
ki- '

gruodžio 22 d. Vilniuje man te
ko dainuoti “Rigoletto”. Savo
recenzijoje muz. Kaveckas štai spektaklius lyginant su tos pa
ką tuo metu rašė apie Kučiūną< čios operos spektakliais Vilniaus 
"A. Kučiūnas, mums pažįstamas operoje Tamstos ten buvimo
kaip rimtas muzikas, karo nu
blokštas į Dresdeną, kur jis sėk
mingai dirba akompaniatoriaus 
ir dirigento darbą operos ir ope- 
tės teatre. Per tuos kelis metus 
jis stipriai išaugo. Tai mes ga
lėjome pamatyti jo diriguotame 
‘Rigoletto’ spektaklyje. Operą 
jis žino beveik mintinai. Todėl 
mes nematėme jo lindinčio par
titūros puslapiuose. Jis visą lai
ką savo žvilgsniu buvo scenoje 
arba orkestre. Jo mostas tiks
lus, saikingas ir reikšlus. Jis nu
rodė net menkiausią įstojimą 
scenoje. Iš viso spektaklis pra
ėjo tvirtose rankose. Sveikina- 
name A. Kučiūną gražaus pa
sirodymo proga ir linkime jam 
sėkmės”. Maža dalis buvusių 
profesionalų, dalis besiruošian
čių jais būti, dalis mėgėjų, ku
rie visi dirbę ilgas valandas, 
daugaiusia fizinio darbo valan
das, išvargę, susirenka vakare 
dar sunkesniam ir daugeliui ų 
visai neįprastam darbui. Visa 
tai turint galvoje, nesunku su
prasti Kučiūno darbo naštą ir 
atsakomybę.

Nepaprastai malonu šios o- 
peros rėmėjų tarpe turėti mūsų 
Lietuvos operos teatro vetera
nus J. VencevičaitęKutkuvie- 
nę ir Kutkų. Jiedu nuo pat 
pirmųjų Lietuvos operos atida-

metu, — koks skirtumas bus ma 
tomas, kas naujo dabar pasi
rodys?

Didžiausia naujenybė bus čia 
ta, kad, išskiriant mudu su šu 
A. Kučiūnų, šiuose pastatymuo
se dalyvaus visi nauji žmonės, 
Lietuvoje “Rigoletto” operoje 
nedainavę.

—- Spektaklių metu publikai 
juk specialių kalbų nesakysite. 
Tad ką publikai norite iš anksto 
tarti, ko iš jos paprašyti?

— Silpnos prigimties nauja
gimiu aš laikyčiau čia mūsų mė
ginimą įžiebti kibirkštėlę lietu
viškajai operai Chicagoje. To 
naujagimio, greitai į mūsų tarpą 
ateisiančio vardu, aš norėčiau 
iš visos širdies paprašyti lietuviš 
kąją visuomenę ištiesti jam šil
tą rūpestingai tėvišką ranką.

Kitas, jau konkretus pageida
vimas tiesioginiai šiam pasta
tymui, tai būtų tas, kad nė prieš 
spektaklius, n'ė laike pertraukų, 
taip pat nė joms pasibaigus, į 
užkulisį pas artistus pašaliniai 
nebus leidžiami. Pašaliniais bus 
laikomi visi tie, kurie vaidini
muose neužimti. Toks nutari
mas yra padarytas meno vado
vybės. Norintieji po spektak
lio pamatyti sau brangius vei
dus yra prašomi palaukti iš 
anksto sutartoje vietoje. Taip

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

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

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

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

S/

Jr

“RIGOLETTO” operos rengėjai
praneša, kad sekmadienio spektakliui visi biletai jau išpar
duoti. šeštadieniui dar yra likę biletų pas Karvelį ir Margi
niuose.

Prašome visus, kurie esate užsisakę biletus pas platin- 
tojir, atsiimti juos iki ketvirtadienio, kovo 28 d., 8 valandos 
vak. Iki minėto laiko neatsiimti biletai bus parduodami.

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 stskiru leidiniu. Jei kny
ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pre
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu.


