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Lietuvos okupacija prieš 160 m.
Amerikos Balsas sausio 31 d. paminėjo prieš 1G0 metų carinės 

Rusijos įvykdytą Lietuvos nepriklausomybės panaikinimą. Isto
rines pastabas parūpino dr. K. Jurgėla.

Prieš 160 metų carienės Kot
rynos II gubernatorius Riepninas 
paskelbė Lietuvos gyventojams, 
kad jų kraštas į rytus ir šiaurę 
nuo Nemuno prijungiamas prie
Rusijos. Suvalkiją užvaldo Prū- _ . .
sija, kuri iš Lietuvos užgrobtą R• Afrika SŽUltyklŲ SU 
kraštą pavadino „Naujaisiais'

• Zarubinas vakar įteikė 
prez. Eirenhov.eriui naują Bul- 
ganino laišką. ' Turinys nepa
skelbtas.

Rytprūsiais“.
Dr. K. Jurgėla savo žodyje pa

stebėjo, kad visa anuometinės 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės teritorija jau buvo rusų ir 
prūsų nukariauta, o Tado Kos
ciuškos, Tomo Vįvreckio ir Jo
kūbo Jasinskio vadovautas tau
tinis sukilimas numalšintas. Il
goms kalinių voroms žygiuojant 
į Petrapilį ir Sibirą, kitais ke
liais ir vogčiomis į Vakarus bėgo 
emigrantų masės, kad surištų 
savo likimą su Napoleono revo
liucija ir savo tėvynę vaduoti iš 
svetur.

Kotryna II tučtuojau atšaukė 
ir panaikino Lietuvos Statutą ir 
uždraudė administracinį pavadi 
nimą „Lietuva“.^ Savo kariniam 
gubernatoriui gen. Riepninui ji 
įsakė suorganizuoti Lietuvoje 
„padėkos delegacijas“, kurios ru
sams dėkotų už Lietuvos valsty
binio gyvenimo ir lietuvių lais
vių panaikinimą. Riepninas, kaip 
vėliau Stalino satrapas Dekano
zovas, tokias delegacijas parūpi
no.

Rusija pasisavino Lietuvos 
valstybinius dvarus, konfiskavo 
sukilime dalyvavusių bajorų ir 
parapijų žemes ir jas išdalino Su- 
vorovui, Riepninui, Platonui Zu
bovui ir kitiems savo tarnams. 
Kotryna įvedė Lietuvoje rusiš
kus įstatymus su negirdėtomis 
iki tol baudžiavomis — pririšo 
visus valstiečįus prie žemės. Mo
kesčiai ir darbadieniai pakelti, 
laisvieji ūkininkai padaryti bau
džiauninkais, kuriuos rusai po
nai galėjo pardavinėti pavieniui 
ar šeimomis, Sibiran tremti, plak 
ti ir žudyti.

Lietuvon privažiavo daugybė 
rusų savanaudžių laimikio ir gro
bio jieškoti. Seniau administra
cijos pareigūnai buvo vietinių 
žmonių — bajorų ir miestiečių 
— renkami, dabar atvyko Rusi
jos centrinės valdžios skiriami 
valdininkai. Krašte apsistojo 
stambūs rusų kariuomenės dali
niai. Rusų karius turėjo maitin
ti valstiečiai iš savo skurdaus 
turtelio. Be to, per Lietuvą nuo
lat žygiavo rusų daliniai karo 
veiksmams prieš prancūzų revo
liucinę kariuomenę, o iš fronto 
Lietuvon gabenami sužeistieji

Kotrynos gubernatoriui Riep
ninui paskelbus Lietuvos aneksi
ją, lietuviai nenurimo. Tai buvo 
pirmas tarptautinis nusikalti
mas, kai daugelio šimtmečių 
laisvės ir nepriklausomybės tra
dicijas turėjusios Lietuva ir Len 
kija buvo plėšriųjų kaimynų iš
draskytos, netgi tų valstybių 
vardai panaikinti. Tūkstančiai 
lietuvių ir lenkų stojo į Napoleo 
no legijonus. 1812 metais pus
mečiui buvo atstatyta Lietuvce 
valstybė. Po to 1831, 1863 metų 
sukilimais, knygnešių akcija 
slapta spauda, pasipriešinimu 
bažnyčių uždarymui ir tautine 
1905 metų revoliucija lietuvių 
tauta reiškė protestą prieš pa
vergimą, prieš pagrindinių žmo
gaus teisių mindžiojimą, ir galop 
1918 metais Lietuva laimėjo ne
priklausomybę. Riepnino ukazas 
Lietuvos nesunaikino. Tikėkim, 
kad to nepadarys nė komunistų 
smurtas.

MID’.’.'EST 1NIER-HBRARY CZMTER 
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rusais nenutraukė
PRETORIA, vas. 3. — Išvary

dama iš savo žemės visų Sov. Ru
sijos konsulatų ir kitokių agen
tūrų personalą, P. Afrika diplo
matinių santykių su Maskva ne
nutraukia — jie bus palaikom 
per Londone esančius abiejų valr 
tybių atstovus, kaip yra buvę iki 
šiol.

Nė P. Afrika Maskvoje, nė S 
Rusija Pretorijoje diplomatinių 
atstovybių neturi.

Planas JAV armijos

rezervams sudaryti
WASHINGTONAS, vas. 3. — 

Kad papildytų armijos rezervus, 
esąs sumanymas 1957 m. birželio 
mėn. paleisti iš armijos 100,000 
vyrų puse metų, anksčiau, ir juos 
įpareigoti už tą pusę neištar
nautų metų išbūti organizuota
me rezervo vienete du su puse 
metų. Mobilizuotasis galės pasi
rinkti vieną ar kitą galimybę.

Šitaip greičiausiai bus padary
ta tik vieną kartą — kol susiras 
pakankamai savanorių pagal 6 
mėn. rezervų apmokymo progra
mos įstatymą.

Kad paleidus prieš laiką tiek 
daug vyrų neliktų spragos armi
jos eilėse, bus pašaukta daugiau 
naujokų — maždaug dvigubai 
tiek, kiek dabar imama per mė
nesį.

Laimėjo prekiauti

norį su Peipingu
LONDONAS, vas. 3. — čia 

informuojama, kad prez. Eisen- 
howeris ir Edenas pasiekė svar
baus kompromiso dėl prekybos 
su kom. Kinija kontrolės.

JAV ir toliau su kom. Kinija 
neprekiaus, bet JAV, Anglijos, 
Japonijos, Prancūzijos, V. Vo
kietijos ir kitų draugiškų vals
tybių atstovai susirinks kumors 
peržiūrėti Kinijai draudžiamų 
parduoti prekių sąrašų ir paban
dys juos sumažinti.

Japonija būtinai nori sugrįžti 
į Kinijos rinką, Malajų, Ceilono 
ir Indonezijcs guma taipgi nori 
ten patekti.

• Brazilijoje panaikinta spau
dos cenzūra — pirmas naujojo 
prezidento mostas.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Amerikietė vakar laimėjo motery figūrinio čiuožimo 

varžybas ir antrąjį aukso medalį Amerikos ekipai šių metų 
žiemos sporto olimpiadoje.

— Prancūzijos premjeras Guy Moliet ateinančią savaitę vyks
ta į Alžyrą, o kovo mėn. greičiausiai vyks į Maskvą naujų Vaicarų 
— Sovietųkontaktų megzti.

— Prez. Eisenhoweris išvyksta savaitgalio praleisti į savo 
ūkį ir įsiregistruoti Pensylvanijos valstybėje, kad galėtų balsuoti. 
Jo gydytojas vakar pasakė, kad prezidentas qu kandidatavimo 
sprendimu dar turi palaukti.

— Buv. kongresmanas Kerstenas patarė atsargiai elgtis su 
sumanymu siųsti Jungt. Tautų dalinį Palestinoje taikos saugoti, 
nes jei tame dalinyje būtų ir sovietų karių, tai jie galėtų daug 
žalos padaryti.

— Japonija painformavo Washingtcną, kad nesiprieš na nu
matytam vandenilio ginklų bandymui Pacifike.

— Sov. Rusijoje paskelbtas Bulganino ir Chruščcvo pasirašy
tas labai ilgas dekretas apie kainų pakėlimą daržovėms, kurias 
kolchozai, sovehozai ir privatūs kolchozininkai turi privalomai ati
duoti valstybei. Kainos pakeltos 70 proc. Numatyti ir priedai ui 
ankstyvą iiauginimą ir greitą atidavimą.

Naujasis Prancūzijos premjeras Guy 
Mendes-Prance.

a
Mallet (kairėję, prezidentą Coty (viduryje) su Bavo sąjungininku
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Lietuvos Diena Michigane
P R 0 C L A M A TI 0 N

Americans of Lithuanian descent, and indeed all liberty - 
loving Americans, will celebrate February 16, 1956, as the 
Thirty-eighth Anniversary of Lithuanian Independence. Even 
though the great nation of Lithuania has been engulfed with 
the forces of Russian imperialistic communism, Americans štili 
remember it as a brave and freedom-loving nation. Certainly 
Lithuanian Independence Day will be an inspiration to all 
Americans of Lithuania descent. Thy will remember what oc- 
eured on this day and what can occur again in the future.

THEREFORE, I, G. Mennen Williams, Gįgjernor of the 
State of Michigan, do hereby proclaim February 16,1956, as

REPUBLIC OF LITHUANIA DAY
in Michigan, and urge all our people, regardless of their linage, 
to pay tribute to the citizens of Lithuania and to offer a solemn 
prayer that their day ofliberation will soon take place,

Given under my hand and the Great Seal of the 
State of Michigan, this twenty-sixth day of Jari- 
uary, in the Year of Our Lord, One Thousand Nine 
Hundred Fifty-six, and of the Commonwealth, the 
One Hundred Twentieth.

1 G. Mennen -VViUiams
GOVERNOR

Enkavedistas Kruglovas pašalin
tas nuo Sov. Rusijos vid. reikalų mi- 
nisterio pareigų. (1NS)

Dr. John palieka kalėjime,
įtartas norįs pabėgti

BONNA, vas. 3. — V. Vokieti
jos augšč. teismas nesutiko pa
leisti dr. John už užstatą, ir jo 
areštą pratęsė 3 mėnesiams tar
dymui tęsti.

Dr. John buvo areštuotas gruo 
džio 23 d., kai grįžo atgal iš so
vietinės Vokietijos, kur buvo pa
bėgęs 1954 m. liepos mėn. būda
mas savo krašto politinės polici
jos viršininku.

Teismas nenori paleisti John 
iš kalėjimo todėl, kad galima įtar 
ti, jog jis yra kaltas krašto iš
davimu, nori iš V. Vokietijos pa
bėgti ir jon sugrįžti nenorėjo iš 
sovietinės Vokietijos bėgdamas. 

Norvegijos teismai
spręs rasų bylų

OSLO, vas. 3. — Vakar pagau
tas dar vienas sovietų laivas 
Norvegijos vandenyse.

Ners Sov. Rusija reikalauja 
paleisti laivus ir įgulas, neigda
ma, kad jie nebuvo Norvegijos 
vandenyse, tą klausimą turės iš
spręsti Norvegijos teismai. Todėl 
dabar laivai ir įgulos bus Norve
gijos žinioje.

Kalendorius

Vasario 3 d.: iv. Blaž'.cjus. 
Lietuviškas: Radvilas ir Asta.

Oras Chicagoje

Apsiniaukus, temperatūra vir
šum 20 laipsnių.

Saulė teka 7:02, leidžiasi 5:08.

KARAI LAISVINA
. ___________

Washingtono vardu pavadinta 
principų ir tikslų deklaracija

Eisenhowerio žodis
vis tebeslepiamas

BERLYNAS, vas. 3. — Už ge
ležinės'uždangos ir šiandien dar 
niekas nežino, ką atsakė prez 
E:senhoweris Sov. Rusijai, šiai 
pasiūlius rašytis draugiškumo 
paktą. Tebereklamuojamas tik 
Bulganino laiško turinys ir pa
sakojami Kremliaus nuopelnai 
taikai.

Kad Eisenhowerio atsakymo 
turinys, leidžiamas anapus gele
žinės uždangos pei’ daugybę radi
jo stočių įvairiomis kalbomis, ne
pasiektų žmonių ausis, nepapras 
tai sustiprintas tų transliacijų 
glušinimas.

• Peipingas prašo intemuot: 
Hong Konge Formozos lėktuvą, 
kurį lakūnas nutupdė grįždamas 
iš kom. Kinijos.

• Kambodija gavo iš JAV dži
pų ir šarvuotų vežimų už 800,000 
dol. Ten veikia JAV karinė misi
ja.

Rinksis konferencija

Palestinos reikalais
WASHINGTONAS, vas. 3. — 

JAV, Anglijos ir Prancūzijos at
stovai greitai čia susirinks ap
tarti priemonėms karui Palesti
noje išvengti.

Tos priemonės gali būti kariš
kos, ekonominės, ūkinė blokada 
arba vises kartu. Jų taikymas 
gali eiti per J. Tautas ar kitaip. 
JAV pasižadėjo dabar Izraeliui 
ginklų neduoti, ypač sprausminių 
lėktuvų.

Gubernatorius visada

palankus lietuviams
Artėjant Lietuvos Nepriklau

somybės šventei, Michigano vals
tybės gubernatorius G. Mennen 
VVilliams paskelbė 1956 m. vasa
rio 16 d. LIETUVOS VALSTY
BĖS DIENA. /

Džiugu mums lietuviams, kad 
mūsų gubernatorius tai padaro 
jau septintus metus iš eilės. Jis 
su lietuviais visur ir visada. Jį 
detroitiečiai ir šiemet turės savo 
tarpe vasario 19 d. — Nepriklau
somybės šventės minėjime. Pro
klamaciją išrūpino Alto Tarybos 
narė Elzbieta Paurazienė.

• Sovietinės Vokietijos du 
aviatoriai šiomis dienomis atbė
gę į Vakarus.

w

WASHINGTONAS, vas. 3. — JAV ir Anglijos vadai 
paskutinę savo konferenciją panaudojo Washingtono vardu 
pavadintai kaikurių tikslų ir principų deklaracijai paskelbti. 

Tos deklaracijos skelbimas pa
teisinamas tuo, kad ir 1956 m. 
tebeina amžių senumo kova tarp 
tų, kurie tiki, jog žmogus savo 
kilme ir likimu santykiauja su 
Dievu, ir tų, kurie elgiasi su žmo 
gumi taip, lyg jis būtų tik vals
tybės mašinos tarnas.

Štai deklaracijos svarbiausi 
punktai, perduodami pirmojo as
mens forma.

1. Kadangi mes tikime, kad 
valstybė yra žmogaus gerovei, o 
ne atvirkščiai, tai pripažįstame 
ir palaikome pagrindinę tautų 
teisę laisvai pasirinkti valdžios 
formą.

2. Tas mūsų įsitikinimas yra 
daugiau negu teorija ar doktrina 
— tuo principu remiama mūsų 
vidaus ir užsienio politika. Pasi
rašydami įvairias chartas (sumi
nimi jų vardai) mes įsipareigojo
me padėti pasiekti savivaldos ir 
nepriklausomybės visiems kraš
tams, kurių žmonės to nori ir pa
jėgia nepriklausomai tvarkytis.

Per paskutinius 10 metų apie 
600 mil. žmonių daugybėje kraš
tų mūsų pagalba gavo nepriklau
somybę, daug milionų žmonių da 
bar prie to tikslo padedama eiti.
Šitie faktai yra mūsų nuoširdu
mo liudininkai.

3. Mes žinome, kad viena poli
tinė nepriklausomybė negali su
teikti žmonėms ir tautoms pilnos 
galimybės siekti laimės ir įvyk
dyti savo augščiausią tikslą.
Reikia ir ūkinio ramsčio, kurį 
taipgi mes padėjome parūpinti.
Savo ūkinę ir technišką pagalbą 
teikdami ūkiškai atsilikusiems 
kraštams mes nesiekėme savo 
ūkinės ar politinės jėgos išplėti
mo — mes tik norėjome sustip
rinti jų laisvę.

4. Per tą laiką dirbo ir tie, ku
rie išpažįsta valstybės visagaly
bę ir nepripažįsta žmogui jokių 
iš jo neatimamų teisių. Milionai 
skirtingo kraujo, religijų ir tra
dicijų žmonių jėga buvo įjungti 
į Sov. Sąjungą, milionai buvo 
įjungti į komunistų bloką, jei ne 
formaliai, tai faktiškai. Vienoje 
Europoje toks likimas ištiko apie 
100 milionų žmonių, tilpusių 10 
nepriklausomių valstybių.

Komunistai daug kartų yra iš
kilmingai žadėję plėsti komunis
tinę praktiką visomis priemonė
mis. Praeityje to tikslo siekdami 
jie naudojo karinę ir politinę jė
gą ; taip bus ir toliau, tik dar pri
dedamos ūkinės priemonės. Bū
tų iliuzija manyti, kad Sovietų 
vadai gerbs kitų tautų žmonių 
teises, jei jie negerbia tų, kuriuos 
jau turi savo valdžioje. Kiekvie
na dabar laisva tauta neteks ne
priklausomybės, o jos žmonės 
savo teisių ir laisvių, jei tik pa
teks komunistų valdžion. Šitie 
skirtumai ir sudaro kovos esmę 
tarp laisvųjų kraštų ir komunis 
tų valdovų.

5. Tas komunistų iššūkis su
jungė 50 valstybių į savanoriš
kas kolektyvinės apsaugos orga
nizacijas, kad per jas būtų ap
saugotos valstybių ir jų žmonių 
teisės.

6. Bet mes atmetame mintį, 
kad anksčiau aprašyti skirtumai 
turėtų būti panaikinti jėga. Mes 
niekad pirmi nesigriebsim jėgos, 
bet panaudosime visas galimy
bes neleisti Sovietams taikos su
griauti.

7. Mes sieksime teisingos ir 
pastovios taikos, visuotinio ir
efektyviai kontroliuojamo nusi- vimą toliau palaikyti ir plėsti.
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ginklavimo, tačiau dabar mes tu
rime turėti pakankamai jėgos 
agresijai atremti. Mes panaudo
sime atomą žmonijos gerovei, o 
ne jos pražūčiai.

8. Mes ne tik nepasitrauksime 
nuo čia paskelbtų principų ir tiks 
lų, bet juos stiprinsime ir plėsi
me. Todėl mes rūpinsimės savo ir 
kitų taika, laisve ir socialine pa
žanga, palaikydami žmonių tei
ses ten, kur jos yra, gindami ten, 
kur joms gresia pavojus, ir tai
kingomis priemonėmis grąžinda
mi jas ten, kur jų nebėra.

Apie atskirus svarstytus klau
simus, kiek jie liečia abiejų kraš
tų interesus, pasakyta konferen
cijos komunikate. Žemiau seka 
trumpa santrauka regionais.

1. Europa. — Atlanto paktas 
yra esminis bendro saugumo ins
trumentas. Tai yra daugiau negu 
karinė sąjunga. Palaikytina Eu
ropos ūkinio bendradarbiavimo 
organizacija, skatintina ūkinė ir 
politinė Europos integracija. Be 
sujungtos Vokietijos negali būti 
tikros taikos, todėl ir toliau bus 
siekiama jos sujungimo. Tik V. 
Vokietijos vyriausybė laikoma 
atstovaujanti visą vokiečių tautą 
tarptautiniuose santykiuose. Iš 
betkokios vietos einąs pasikėsi
nimas prieš Berlyną bus lygus 
pasikėsinimui prieš JAV ir An
gliją-

2. V d. Rytai. — Kadangi įsi
tempimai ten gresia taikai, tai 
žadama nesigailėti pastangų ma
žinti nesusipratimo šaltinius tarp 
to regiono ir Vakarų pasaulio ir 
tarp to regiono valstybių, padėti 
to regiono tautoms pasiekti savo 
teisėtų tikslų.

Susitarimas tarp Izraelio ir 
arabų yra svarbiausias reikalas. 
To pasiektina tik abiem pusėm 
padarius nuolaidų. JAV ir Angli
ja pasirengusios garantuoti su
tartas sienas ir padėti finansiniai 
sprendžiant pabėgėlių problemas.

Taikai dabartinėse aplinkybė
se išlaikyti priemones sutars tuo
jau įvykstanti JAV, Anglijos ir 
Prancūzijos atstovų konferenci
ja. Taika nebus išlaikyta vien tik 
ginklu, bet gerais santykiais ir 
tarptautinių įstatymų paisant.

Bagdado pakto sąjunga laiky
tina ne tik karinės apsaugos, bet 
ir ūkinio bei politinio bendradar
biavimo priemone. JAV aktyviai 
jungiasi į jos darbus per atitin
kamas komisijas.

Pareikšta viltis, kad ginčai su 
Saudi Arabija gali būti sutvar
kyti draugiškais pasitarimais.

3. Pietryčių Azija. — Manilos 
pakto organizacija laikoma sta
bilizuojančiu veiksniu. Per ją ir 
Colombo planą bus dirbama tos 
erdvės saugumui ir gerovei pa
tikrinti.

4. Tol. Rytai. — Abiejų kraštų 
politika sieks ten taikos ir nedve
jojant vieningai atrems jėga ar 
subversija siekiamą komunistų 
ekspansiją. Pripažinta, kad dar 
esama nuomonių skirtumų dėl to 
tikslo pasiektinų priemonių. Su
tarta tęsti prekybos suvaržymus.

5. Atominė energija. — Sutar
ta remti tarptautinės agentūros 
steigimą atominės energijos pa
naudojimui taikos reikalams 
tvarkyti. Kadangi abi pusės tu
rėjo daug naudos atominės ener
gijos laukuose bendradarbiauda
mos, tai sutarta tą bendradarbis-
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Australijos lietuvių sporto šventė
A. LAUKAITIS, Australija

(Tęsinys iš praėjusios savaitės)

Australijos Krašto Valdybos per j dram pasitarimui. Adelaidės Vy 
einamąją taurę, Vyties sporto tį atstovavo pirm. B. Marmuko- 
klubo vienkartinę taurę, Gėelon nis, J. Jurgaitis ir inž J. Riau- 
go apylinkės valdybos pereina- ba, Sydnėjaus Kovą — pirm. A.

, mąją taurę už krepšinį ir Vyties Laukaitis ir V. šutas, Melbour- 
šachmatų pereinamąją taurę pei no Varpą — pirm. J. Motiejū- 
leido Geelongui, antrosios vietos nag ir J. Červinskas, Geelongo 
laimėtojas Varpas (16 taškų) Vytį — J. Jonušas, A. Brata- 
gavo Adelaidės apylinkės v-bos navičius ir Canberros lietuvių 
sk'rtą dovaną. Trečiosios vietos sporto klubą — P. Pilka, 
laimėtojas Sydnėjaus Kovas Aptarus įvairius, Australijos 
(14 ta?kų) gavo Kultūros Fon- lietuvius sportininkus liečian- 
do skirtą dovaną. Ketvirtosios čius klausimus, buvo nutarta: 
vietos laimėtojas Geelongo V y- y. Išrinkti VI. Daudarą Aust
tis (8 taškai) ir penktosios —

6. A. L. F. L. S. valdybai už
megzti ir palaikyti ko glaudes
nius ryšius su Amerikos ir kitų 
kraštų lietuviais sportininkais.

(Nukelta į 4 pusi.)

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI III CHIRURGAI 
2300 West 51st Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto, 
2ikl 4 ir 6 iki 9 popiet; ketv. ir 
penkt. 2 Iki 4 ir 6 iki 9 popiet. šeš
tadieniais 10 iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PRospect 6-1705 
Rez. tel. G Ro veli iii 6-5603

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) • 

KCIHKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South Western Avenue
(MEDICAL BU1LD1NG) 

Plrniad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet-

Ofice tel. RE. 7-1168 
lies. u-l. \VAlbrook 5-3765

DR. 1. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St
Ofiso tel. RKliance 5-4410 

Rezld. telef. GRovehlU 0-0617
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų, 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį

Stalo tenisas

Vyrų ir moterų stalo teniso 
komandinės rungtynės buvo pra 
vestos taškų sistema ir indivi
dualinės — dviejų minusų. Ko
mandinėse varžybose laimėtojais 
tapo vyrų grupėje Melbourno 
Varpas (Sirjatavičius, Kuncai- 
tis), laimėjęs prieš Sydnėjaus 
Kovą (Bernotas, Binkis) 4:1, A- 
delaidės Vytį (Petruška Cižaus- 
kas) 5:0, Geelongo Vytį (Šim
kus, Breneizeris) 5:0 ir Cam- 
perdovvno Kovą (Liniauskas, 
Laukaitis) 4:1. Antrąją vietą 
laimėjo Sydnėjaus Kovas, įvei
kęs Geelongo Vytį 5:0, Adelai-' 
dės Vytį 5:0 ir Camperdowno 
Kovą 4:1. Trečiąją vietą lai
mėjo Camperdowno Kovas, nu
galėjęs Adelaidės Vytį 4:1 ir 
Geelongo Vytį 4:1. Ketvirtąją 
vietą gavo Geelongo Vytis, įvei
kęs Adelaidės Vytį 4:1.

Moterų komandinėse varžybo
se nugalėtojomis išėjo Sydnė
jaus Kovas (Kenderienė, Lau
kaitienė), laimėjęs prieš Mel
bourno Varpą (Kairaitytė, Uk- 
nevičiūtė) 5:0, Camperdowno 
Kovą (Gudeikait’ė, Saulytytė) 
5:0 ir Adelaidės Vytį (O. Keler- 
taitė, M. Kelertaitė) 5:0. Ant
rąją vietą gavo Camperdowno 
Kovas, nugalėdamąs Varpą 5:0 
ir Vytį 5:0. Trečioji vieta teko 
Varpo moterims, nugalėjusioms 
Vytį 5:0.

j i.
Individualinėse vyrų varžybo

se užtikrintu laimėtoju tapo vie 
nas geriausių Australijoje stalo 
tenisininkų V. Sirjatavičius. Vie

Moterų dvejetą laimėjo Ken
derienė — Gudeikaitė, baigmėje 
nugalėjusios Laukaitienę — Sau 
lytytę.

Mišraus dvejeto laimėtojais 
tapo Sirjatavičius — Kairaity
tė, laimėję prieš Binkį — Lau- 
veikia mūsų tautininkai?” 
kaitienę.

Tinklinis

Canberros l'etuviai (1 taškas) 
gaVo Vyties sporto klubo skir
tas dovanas. Individualines do
vanas buvo paskyrę Ateitin-ni 
kų Sendraugių Sąjunga, Moterų 
Draugija, Vasiliauskas ir Lan- 
gis. Kiekvienas šventėje da
lyvavęs sportininkas buvo Ap
dovanotas dailininko A. Kudir
kos reprodukciniu “Laisvės” pa
veikslu. Šventė buvo baigta An-

Vyrų tinklinio laimėtojais iš- gHjos ir Lietuvos irmnais
ėjo Adelaidės Vytis, laimėjęs 
prieš Varpą 2:0, Geelongo Vytį 
2:1 ir Kovą 2:0; antroji vieta 
teko Varpui, trečioji — Geelon- 
Vyčiai ir ketvirtoji — Kovui. Gc 
riausiais vyrų tinklinio žaidėjais 
buvo Ignatavičius, Jaciunskas, 
Karia (Vytis); Socha, Bacevi
čius (Varpas); Vasaris (Ko
vas) ir Bertašius (Geelongo Vy 
tis).

Moterų tinklinyje pirmąją vi° 
cą išsikovojo Adelaidės Vytis 
baigmėje laimėjęs prieš Sydnė
jaus Kovą. Trečioji vieta teko 
Melbourno Varpui. Gražiausiai 
iš moterų sužaidė Kelertaitė, Na 
vakienė, Stankevičiūtė (Vytis), 
Gudeikaitė, Bernotaitė, Kende
rienė (Kovas), Baltutytė, Kuz
mickaitė (Varpas).

• šachmatai

Šachmatų varžybose dalyva
vo tik trys komandos. Stipri 
Kovo komanda, negavusi kai- 
kuriems žaidėjams atleidimo iš 
darboviečių, negalėjo dalyvauti. 
Pirmąją ir antrąją vieas pasi
dalino Adelaidės Vytis su Gee
longo Vytimi, surinkę po lė/s 
taško, ir .trečiąją vietą gavo Mel

ralijos Lietuvių Fazinio Auklė
jimo ir Sporto Valdybos pirmi
ninku 1956 metams.

2. 1956 metų sporto šventės 
surengimą pavesti Sydnėjaus 
sporto klubui Kovas.

3. Išleisti sporto klubų finan
suojamą vieną Australijos Lietu 
vių Bendruomenės leidžiamą 
“Musų Pastogės” numerį.

4. Visokeriopai remti Australi 
jos sporto laikraštį “Varpas”.

5. Pravesti visuose miestuose 
ko didesnę akciją mūsų jaunuo
menės patraukimui prie lietuviš-

Tel. ofiso HE. 4-6009, rez. PR. 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1957 W. Garfleld Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. Ir sekmad

torijos pirmenybių pusiaubaig- bourno Varpas. Adelaidės Vy 
mėje jis nugalėjo Australijos - ties komandoje žaidė Pietų Aus 
vengrą M. Szabados, kuris de-' tralijos meisteris Arlauskas, Sic
šimt kartų buvo pasaulio meis 
tėriu, laimėjo 72 tarptautinius 
stalo teniso turnyrus ir per 11 
metų Australijoje nebuvo pralai 
mėjęs nė vienų rungtynių. Šis 
pralaimėjimas taip paveikė Sza
bados, jog jis pasitraukė iš sta
lo teniso varžybų ir pasidarė 
profesionalu treneriu.

Antrąją vietą laimėjo Kun- 
caitis, trečiąją — Liniauskas ir 
ketvirtąją — Bernotas.

Moterų nugalėtoja tapo J. 
Kenderienė, baigminėje kovoje 
sunkiai įveikusi V. Laukaitienę. 
Trečiąją ir ketvirtąją vietas lai
mėjo I. Saulytytė ir N. Gudei
kaitė.

Vyrų dvejeto nugalėtojais ta
po Sirjatavičius — Kuncaitis, 
nugalėję baigmėje Liniauską 
Laukaitį.

• CONRAD’O STUDIJA
LIKVIDUOJAMA

Norintieji gauti 
daugiau fotografi-

ių. atsiimti užsili- 
usnis arba nusi

pirkti savo nega- 
tivuB, paskubėkit, 
parduodam pigiai.

Terminai tik iki 
kovo 1 d.

414 West 63rd Str. 
ENglewood 4-5883

PIGIAI IR SAUGIAI

PI :rkr AUSTAU
BALDUS
viKTdir. ii: m toliau

K. LIDUKONIS
Turiu naują dideli BunkvežimJ 

ir apdraudaa
6930 S. Tabnftn, Chicago 29, Iii 

Tel. GRovehilI 6-7096

1955 m. gruodžio 31 d. vaka
re įvyko bendras N. Metų suti
kimas. Naujųjų Metų dieną bu- kojo sportinio gyvenimo 
vo suruošta puiki gegužinė, ku-' - . .... ■
rios metu jaukioje nuotaikoje 
Vyties futbolininkai laimėjo Į 
futbolą prieš sveč us 6:3.

monas, Vilčinskas ir Kinčinas.
1955 m. gruodžio 31 d., krep

šinio baigmei pasibaigus, įvyko 
dovanų įteikimas. Sportinin
kams išsirikiavus aikštėje, Vy
ties pirmininkas pasveikino lai
mėtojus ir įteikė jiems dovanas.
Adelaidės Vyties klubas, surin
kęs klubinėse varžybose dau
giausia (16V.) taškų, gavo PLB

Nauja Australijos lietuvių 

sporto vadovybė

Sporto šventės metu Adelai
dėje buvo susirinkę visų Austra
lijos lietuvių sporto klubų pir
mininkai ar jų įgaliotiniai ben-

NUO UŽSISENfcJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ '

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti. nes Jų užsisenėjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kąd pašalinti tą 
niežėjimų ir skaudėjimų senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGL’LO Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežSJI.nų ligos vadinamos PSORIA- 
818. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT. su
stabdo džiovinimų Odos ir perplySinių 
tarpplrščių. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančlos. suskilusios Odos dedir- 
vlnių. odos išbėrimų ir t. t.. taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos Ilgų. be
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., 31.26. Ir |8.60.
Pirkite vaistinėse Chl 
ragoj Ir upyllnkėse—
Mtlwaukec, Wlsc..Ga 
ry.Ind.lrDetrolt Ml- 
chlgan arba 1-aSykl- 
te Ir atHlųskite Mo- 
uey order 1

LE44ULO, Department D.

618 W. Eddy St. Chicago 34. Ui.
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I* ARTI IR TOIJ BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Nutilus si»e« lulus didelis 

sunkvežimis su pilna up- 
d rauda. Pigus Ir autini turus 
patarlių v linus.

R ŠERĖNAS
4546 8. Uotui SL, Chicngo D,

Illinois, tel. VI 7-29,2

Per Virš pusę šimtmečio

Schoenfekl
Pasižymėję žolių vaistai

LAXAT)VE

Skubiai pagelbsti 
užkietėjusius vidurius

VISOSE VAISTINĖSE

RĄDtOSUI
Į (LEMPOS-DALYS-BATtRijos) j

TAISYMAS 
įnamuosedirotuvėsej 

—100% — 
IGARANTOA.

JCAWzen^|

Daina
TELEVISION

(sav. inž. A. Sem Ana s J

• • J
4*HSS:SSI

P.&J.JOKUBKA
Į TV. DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas
4102 Archer Avė., a* Mozart 

Chicago 32, III. — TeL eA 8-8817

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

DR. ARNA BALIUKAS
NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Avenue
Vai.; kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3230 
Rez. telef. WAlbrook 5-5076

AKIŲ, AUSŲ,

DR. VL fcLAiYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

fieštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartį. 

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

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Westem Avenue 
Chicago 29, 111.

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpnblic 7-4000

Rezidencija: GRovehilI 6-8161

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

ilgiau gyvensi.
Dauguma Standard Taupjtojų turto yra sudėta į United, z
States Gov. Bonds Ir Vetetamį paskolas, kurios yra 60% 

garantuotos United States Government, kas ir padaro 

STANDARD stipriausią Taupymo Įstaigą tįsoję Amerikoje.

Turtas virš.................................#57,000,000.00

Atsargos Fondas  ..................#4,500,000.00

( HARTERED ANI) HUPEtlVlSED BY TIIE 
UNltED STATES GOVERNMENT

Meniber of Federal Satings and lxmn Insurance Corporation

JŲSTIN MACKIEWICH, President '

Įstaigos valandos: Kasdien, įskaitant šeštadienius nuo 9 vai. 
ryto iki 4 vai. po pietų. Kctvirtadipniaia nuo 9 vai. ryto iki
8 vai. vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma.

STANDARD I EUKliAl. SAVIMIS
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
r 4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

PHONE: Vlrginio 7-1141

Tel. ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-4060

DR. FRANK C. KWIHN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
Uždara treč. visa dienų ir šeštad. vak. 

1’oL ofiso GR. 6-5300, PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. CHIRURGINES LIGOS

2423 West 63rd Street
(Kampas 63rd ir Artesian)

VAL. 2—4 p.p. ir nuo 6—8 v. vak. 
šeštad. 2—4 popiet 

Trečiad. ir sekmad. uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIčIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michigan Avenue
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
tšskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:30 ▼. 
vak. šeštadieaiais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutartį
Ofiso tel. Vlrginla 7-0036 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų ligos Ir akušerija)

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Calitornla Avė. 

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

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

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofioe RAlbrook 5-2670.
Re*. HUltop ė.i&ėo

ūr. RitiMder J. M*M«
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

MARQCETTE MEDICAL CENTER 
6132 South Kedzle Avenue 

Vai. 2—4 p. p. Ir nuo 7—0 ▼. ršk. 
Trečiad. ir šeštad. pagal zutartl

Tel. ofilli.i.iillitIRS 7-9199

Ofiso tel. CUffside 4-2806 
Rezidencijos: LAfayctte 3-1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47 th Street 

(kumpus 471 b Ir Hermi toge)
Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 

šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.: kasdien 6-8, šeštad. 1-8 

Telef. TOvvnhall 3-0059 
2534 West 68th Street

Vai.: tik iš anksto susitarus. 
Telef. HEmloak 4-7080, neatsakius

skambini! CEntral 6-2204.

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezld.: 2410 W. 51st St 
rel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr., 
Trečiad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. ir 

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel.: OfLso — Pl'Ilinan 5-0766 
Buto — ENglewood 4-4079

Ofiso Ir buto tel. HEmlock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6757 South W e steni Avenue
Valandos: plrmad., trečiad., ketvirt., 
penkt. 6:30—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimų.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimų 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. Rcpublic 7-8818. 

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer).

Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

V. RASLAVI6IUS, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFFICE — 1166 DIVERSEY AVĖ.
Tel. WE 5-8126

Vai.: 2-5 ir 6-8, išskiriant trečiadie
nius ir šventadienius.

OFFICE — 5025 NO. PAULINA 
Betliuny Methodlst ligoninėje 

Tik lMigai susitarimų tel. AR 1-1403

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telef. REpnblic 7-2290 
SPECIALYBE CHIRUĮtGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS
2435 We8t 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 ir 6—8 vai. vak._ 
Išskyrus pirmad. tik nuo 6 Iki 8 v.v. 
Šeštad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko akinius, 

keičia stiklus Ir rėmus.
4455 So. California Avė., Chicago 

Šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto iki 4; trečiad. ir sekmad. 
tik susitarus.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2566 We«t 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:30 
iki 9 vaL Trečiad. Ir Šeši, uždaryta

^. ALBONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ Sf ECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pa£al 

siisitailin.y Utekyrits trečiadienius
2422 West MarrĮuefte Rd.

Telefonas REilance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

VAL. 1—4 popiet, 6:30- 8:30 vak. 
Trečiad. pagal sutartj

Tel. ofiso Ir Imto OLympio 2-415*
DR. P. KISIELIUS

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

Kasdien 1—3 v. Ir 6—8 v. vakare.
Būtos 1526 So. 40th Avė. 
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.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
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VAI., 11 v. r. iki 3 p, p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-182R 
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VIENINGAS FRONTAS
A

ANGLOSAKSŲ POLITINĖ SANTVARKA IR MES
Jungtinių Amerikos Valstybių ir Didžiosios Britanijos fron

tas pasaulio taikai palaikyti ir prieškoinunistinei kovai vesti te
bėra vieningas. Sovietų Rusija daug pastangų dėjo, kad jį su
ardytų. šiam tikslui turėjo patarnauti ir Bulganino pasiūlymai, 
kuriuos prezidentas Eisenhoweris atmetė. Be to Indijos prem
jeras Nehru jau sen ai talkininkauja Kremliui, kad tarp Londo
no ir Washingtono piasidėtų nesutikimai ir ginčai.

Pasibaigęs Ike — Edeno pasitarimas Washingtone įrodė, 
kad Maskvos pastangos buvo nesėkmingos. Tuo tenka džiaugtis.

Pasitarimo princip'nių klausimų pareiškimas, susidedąs iš 
aštuonių punktų, yra garantija, kad komunistinio pasaulio sklei
džiama neapykanta tautų tarpe, noras uždegti jas senuoju an
tagonizmu, kuris suskaldytų laisvės jėgas, ir ateityje nesiseks.
Gražu, kad tiedu vadai — Ike ir Edenas —, skelbdami savo pa
reiškimą, pasitiki, kad jų pastangos susilauks Dievo pagalbos, 
nes jie aiškiai supranta skirtumą, kokią reikšmę turi dabartinė 
kova tarp Rytų ir Vakarų. Pirmieji kovoja tuo įsitikinimu, kad 
žmogus yra sutvertas dirbti ir tarnauti vien tik valstybei, o 
antrieji (vakariečiai), kad žmogaus likimas ar buitis yra Die- 
vuje. šis t'kslas vakariečius apjungia be prievartos, laisva va
lia dirbti ir kovoti už gėrį, už žmogaus teises į laisvą ir ne
priklausomą gyvenimą, kuomet komunistinis frontas panaudoja 
fizinę jėgą, prievartą, kad visi žmonės ir tautos būtų didžau- 
sio ir pikčiausio šių laikų blogio — komunizmo vergais ir tik 
vergais. Todėl Washingtono pasitarimą ir reikia laikyti stipri- pavyzdi
nimu vieningojo fronto kovai su tuo blogiu. Susitarta ir pasi 
žadėta išlaisvinti žmoniją iš baimės ir netikrumų. O tų netik 
rūmų šia s laikais yra daug ir visur.

Klausimo komplikuotuinag

K. MOCKŪS, So. Boston, Mass.

IŠGELBCTAS LĮKTUVTJI ĮKRITUS Į UPĘ

Sgt. Alfred Allcman, 38 metą, vienas iš USA išgelbėtu vyra, kuriu lėk
tuvas B-25 įkrito į Monongahelos upę, išsibaigus kurui, guli Pittsburyh 
ligoninėje. Jie skrido iš Meili* oro bazės. Nev., į \\ asbingtoną. Iiesiiu-li
vrą Baldivin Tounsbip policijos departamento leitenantas Charles Co- 
los, kuris Allemaa ištraukė iš vandens. Kairėje via s'augė Ann Beggs. 
Alleinan antra kalia pergyvena lėktuvo kaiastrot'i}. (IXS,

krašto sąlygų, kurios d'dele da- mus 
limi sąlygoja busimąjį išvaduo
to krašto gyvenimą, ypač jo po- njs amerikiečių žymus piiblicis- 
lit.nį reiškimąsi, po neilgo ne- tag walter Lippman la.ko juos 
priklausomo gyvenimo patyri- valdys gabiausia tauta po ro
mo ir po gana ilga' užtrukusios mgnų Kaip ten bebQtUi j e pri. 
nuožm os okupacijos. glaudė Marksą, kai tam reikėjo

Jeigu taip lengva būtų vienos bėgti iš Vokietijos, bet patį , 
tautos politinį patyrimą bei su marksizmą pas save pavertė 
tuo susijusį susitvarkymą per- skirtingu nuo kontinentinio. Jų' 
kelti kitai tautai, tai toki pran- socialistai eina į mitingus daž- i 
cūzai seniai būtų metę šimtme- nai su šventraščiu rankose, o 
čius trunkantį blaškymąsi ir su- jų soc'alistų vadai, nešioję rau- 
radę pastovesnes savo susitvar- donus kaspinus jaunystėje, bai- 
kymo formas, panašias į jų kai- gia karjerą lordų rūmuose. Taip 

vyresniems reikia tais dalykais mynų britų. ir dabar atsitiko su Clement At-
domėtis ir darytis reikiamas iš- Jeigu taip neatsitiko, matyt, tlee. Jų karalius ar karalienė 
vadas. Turime ir politinę grupę, yra gilesnių psichologinių ir is- tebėra jų protestantų bažnyčios 
kuri akcentuodama pilnutinės torinių priežasčių. galva, vadinasi valstybė nuo
demokrates reikalą nurodo an-j T t nasakvtina anie eile bažnyči°3 tebėra neatskirta. Iš 
glosaksų kraštus kaip tokios de j-itos pusės yra daug vietos ii-

. . . ... beralizmui, kuris ten tun nema-įr naujajame kontinente. Musų , ., ’. ... , ,x , x. ... . . žą va dmenj. Vieša pagarba re-mazas kraštas yra toli nuo bn-l,............ * * *..... . . , ,'lkgijai ir jos atstovams yra vi-
ų, o i ir nuo jų gyvenimo u- suobnjaį pripažintas dalykas.

do ir nuotaikų. Žinoma visa tai j , * v- •.... , ... . ,Dievo vardo valstybiniame gyvenereiškia, ka dnereikia siekti su- . . , ., ,, r r.,, , . . , nime niekur nesibaidomą. Abiesitvarkymo, kun8 būtų geres-

Gyvendami daugiausia anglo
saksų kraštų prieglobstyje, daž
nai pakalbame, kad iš tų kraštų 
galime daug pasimokyti demo
kratinio tvarkymosi. Nėra abe
jonės, kad turime ir galime daug 
iš tų kraštų pasimokyti. Mūsų 
jaunesnieji, bestud'juoją tų kraš 
tų universitetuose, gana arti
mai susigyvens su vyraujančia 
santvarka ir su tą santvarką 
grindžiančia filosofija. Visai ga
rmąs ir suprantamas dalykas, 
kad ne tik jaunimui, bet ir kiek

Rimto dėmesio yra vertas pareiškime pabrėžtas faktas, 
kad per pastarąjį dešimtmetį vieningai dirbdamos Vakarų demo
kratijos suteikė laisvę ir padėjo sukurti nepriklausomas valsty
bes, kuriose gyvena j600,000,000 žmonių. Kitoks vaizdas yra 
komunist'niame fronte. Jis pavergė daugiau 100,000,000 žmonių, 
kurie pirmiau gyveno laisvu ir nepriklausomu gyvenimu dešim
tyje valstybių.

Šiuo metu penkiasdešimt ar daugiau laisvę mylinčių tautų 
yra apsijungusios kovai prieš totali zmo pavojus. Jos iš savo 
pusės niekuomet nedarys agresinių žygių, nenaudos komunistį 
nių metodų. Jos yra pasižadėjusios viena kitai padėti taikos, 
laisvės ir socialinės gerovės bei pažangos palaikymo pastangose. 
Žmogaus teisėms ir saugumui patikrinti jos nieko nepasigailės

Svarbu, ka$ susitarta dėl nusistatymo siekti Vokietijos ap
jungimo, Vakarų Europos gynybos, politikos Artimuosiuose Ry 
tuose, Pietryčių Azijos pakto palaikymo klausimais, Tolimųjų 
Rytų, atominės energijos kontrolės ir kitais reikalais. Pažy
mėtina, kad susitarta vieningu frontu kovoti prieš betkokią ag 
resiją Tolimuosiuose Rytuose. Tik labai gaila, kad anglai, kaip 
buvo ryšku iš Edeno pasisakymų Washingtone, vis dar nenori iš
sižadėti prekybos su komunist'ne Kinija. Ji vis dar tebepri 
pažįsta jos režimą ir vis dar nori įtraukti jį į Jungtines Tautas, 
pašalinant iš jų nacionalistinės vyriausybės atstovus. Nors šį 
kartą ir ne taip jau griežtai gynė savo ligšiolinę poziciją ryšium 
su santykiavimu su Kinijos komunistais, bet visdėlto jos neiš
sižada ir, kaip atrodo, nori ir JAV ton pozicijon palenkti.

Rodos jau laikas būtų suprasti, kad betkoks rėmimas Ki
nijos komunistų yra pavojingas ir Anglijai, ir visam laisvam 
pasauliui. Todėl, jei sutariama vieningą poziciją vesti Europos 
gynybos politikoje, Artimuosiuose Rytuose ir kitur, toks pat 
vieningumas yra reikalingas ir Tolimųjų Rytų saugumu besi
rūpinant.

Diskusijos tuo klausimu įne
ša nemaža įtempimo ypatingai 
krikščioniškąją pasaulėžiūrą iš
pažįstančių mūsų emigracinių 
grupių tarpe. Yra tat reikalas 
speciaVai tuo klausimu domėtis 
ir jį nagrinėti. Nagrinėdami tu
rime priprasti išsiversti be pyk
čio, kuris dažnai deja- lydi dis
kusijas panašiais klausimais. 
Tai viena. O antra, negalime iš
leisti iš akių specifinių mūsų

vyzdys sektinas mums visiems.
Klaipėda buvo atvaduota ir 

prie Lietuvos prijungta 1923 m.
sausio 15 d.

PAGAL KRAŠTO 
ĮGALIOJIMUS

Vienas mūsų bendradarbis A. 
R. taip rašo:

Napoleonas juos vadino 
krautuvininkų tauta, o debarti-

nis už buvusį.
Pastangas kelti didesnės pa- 

saul'ėž'ūrinės toleracijog reikalą 
iš esmės tenka laikyti pasekme 
tų politinių nuotaikų, kurios vy
ravo pas mus ypatingai pirmai
siais nepriklausomybės metais, 
kai iš Rusijos parsinešta pasau
lėžiūrinė nesantaika re'škėsi vi
sur, neišskiriant ir politinio gy
venimo, labai aštriomis formo
mis ir didele dalimi sąlygojo net 
ir tokius klausimus, kurie netu 
ri tiesioginio ryšio su pasaulė
žiūra.

Kita vertus ligšiolinis patyri
mas rodo, kad praktiškame gy
venime panašių siekimų skelbė-“ ‘Už sugrįž:mą į Tėvynę’ nr.

4 rašoma: ‘Gausios skudurinėsI jams žynrai sunkiau sekasi pri-
partijos, pasirengusios beprinci- 
pinėse peštynėse perkąsti vie
nos kitoms gerkles’...

Dr. J. Balys ‘Margutyje’ atsi
liepia: ‘Visas tas dabartinis se
nų partijų žaidimas, siekiąs už
tikrinti savo partijai vyr. rolę... 
yra vaikiškas darbas, lėlių te
atro va'din'mas su .prezidentais* 
ir ,ministeriais‘. Krašto kovo-

jose didžiosiose partijose esa
ma nemažai liberalų, tačiau jie 
neveda kovo3 prieš religiją vals
tybinėmis priemonėmis. Šitokio
je situacijoje kitaip sprendžiami 
pasaulėžiūriniai klausimai, 
ne taip, kaip mes esame įpratę.
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 

Čia valstybė yra formaliai at
skirta nuo kokios konkrečios 
konfes’jos, bet ne nuo paties Die 
vo. Čia Kongresas vienbalsiai 
dabar priima nutarimą įrašyti 
į vėliavos priesaiką Dievo vardą.
Čia prezidentas kiekvieną kabi
neto posėdį pradeda malda. Čia 
part'jos pradeda konvencijų kas 
dieninius posėdžius invokacijo- 
mig ir pan. Dvasininko profesi
ja, tiesa, privačiai išlaikoma,taikyti skelbiamuosius šūkius, 

kad seniau aštrokai besigrūmu- bet visuotiniai gerb'ama. Ka
sios politinės grupės yra išmoku riuomenė turi savo kapelionus 
sios neblogai bendradarbiauti ir ir pan. Žinoma, tai dar nereiš- 
ta prasme sunkiai duodasi pa- kia, kad čia nebūtų savų sun-
mokomos. Vadinas, panašiuose 
dalykuose ne vien svarbu sie
kiamieji ar skelbiamieji dalykai, 
bet gal dar svarbiau pajėgti 
tuos dalykus praktiškai vykdyti.

tojai pasirūpins, kad bėglių po- Eilės Europos kontinento kraš

UŽ IŠLAISVINIMĄ
"Darbininkas”, rašydamas a- 

pie prez. Eisenhowerio atsaky
mą Bulganinui, sako:

“Mūsų dėmesį labiausiai pa- 
trauk'a toji prezidento D. Ei- 
senhowerio laiško vieta, kur 
jis užsimena apie pavergtąsias 
tautas. Pažodžiui jis taip sako: 
‘karo metu buvo iškilmingai 
sutarta pagerbti tautų teisę 
Irdavai pasirinkti sau tokią val- 
dymosi formą, kokia joms pa
tinka’. Prezidentas D. Eisenho- 
veris pasiūlė Sovietų Sąjungai 
padaryti taikai didelį patarnavi
mą: įvykdyti tą išk'lmingą pa
žadą, vadinasi, duoti laisvę pa
vergtiesiems nubalsuoti, kokios 
valdžios jie nori. Tai bus jau 
veiksmo, ne žodžio siūloma tai
ka. ‘Nereik’a turėti iliuzijų, — 
pastebi prezidentas savo laiš
ke, — kad taikai gali pasitar
nauti plunksnos brūkštelėjimas, 
o ne pasikeitusi dvasia’. Deja, 
to pasikeitimo Sovietų Sąjungo
je nesimato nei po Ženevos su
sitarimų? Ką tada gali duoti 
naujos sutartys, jei savo žo
džio nesilaikoma?”

Toliau pastebi tai. kad dau 
gybė laikraščių rašo kaip So
vietų Sąjunga siūlosi vis su nau 
jom's sutartimis, tačiau jų nesi
laiko. Laikraščiai primena Mas
kvos padarytas sutartip su Pa
baltijo valstybėmis ir Suomija. 
Su Lietuva buvę padarytos ke
lios taikos sutartys ir jos visos 
buvo jėga sulaužytos. Nesilai
koma ir Jungtinių Tautų char- 
tos. Ir todėl anot “Darbininko”,

visa tai Maskvai šiandien atsi
rūgsta, kai ji bando naują “tai
kos tinklą” užmesti.

STIPRUS PAVYZDYS 
Mažosios Lietuvos lietuvių 

laikraščio “Keleivio” sausio mė- 
nes'o laida pašvenčiama Klaipė
dos krašto atvadavimo sukak
čiai paminėti, šioj laidoj ran
dame vertingos medžiagos iš at
vadavimo istorijos. Ryšium su 
šia sukaktimi Erdmonag Simo
naitis, buvęs Klaipėdos krašto 
direktorijos pirmininkas ir da
bartinis Mažosios Lietuvos Są
jungos pirmininkas, rašo:

“Ir vėl artinasi ta diena, ku
rią prieš 33 metus buvo išva
duotas Klaipėdos Kraštas. Pa
vojus, atitekti kraštui Lenkijai, 
buvo rimtas. Lenkai ir jų bi
čiuliai, pasinaudodami vyriau
siai pramon’nkų trumparegišku, 
mu, prasimanė sudaryti ‘Frei- 
staat’ą’ kaip pirmą etapą pri
jungimo prie Lenkijos. Bet taip 
neįvyko. Klaipėdos Krašto lie
tuviai veikėjai ir krašto jauni
mas sūk io prieš naujus paver
gėjus. Padėjo mums broliai iš 
Lietuvos ir Amerikos. Dėka lie
tuvių patriotų ir jaunimo drąsa 
ir pasiaukavimu, šitas pavojus 
buvo pašalintas ir kraštas su
jungtas su Lietuvos valstybe. 
Visos tautos vienybė atnešė 
mums tokį laimėj'mą. Lai būna 
Klaipėdos Krašto atvadavimas 
ir šiandien pavyzdys, kaip rei 
kia ginti lietuvių žemę ir lietu
vių teises”.

Ir iš tikro, anų laikų Klaipė
dos krašto lietuvių patriotų pa-

litikierių dulkės nepasiektų to 
liau, kaip iki Kybartų’...

Gi Vincas Rastenis tame pat 
‘Margutyje’* kaip tikras Olim
po dievas ir viską gerai prama
tąs, rašo: ‘Iš viso kalbėti apie 
rėmimąsi esama emigracijoj vi
suomene, ir to kas buvo prieš 
30 metų, yra jau t’kras skrai
dymas debesyse’. (‘Margutis’, 
1956 m. sausio mėn.).

Na ir sakykite, ar ne pagal iš 
krašto gaunamus nurodymus 
veikia mūsų tautininkai.

tų pavyzdžiai rodo, kad ir pa
saulėžiūriniu pagrindu sukurtos 
grupės ilgus metus pozityviai ir 
sėkm'ngai bendradarbiauja tvar 
kydamos krašto reikalus.

Betgi trumpai žvilgrerėkime 
į du didžiuosius anglosaksų kraš 
tus.
Didžiosios Britanijos situacija

Kalbame apie dabartį. To 
krašto žmonės didžiuojasi, kad 
j'e mokėjo ir moka savo saloje 
derinti didžiausius kraštutinu-

1
BIRUTĖ PŪKELEVICIŪTĖ

17 tęsinys

Už valandėlės viskas nutyla.
Bet šitoji tyla šiurpi.
Kurčia tyla, net girdi, kaip mirkčioja blakstienos, 

kaip gomury užkliūva ryjama seilė, kaip susiliečia smil
kinių kaulai...

Tokia tyla būna tik virš pasidavusio miesto. Su- 
traiškinto, lyg didžiulis branduolys. Tai nugalėtojo al
savimas ties parkritusiu priešininku: nežinia, kokia bus 
jo rykštė ir kaip toli sieks jo malonė.

— Niekeno miestas... — tyliai sušnabžda tėtis.
— Einam vidun, — paima mane už rankos ponia 

Mačiūnienė, — dabar pats baisiausias metas.
Ir mes visi vėl susėdam ant šulinio krašto. ~
Tik staiga pasigirsta muzika. Gerai pažįstama 

„Kachovka“.
Aš nežinau, kaip jie taip greitai tuos garsiakalbius 

pastatė, bet dabar jau dainuoja, griaudžia iš visų pusių: 
Varšuva, Orias, Irkutskas, Kachovka — 
Etapai didžiosios kovos!

e Mes visi tylim. Tėtis sėdi, palinkęs į priekį, užsi
dengęs rankom akis, mama prisiglaudusi prie ponios 
Mačiūnienės, Kęstutis kramto lūpas, Rima nervingai 
glamžo palto skverną.

O daina tefceplaukia — šauni ir pakili. Skrieja per 
raudoną dangų, per visą sugriautą miestą: degantį, su
žalotą, parmestą ant žemės.

Taip, nugalėtojai... Raudonosios Armijos herojai..

veikti ir veikė valstybinės ir pri- 
vat'nės, mažumos turėjo savo 
mokyklas. Valdžios mokyklose 
buvo dėstoma tikyba. Valstybė 
laikė religiją pozityviu dalyku, 
visų relig'jų dvasininkams mo
kėjo atlyginimą, nes tautos dau
gumą to norėjo.. Tarp Bažny
čios ir valstybės santykiai buvo 
pagrįsti susitarimo ir bendra-

pilnutinė demokratija, turėtų iš 
siaiškinti šito dalyko skelbėjai.

Kaip pas mus?

Atsivežėme į emigraciją iš se
no paveldėtas nuotaikas. De
šimt Vliką sudarančių grupių 
skilo per pusę, kai reikėjo nu
spręsti, ar į bendruomenės gai
res įrašyti Dievo vardą. Tos . .
institucijos ilgametis pirminin- darbiavimo pagrindu. Panašiai 
kps, pats dvasininkas, pakarto- dabar yra Italijoje, Vokietijoje, 
tinai buvo puolamas už tai, kad Austrijoje, kur kr.kščionys de- 
oficialiose kalbose vartoja Dievo Sokratai turi daug įtakos į va - 
vardą. Jeigu kag pavadintų to- dymą. Tokioje Italijoje, sakysi- 
kius puolėjus ar laikraščius, ku- me> religijos mokymas valdz os 
rie tokius puolimus deda, lais- mokyklose buvo parlamente pri- 
vamaniais, taip pat būtų labai imtas net komunistams už tai 
užsigaunama. Ir visa tai gyviau balsuojant. Krašte, kuriame dau 
reiškiasi kaip tik tuose sąjū- gyventojų sudaro vienos
džiuose, kurie save laiko nau
jais ar naujausiais. Vadinas, rei 
kia skaitytis su faktu, kad mū
sų liberalin:ame ar socialistinia
me sparne nesirengiama tvir
čiau persiorientuoti anglosaksų 
pavyzdžiu. Vyrauja Europos 
kontinente prigijęs to klausimo 
supratimas, pagal kurį valstybė 
negali būti abejinga auklėjimo ir 
panašiems klaus'mams. Išva
duotojo krašto veikėjų tarpe, ži
noma. mažiau bus susiskaldymo, 
bet teks bent jau pradžioj vis
ką tvarkyti valstybės pagalba, 
nes buvusioji sistema ir iš jos 
paveldėtas skurdas savaime tai 
diktuos.

Kaip gi buvo?

1922 m. konstitucija, priimta 
krikščionių demokratų balsais, 
man rodos, buvo labai arti to, 
ką norima vadinti pilnutine de-

kumų. Religijų gausumas suku
ria tam t:krą maišatį, moralinis 
atsparumas, jaunuomenės auk
lėjimas ne perdaug augštame ly
gyje. Nemažas procentas gy
ventojų neprakt’kuoja religijos, 
tačiau ir toji dalis laikosi visuo. 
tiniai pripažinto respekto. Pati 
demokratija turi ir savo sunku
mų. Privatinės mokyklos val
džios nesubsidijuojamos. Tuo at 
žv'lgiu Kanada yra toliau pažen 
gusi. Pietinėse valstybėse te
bėra labai gyva rasinė neapy
kanta, oficialiai tebepalaikoma 
tenykščių valdžios organų. Ar 
šio krašto ir betkurio kito anglo 
saksų krašto demokratiją jau 
galima laikyti pavyzdžiu to, kas
pas mug proklamuojama kaip laisvė.1 Mokyklos galėjo Island”.

religijos žmonės, šitaip klausi
mą spręsti d:ktuoja paprasta 
gyvenimo išmintis. Mūsų minė
tuose kraštuose veikia ir civili
nė metrikacija. Tas klausimas 
savo laiku pas mus buvo ašt
riai diskutuojamas, bet ateityje, 
atrodo, jis nebekels d:desnių ne
susipratimų, nes bug galima su
rasti visiems priimtiną kompro
misą.

Gyvenkime pagal tikslą
Gyven'mas, jei iš tikrųjų gy

vename, arba gyvename susirū
pinusioje ir kovojančioje tauto- ' 
je, verčia mus pagalvoti apie 
jo prasmę. Mūsų pareiga yra tą 
prasmę rasti, nes kiekvienas gy
venimas juk turi tikslą. Mes 
bręstame ir išaugame asmeni
mis t’k pagal tai, kiek randa-

mokratija. Visoms religijoms ir me sav0 gyvenimui tikslą, 
netikint'ems tavo garantuota eą Thonpag Merton “No Man an

la ponas Mačiūnas ir, susidėjęs užpakly rankas, ima 
žingsniuoti: ten ir atgal, ten ir atgal.

— Taip, turbūt, buvo lemta... — sunkiai atsidūsta 
mama.

___ ._ _____ ( Baigiasi viena daina, prasideda kita. Kad kurios
pažįstamos, kitos jau naujos, dar negirdėtos. Ką gi...

I Trys metai.
Ir prieš akis vėl stojasi tie metai. .Gedimino gatvės 

kampas, Laisvės Alėja, Vienybės aikštė — visur rėkia 
ir dainuoja tokie patys garsiakalbiai.

Junti, jog tave ir vėl užgriebė potvynio banga, jog 
žemė, ant kurios tu stovi, jau tėra vien dugnas ir tau 
per galvą verčiasi putodamas vanduo, žinai, jog jis 
tave parblokš, parmes ir nugramzdins neapžvelgi amo j 
jūroj, nes reikia, kad po kojom tu netektum net ir 
dugno.

Junti, jog vėl tave pačiupo letena. Ilga ranka. Nuo 
jos tu gali bėgti per žemynus ir per vandenynus: ji ap
sivys aplinkui visą žemės rutulį ir vėl suspaus tave 
delne.

Godus yra naujasis viešpats: tai ne senieji Babi
lonijos karaliai ir ne lenkti Auksinės Chano Ordos ka
lavijai, ne turkai, smaigstantys senius ir kūdikius ant 
mietų.

Taip lengvai jis nepadovanos tau ir mirties, nes po 
mirties — pasibaigia jo visagalė teisė. Jam nepakan
ka sulenktų pečių ir rankų baudžiavos; tu jam neišsi- 
pirksi net ir kraujo kaina. Jis nori pasiglemžti tavo 
dirgsnių raizginius, širdies plakimą, vaizduotės neįžiū
rimus pavidalus ir smegenis, kur knibžda mintys, lyg 
nuo viikščių dar neatplėšti naujagimiai.

Jam nepakanka paklusnumo: jis tyko pačių di
džiųjų tavo galių, nes tiktai tu gali suteikti jam nemir
tingumą ir geidžiamą amžinatvę. Jo apkartusi širdis 
alpsta geisdama sielos — vienintelio ir tikro grobio;

Tai štai, brangieji, ir sulaukėm, — staiga paky- alksta smilkalų: galutinės tavo meilės atnašos.

Bet jis nenori likti vien stabu. Todėl jam nepa
kaks, jei nusilenkęs jį pagarbinsi.

Jei tu į jį neįtikėsi, jis bus tik nutrinta raidė, tik 
padalintas skaičius, tiktai išsemtas šulinys...

Ir tas didžiulis tavojo tikėjimo troškimas yra jo 
pražūtis ir jo bejėgiškumas.

Uždeda vėl kitą plokštelę.
Dabar dainuoja vyrai ir moterys. Ritmas lėtas ir 

iškilmingas; neatrodo, jog tai būtų žygio daina.
— Naujasis jų himnas... — pakelia galvą tėtis. 
Garsiakalbis, turbūt, yra kur nors visai netoli: žo

džiai aiškiai girdisi. Ten dabar jau giedama ir apie tė
vynę, ir apie gimtąjį kraštą, apie plačiąją Rusiją, ku
rios laukia pergalė ir garbė — žodžiai, kurių jie anks
čiau niekur neminėdavo.

Ir aš staiga pajuntu, kad jie rusai, rusai...
Kad jie kitaip vadina saulę, ugnį, duoną, kad ki

taip susipina tos pačios gaidos jų dainoj ir kitaip pa
linksta naktį žvaigždės jų dangaus skliaute.

Ir žinau, kad tai seni ir nuožmūs mūsų priešinin
kai — tos pačios gentys nuo Žitomyriaus, Smolensko, 
Voluinės ir Maskvos. Tie patys Dimitrijų ir Vasilijų 
pusiau totoriški pulkai, Jono opričninkai, prie balno 
prisirišę šluotražį ir šunies galvą, Kotrynos raiteliai su 
augštom kazokiškom kepurėm ir Nikalojaus kirasyrai, 
iškėlę blykčiojančias jietis: jos atbaigtos atžagaria 
širdim, lyg juodosios kortos ženklu.

Niekad aš taip nejutau savo tautybės, kaip tą nak
tį, degančiame Dancigo mieste: seną aisčių giminę, mo
teris su žalvario papuošalais, šventą akmenį, šventą 
vandenį, šventą žemės vaisingumą ir geležy išrėžtus tri
kampius, subėgančius į mistišką keturkampį.

Viskas tebebuvo čia — mano kraujo tvinkčiojime.
Vėl pakartojo paskutinį posmą:

Mes mūšiuose nulėmėm ainiams likimą,
Mes savo tėvynę nuvesim garbėn!

(Bus daugiau)
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VISUOMENES 8U8IRINKIM.

IK DISKUSIJOS

Šį sekmadienį, vasario 5 d., 
11:30 vai. lietuvių salėje lietu
vių demokratinės grupės šaukia 
visuomenės susirinkimą. Susi
rinkime bus patiekti pranešimai 
apie vienybę mūsų politikos ir 
tautos laisvinimo darbe.

Pranešėjai — K. Žukas, J. Liū 
džius, I. Malėnas ir P. Stravins
kas. Po pranešimų bus d'skusi- 
jos.

PASISAKĖ UŽ POLITINĘ 

VIENYBĘ

Organizacijų posėdis, sušauk
tas Alto skyriaus praėjusį sek
madienį, svarstė reikalus, susi
jusius su Vasario 16 minėjimu. 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimas šiemet bus rengiamas 
Šv. Jurgio parap'jos salėje va
sario 19 d. Programą atliks A- 
lice Stepheng ansamblis iš Chi- 
cagos, kalbėtoju pakviestas 
kun. prof. St. Yla.

Posėdyje buvo atstovauja
mos 24 organizacijos. Jų atsto
vai visus klausimus rimtai svars 
tė, patiekdami gražių sugestijų 
aukų rinkimo, šventės nuotaikos 
sudarymo, lietuvių vienybės rei 
kalais. Ypač visų buvo pasisa
kyta už lietuvių politinę vieny
bę, nes ji šiuo metu yra labiau 
reikalinga negu betkada. Alto 
skyriaus pirmninkas J. Daugėla 
savo žodžiu užakcentavo, kad 
įvykęs politinis skilimas yra nei 
gi amas reiškinys ir mūsų bylai 
nepasitarnauja.

Aukos Tautos Fondui bus ren 
karnos va'kščiojant po namus, 
kaip ir praėjusius metais.

Iškilmingos pamaldos bus Šv. 
Jurgio bažnyčioje 10 vai. Pa
maldų metu muz. Pr. Ambrazo 
vedamas choras duos specialų 
koncertą.

Alto sukviestame organizaci
jų atstovų pasitarime aktyviai 
pasireiškė P. Glugodženė, A. Au- 
gustinavičienė, K. Ga:žutis, F. 
Saukevičius, J. Urbšaitis, Pr. 
Karalius, J. Kuzas ir kiti. Pir
mininkavo H. Idzęlis.

J. Staniškis pat:ekė įvykusio 
Alto vakaro apyskaitą. Vakaro 
metu Detroito Vetuvių teatras 
suvaidino L. Fuldos “Glušą”. 
Susirinkimas dar kartą įgaliojo 
valdybą padėkoti detroitiečiams 
aktoriams, kurie šį veikalą cle- 
velandiečiams suvaidino be ho
noraro, pasitenkindami kuklių 
kelionės išlaidų padengimu. Va. 
karas davė apie 300 dol. gryno 
pelno.

TRUMPAI

— šv. Jurgio para-p. chorui 

sausio 15 d. kun. kleb. V. Vil- 

kutaitis surengė pobūvį, kuria
me žodį tarė kun. A. Goldikovs- 
kis ir Ign. Malėnas. Parapijos 
choras, turįs gražių g esmių re-t 
pertųarą, ruošiasi Dainų šven- Į 
tei, įvyksiančiai Chicagoje. Nors 
choras, vadovaujamas varg. Pr. 
Ambrazo, yra pajėgus vienetas, 
bet mielai kviečia visus balsin- Į 
gus lietuvius įsijungti į giesmės; 
ir dainos mylėtojų eiles.

— L. K. M. Sąjungos 38 kp. 

vasario 12 d. ruošia lietuviško 
maisto popietę naujosios para
pijos salėje. Pradžia 11 vai. 
Pabaiga 7 vai. vakaro. Visi ma
loniai kviečiami dalyvauti šiose 
(vaišėse.

— Alcdan Augustinavlčie’iė,
veikli visuomenininke, sausio 31 
d. Wcstern Reserve universitete 
gavo magistro laipsnį prancūzų 
literatūroje.

— Lituanistinė mokykla kalė
dinės eglutės proga gavo aukų 
iš J. Kunevičienės 10 dol., B. 
Skrinskienės 10 dol. dr. Juodėno 
5 dol., J. Virbalio (L. Taut. At- 
g'mimo Sąjūdžio vardu) 5 dol ir

kitų smulkesnėmis sumomis — 
viso 45 dol. Per Atvelykį litu
anistinės mokyklos tėvų komi
tetas reng a vakarą — balių su 
dovanų paskirstymu.

— Prof. Bagdonas, Lietuvių 
Profesorių Sąjungos garbės na
rys, buvo rimčiau susirgęs ir iš 
Clevelando prieglav-ios buvo nu
siųstas į lgoninę nuodugniam 
natikrinimui. Šiuo metu profe
sorius sustiprėjo ir yra rūpeStin 
go dr. chirurgo Pautieniaug prie 
žiūroje. Prieglauda, kurioje gy
vena prof. Bagdonas, yra veda
ma šv. Juozapo seserų.

Liet. Enciklopedijos vajus

Rd., Cleveland 12, Ohio, telef. 
Ke 1-5264,

KULTŪRINGAS JAUNIMO 

POBŪVIS

Sausio 28 d. Clevelando litua
nistinės mokyklos tautinių šo
kių grupė Grandinėlė ir jos mu- 
z kantai svečiavosi dailiuose po
nų Gaidžiūnų namuose. Vakaro 
pradžioje B. Gaidžiūnas parodė 
gerą pluoštą filmų iš lietuvių 
kultūrinio gyvenimo Vokietijoje 
ir Amerikoje. Jaunimas atidžiai 
klausės: paaiškinimų apie var
gingą stovyklų gyvenimą, kon
centracines stovyklas. Daug 
kag jų tuos l'ūdnus vaizdūs jau 
buvo gerokai primiršę.

Linksmas juokas lydėjo jau 
geresnės nuotaikos vaizdus ir 
pažįstamesnius veic us Amerikos 
žemyne.

Po pamokomos pradžiog sekė 
vaišės ponios Gaidžiūnienės ir 
ponios Eidukevičienėg pagamin
tais lietuviškais skanėsiais.

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IK PELNINGI PATARNAVIMAI.

TAI PYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ $16,000,000 
TU SĄSKAITAS, KITI TAI l’Y.VIO SKYRIAI: OPT1OAAU 
TAUPYKITE IŠLAIDAS |4KII(1A.\T CERIUS UI AP 
PARDUODAM V ALDŽIOS BONUS. NAMU PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM 

FORMACIJAS PAAAUR1T — GROVPTUL.L O-7&75.

PIRM. 12 VAU.

ĮSTAIGOJE. AUKŠČIAUSIAS, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS UŽ P AID UP IN'VESTMEN- 
NAL, BONUS, KALĖDŲ IR V AKACIJŲ SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IK PER LAIŠKUS 8U- 
Al’MOKANT VISOKIAUSIAS BILAS, VELTUI PATARNAVIMAS NARIAMS ISKEIOIAM UI 
““ B4LYGOM. SUŽINOT MCSV AUKOT* DiviDEND* IR KITAklN-

CHICAGO SAVINGS Md LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
S VAL.; A.\TltAI). IR PENKT. U iki 4 VAK.; KET. V IKI S vai. vafc.; Treč. UŽDARYTA VIS* IMEN*; ftl.AT. 9 IKI 2 POPIET

studentai ir vėl pradeda me- Munys 20, Kaunas 15, Germa- 
džioklę. Antroje rungtynių pu-Inas 8, Bakaitis 4, Babickas 0, 
sėje ir vėl pasireiškia tas pats , Gorzonas 0. Kovas — Racka 18,

Suprato kodėl
— Vaikų auklėjimui ypatin

gai svarbu, kad tėvai prie vai-
Detroito nepajėgumas: nuimti- Rugienius 6, Vitkus 5, Grudzins nįeka(ja nesibartų Dėl to
kamuolį nuo betkurios lentos. 
Turėdama abi lentas savo kont
rolėje, Lituanica kamuolį daž- 
niahsiai atiduoda Gaškai, kuris 
su kamuoliu nieko kito nedaro, 
o tik meta į skylę, vadinamą 
krepšiu. Pasekmė auga ir Ko
vas neturi jėgų jai suvaldyti.

kas 5, Gerulaitis 7, Baziliaus- 
kas 8, Memenąs 4, Petrauskas 0.

J šoiiūnas

NERIS KVIEČIA

Chicagos sportininkai šį sek
madienį 3 vai. Sokolų salėje 
ruoš a didžiulį meno vakarą, ku

— O kas dar?
— Gi kartais galima tuo var

du pavadinti kaikuriuos žmo
nes.

Paskutinysis ketvirtis tai rio programoje yra garai L
paprastas taškų medž ojimas ir 
laukimas rungtynių galo. Galu
tinė pasekmė 73:53.

Reikia pastebėti, kad šį kartą 
Kovas parodė geresnį komandi- 

Visi jaunieji š’rdinga vakaro nl sus'žaidimą negu L.tuanica. 
eina pr'e galo. Leidykla prane- nuotaika buvo labai patenkinti Skirtumą pasekmėje tačiau nu- 
ša, kad jos turime^ atsargos y- ir nenoromis skirstėsi namo. lėmė ne komandinis susižaid -
ra labai ribotos ir greitai nebe- Tai pirmas kartas, kad gru- mas’ tikslesnis mėtymas ir
gėlės naujų prenumeratorių pri- pei buvo suruoštas toks kultu- lentū kontroliavimas. Detroitui 
imti. Norį užsisakyti L. E. nuo ringas lietuviškos nuotaikos pa- §era ProSa pamatyti, kad
pirmoio tomo prašomi kreiptis sil'nksminimas privačiuose na- neužtenka vien tik gerai pasuo-
j V. Rocevičių, 1892’ Lampson muose. S. G

Detroito Kovas atsiklaupė
Praėjusio savaitgalio metu Trečiame ir ketvirtame kėt- 

Chicagą aplankė vienas akty- virtyje Detroitas nepajėgia per

tis ir turėti porą geresnių me
tikų, tačiau yra būt'na turėti 
centrą, kuris būtų atrama vi
siems taškų medžiotojams ir rei 
kalinga, kad kas nors paimtų, 
ar bent bandytų imti, kamuolį 
nuo priešininko ar savo lentos.viausių mūsų sporto vienetų Š. sverti pasekmės savo naudai, BQ atsiminti kad žaidi’

Amer koje — Detroito Kovas.' nors kelis kartus tiksliais Rac- mno-tv ’ v +. v . .. , ..... mas per rungtynes vyksta neDeja si viešnage svečiams krep- kas ir Rugien aus metimais jie ... . , .J 6 ' v.duryjc aikštės, bet ir prie^stengia ir prisivyti iki 5 taškų , , Ašin'nkams nebuvo dosni, ir jie 
prieš vietos lietuvių sporto vie
netus atsiklaupė ant abejų kelių.

Šeštadienį Kovas pralaimėjo 
Neries II penketukui 51:60 (22: 
30) ir sekmad'enį — Lituanicai 
53:73 (17:34).

Neries metimai nuginki*.oja 

Kovą

Pirmąją dieną Kovas žaidė 
jaunesniuosius Neries krepšinin

kaip tik mes su vyru pradeda
me bartis, aš tuoj vaikus išsiun 
čiu laukan pažaisti.

— Ach, tai dėl to jūsų vaikai 
dienų dienas slankioji gatvėje

Irgi nauda
— Kokią naudą turime iš 

kiaulės?
— Pirmiausia tai mėsa.

Ouou4 It įvairias skonliuEaa
Mkulea kepa

dos 5 v. komedija “Glušas”. Vei
kalą vaidina Detroito Lietuvių 
Dramos Sambūris.

Visas šio vakaro pelnas yra Rfipestingai ir pigiai taisau 
skinamas VI š. Amerikos lietu
vių sporto žaidnių, kurias ruo
šia Ner s balandžio 21 — 22 d., 
parėmimui. Todči atsilankę į šį 
vakarą pamatys ne tik puiki) 
vaidinimą, bet taip pat parems 
ir ža'dynes.

To nežinojau

— Kaip tamsta galėjai savo 
laiške visą mūsų šeimą išva
dinti idiotais ir išsigimėliais?

— Atleiskite, aš tikrai nega
ilėjau taip padaryti, nes iki šiol 
nė pats to nežinojau.

lentų.
Žaidė: Lituanica — Gaška 26,skirtumo. Tačiau tai ir viskas.

I
Žaidė: Kovas — Racka 16,

Rug'enius 9, Vitkus 4, Grudzins- 
kas 12, Gerulaitis 2, Baz'liaus-1 VĖL NAUJAUSIOS 
kas 4, Memenąs 4 ir Petraus-

n IVotic II Tanraa 18 net 88 ženk,a,s ,aS- mašInčlCs su vi-kas 0. Neris II Tauras Jo, sada naujaus'ais patobulinimais —
į Turekas 6, Andrijauskas 23, daboT-Siamino rėmai, nauja aeze ir
; Žumbakis 6, Vygantas 6 ir Ižo- rotai, yra didžiausia, firma pašau- 
kaltis 1 1 GERIAUSIOS maš-lės papiginta

. . .. . . . Tj- kaina. Jūsų pasirinktu raidynu, r.Antrąją dieną viešnage Ko- dydžiu ir stilium.
4-tojl Šimtinė siuntinėjama užsisa-ICl UIIVDI1ILIV01 lAO ITVIlvo AI V- pciillli . , _ . - , « • Ą .~ . ... ,. 5. . vui dar daugiau apkarto, kai , «-«<>•kus, kurių tikslus metimai buvo .. ...... ikantm

pakankamai efektyvus ginklas 
įveikti atkakliai besiginančius 
fiziniai stirpesnius koviečius. Šio 
se rungtynėse nei Neris, nei Ko
vas neparodė, darnaus komandi- a ....
nio žaidimo ir buvo manyta, kad a. , „. , , .....
maža salė tai trukdo. Tačiau ! Pr,krau‘l kreP3"į dctro.te»m».

T- ..... , i kad pastraieji dar geriau atsi-pr.e Kovo pralaimej.mo dau- . * , .. . ,.. mintų Chicagos kreršnmkus..gausia prisidėjo jų nepajėgumas & r
kartoti iš po krepšio ir neturė- i Lituanica pirmose rungtynių 
jimas pakankamai pajėgaus cen minutėse visiškai užmiršo, kad 
tro, kuris būtų galėjęs sulaikyti Detroitas buvo 1955 m. Mažo- 
tikslius Andrijausko metimus, sios Krepš nio Lygos meisteriu; 
Neris, išnaudodama ne tik silp- jie Kovui nedavė nė taško iki 
ną centro poziciją, bet '.c savo patys nesumedžiojo dešimties 
greitojo dešiniojo Taui o verž-: taškų.

, .... . - -. ...............ms. Pranešę adresą. DYKAIJlg buvo negailestingai uzmety-| gausite smulkias informacijas ir pa
tas Litaunicos. veikslu8 per:

Studentai, lyg ir atsikeršyda- 
mi už vargą, patirtą buvusios
savaitės metu per baigminius se

J. L. GIEDRAITIS 
1632 Broad 8t„ Harford 6, Conn.,
kuris “Draugui” žinomas, kaip 
sąžiningas asmuo.

lumą, jau nuo pat pirmųjų žaidi 
mo minučių užspaudžia Kovą ir 
ir veda net 8:0. Svečiai paga-

Lituanica, lengvai laimėjusi 
pirmą ketvirtį 12:6, antrame 
ketvirtyje dar padidina spartą

liau susitvarko ir pirmąjį ket-' ir pasekmė puslaikio metu -— 
virtį baigia vos su 3 taškų nuo- 34:17.
atol u 10:13. Tačiau po pertrau
kos Neris neatleidžia ir kėlinį 
baigia 30:22.

Po pertraukos Kovas netikė
tai pelno 8 taškus iš eilės, bet 
tai tik momentinė pergalė, nes

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 Se. Oakley Avenue Tel. YArds 74278

Mes parūpiname keliones lėktuvais, oelžkeuais, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti J Ameriką. Pa

rūpiname dokumentus norintiems ižvykti į užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivitus. Pasinaudokite.

Roosevelt Furniture Miegamo Rakandy Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už $169.00

Į žį setą įeina lova, dreserlg, ko
moda, springsai, matrasas su vidu
jinėm spiruoklėm, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais. 
Už 6 mėnesių išmokėjimus neima- 
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO
2310 WEST ROOSEVELT ROAD TeL SEeley 3-4711

Fellz Raudonis, wa.v. Ir meuadterM
KrautuvS atldai-yta ■ėkmadienlaiu nuo U Iki 4:8*).

aoi
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TELEVIZIJOS FOHOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai 3-jų mSn. pilną garan

tiją — darbas ir dalys.
» Nemokamai vidaus anteną Ir insta

liavimas.
• Iki $100.00 ir daugiau nuolaidos už 

jūsų seną televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekorda- 

vimo aparatai, lempos, baterijos, da
lys ir kitų firmų televizijos

NUOŠIRDUS LIETUVISKA8 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsfed Street
Telefonas CAlumet 5-7252 

PRANAS KERSIS IR
PAULIUS F. ENDZELIS

=aoesoBS£=ssaeB30Bi==a

TELEVIZIJOS
ir Radi. Apa-atp Taisymas
Sąžiningas ir garantaotaa darbu 
M. RIMKUS, 4517 8. Sawyer St. 
Tel. VI 7-0087 — VI >3037

Vestuvių nuotraukos 
tugitos rūšies fotografijos 

Mūsų specialybė
Precin Photo Studio

INC.
EDVARDAS ULIS, «»▼. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

CRANE SAVINGS A\'U£AN
2555 WE»T 47th STREET LAfayette 3-1088

B. R. Pictkiewicz, prez.; E. R. Pietldevrlcz. sekr. Ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
įperkame valstybės bonus. Taupytojams palarnauvinud veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ftIANDIEN.—Apdrausta Iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penkt. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šežt. nuo 9 iki vidurdienio

MES PRISTATOME ANGLIS BEI]1
PEČIAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį1
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo 

I kų ar keliaadešimts mylių. Reikale šaukite mus.
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės par1 

mus. Turį daug metų patyrimo perkrauatymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 $o. Hoyne Arenus Tel. VIrginia T-7097,

BRUNO’S KEPYKLA
8339-41 S. Lituanica Avė. 

Tel. CLifside 4-6376..
Pristatome J visas krautuves 
ir restoranus, taip pat U- 
■lunčla 1 visus artimuosius 

miestus.

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.

I. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6 1038

A. TVERAS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGEHYBES

Pardavimas ir taisymas 
2646 W. 69th St. REpublic 7-1941

PARKHOLME SERVICE 
STATION

5000 W. Cermak Rd., Cicero, III. 

Lietuviška gazolino stotis ir
automobilių aptarnavimas 

VVilliajn J. Grigelaitls, sav.

A V . , . X , ■

■I

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA

TAUPYM 
BE NDROV

4038 Archer Avenue t«I. LA3-6719 

AUGUST SALDUKAS Prezidentas

Pradūkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

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

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

CHARLES ZEEAS, Sec’a
OFISO VALANDOS:

Ptrmad., antrad., penktad. Ir TreCiad. e ryto lkl
Ae*t. » ▼. ryto lk$ 4:10 p. p. --------- 1> v., o 

Ketvirtad. ė vai. Iki t vak.

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, Bąžjningai darbu. Vūd apdraudfauaL Ii artimą Ir 

tolimų distancijų. SauJdto sekančiai:
8415 S. LITUANICA AVEL, GHIGAGO, ILL.
ANTANAS VILIMAS

JONAS GRADINSKAS
1 olevizijos, radijas, patefonai, lempos, antenos baterijos

“Parduodam pigiau, taisom geriau*’
J. G. TKLEVISION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
GARSIAKALBIŲ SISTEMA (Public Address System) išnuomavimui

MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVE
KORSAŽAI. GftT.es VESTUVĖMS, LAIDOTUVftMS IR 

KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais.
Savininkai: ANDRIUS Ir ELENA (SANDOM) STANIULIS

2T43 Wesl 68th Street Tel. PRospect 6-0781
(priešais ftv. Kryžiau^ ligoninę)

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Taisome automobilių motorus. Lyginame jdaužlmns Ir 

įlenkimus. Dažome Ir atliekame įvsiriiis kitus pataisomas.
NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS

Mašinai sugrius, pribfmame su vilkiku j įvairias vietas. 
Parduodame akumiliatorina, padangas Ir kL automobilių dalis.

z ’ f.

2641 West 71st St.(kanipas Talman Avė.)
Tel. REpublic 7-9842. Namy tai. WAIbraak 6-5934

i

GftT.es


Penktadienis, vasario 3, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Sporto klubas NERIS ruošia didžiulį meno vakarą
Detroito Lietuvių Dramos Sambūris vaidins L. JFuldos 

5 veiksmų komediją

“GLUŠAS”
Vakaras įvyks iį sekmadienį, vesarie mėn. 5-tą dieną SOKŪLŲ 

SALtJE, 2337 South Kedzie Avenue. Pradžia — 3-čią valandą po pietą
Po programos šokiai. Groja B. Pakšto orkestras. Visa visuomenė 

kviečiama savo atsilankymu paremti šeštąsias sporto žaidynes.
S, K. NEKIS

hUV—w^/V»

SO. BOSTONO ŽINIOS
jų darbuotojo kun. Jono Žu- 
romskio tėvas buvo iškilmingai 
palaidotas š. m. sausio 30 d. 
Mirė staiga širdies liga, eida
mas 77 metus amžiaus. Buvo 
pašarvotas savo namuose 933 E. 
Broadway* So Boston, Mass. 
Daug žmonių lankė mirusįjį 
namuose, daug dalyvavo laido
tuvėse.

— Kun. dr. Ant. Juška, LRK- 
Federacijoe Centro darbuotojas, 
atvyksta į So Bostoną š. m. va-

RENGIAMASI VASARIO 16 
MINĖJIMUI

Bostono skyrius savo posė
dyje š. m. sausio 27 d. smulkiau 
apsvarstė vasario 19 d. rengia
mo iškilmingo Lietuvos Nepri
klausomybės atgavimo sukak
ties minėjimo programą.

Parapijos klebonas tą dieną 
10 vai. yra numatęs iškilmingas 
šv. Mišias, kurių metu pamoks
lą sakys iš Chicagos atvykęs
kun. dr A. Juška. Organinei-, sarįo n d jr {ia bys keletą
jos yra kv.ec.amos dalyvautu Vasario 22 d. dalyvaus
pamaldose su vėliavomis.

2 vai. 30 m'n. So Boston 
Iligh School auditorijoje bus 
iškilmingas posėdis, kuris bus

So. Bostone įvykstančiame N. 
Anglijos katalikų seimelyje.

— Vyčių susirinkimas įvyks-
pradėtas Dariaus posto atlie- J į,vi?™“
karnomis apeigomis ir invokaci- T, . , jai:. a , & Bus ir spaudos parodėlė. Kvie-ja. Po to bus sugiedoti JAV ir .. ...; . „ , . . , . , i ciami svečiai.Lietuvos himnai. Juos giedos v , ...r .. , , | — Kultūros klubo mėnesinismuz. J. Kačinsko vedamas pa-1 . . . . . ,, . ■ i susirink mas įvyksta vasariolapijos choras, kurs tuo pačiu
metu atliks ir kitas dainas. See- J. K„„. dr. V. Cukuras pa
ną numatyta papuošt, gražio-;kv E (

dekoracljom.s. . Yra pa-,Katalk Akcij bendrame atei-mis
kviesti pasakyti sveikinimo žo- tininkų susirinkime, kuris busdi Letuvos gen. konsulas adv. , ....‘ u. , . . . , , . kovo pradžiojA. Saina, latvių, estų, lenkų at
stovai. veikėjas, išvyksta kuriam lai-'

Pagrindimu kalbėtoju yra pa- atost ' ( Florld
kviestas iš New Yorko dr. A.
Trimakas, Lietuvos Laisvas ko- — “Laisvės Varpo” radijo 
miteto sekretoriui Taip pat programa, P. Višč'nio gražiai 
minėjime žada dalyvauti ir vedama, sausio 29 d. turėjo 
trumpai kalbėti Alto kasinin- 100 pusvalandžių jubilėjų. Ta 
kas M. Va'dila. proga sveikinimo kalbas pasa-

Meninę programos dalį atliks kė Kult. Klubo vardu dr. M. 
J. Gaidelio vedamas vyrų cho- i Gimbu'.'cnė, vyro ir savo var

A. Juknevičius, vilniečių

IŠVYKO Į MURDĄ

Mrs. Ilclen Erkiniu) ir jos sūnus kandy, 7 metu, sergantis leukemia, 
išvyko į Liurdą, Praneūzijon. Gydytojai pasakė, jog kandy miršta, bet 
motina nenustojo vilties ir sūnų išvežė į Eilinių, tikėdamosi, kad jis 
ten pasveiks. Mrs. Eckiniin, gyv. St. Josepb, Mielu, yra liuteronų tikė
jimo. (INS)

davo ir t. t. (Parašė - v. Ne-, Automobilis Šv. Tėvui 
munėlig — B. Brazdžionis). i

i Tai buyo 4-to skyr. mokyto-! He‘nZ Nordhoff, Vakarų Vo- 
I jos seselės kazimierietės Corao- i kietijos Volksvagen fabrikų ge- 
’atos suruoštas lietuviams ma- bėralinis direktorius, sausio 

I lonus siurprizas. Juo labiau,; m®n- vidury padovanojo Šv. Tė- 
! kad daugumas vaikų nekalba vul nedidelį automobilį, kai bu- 
' lietuviškai, bet seselė juos pa- ■ vo priimtas audiencijoje, 
ruošė tinkamai. — 11 ■■ 11 - ■ - ■.

i Po menines vakarienės da- iiuiHilllllllllMIIIIIIIIHIIIIIIIIIIimilllllllll 
l es pranešėjas kun. R. Saudis vis, nnsOurgho lietuviai 
pakvietė kalbėti kun. kleboną
J. šaulinską, komiteto narius 

t P. Bružą ir S. Kernagį.
Klebonas pareiškė, kad šie: 

metai mūsų parapijai yra isto-' 
riniai metai.

Parapijos veiklos 50 metų su
kaktis — auksinis jubiĮėjus — 
bus tinkamai paminėtas spalio' 
mėn. 21 d., dalyvaujant Chica
gos arkivyskupui kardinolui 
Samuel Stritch ir kitiems dva
siškiams. Iki to laiko tikimasi 

i atspausdinti parapijos istoriją 
! dviem kalbom.

Besiskirstant į namus dova
ni? krepšys teko Bronei Jagmi- 

įnas, kurios laimingąjį biletą iš
traukė dr. Tikuž'o dukrelė Ja
ne. Br

KLAUSO IR REMIA
Pittsburgh’o Lietuvių

Kataliką Radijo Programą
— vadovaujama —

Lietuvos Vyčių Pittsburghe
JI TRANSLIUOJAM k 

Kiekvieną seknuuUeu* nuo 
I ::M> tkt 2:00 vai. p. p.

IS STIPRI 08 IR OALINOOS

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

Visais reikalais kreipkitCs A'uo adre 
Bu: LITHUANIAN CATHOLIC HOU1. 
Radlo Station WLOA. Braddock. Pa
niiimmi:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii!

<{r

Chicagoje

KOKIA YRA

VAIKO
NUSILPIMO
PRIEŽASTIS?

Ar vuikas paliegęs, nejudrus, piktas? Ne
valgo ar nemiega? Gydytojas žino, kad 
šis nusilpimas gali būti nuo {vairių >rie- 
ža£<*ių. Tikroji priežastis dažnai gali būti 
parista Itin Ir sulietėjimas pasekmėje blogo 
įpročio ar dietos. Šiuo atveju “Goniozo“ 
gali būti reikalingas. Kaip ir pagal d-ro 
receptų, gaunamuose vaistuose, Dr. Peter’s 
“Goniozo“ sustato yra keletas mediciniškai 
užtvirtintų dalykų, kurie: 1) ramina ir 
šildo sutrikus) skrandi: 2) atleidžia vidurių 
išpūtimo skauHinus; 3) suteikia neskubi- 
nant| palengvinimų nuo sukietėjusių vidu
rių. kurie yra' priežastim aukščiau l«varw 
dintų simptomų. Švelnus. Gero skonio. Iš
parduota virš 20,000,000 bonkų. ftęimort 
dydžio bonka $1.65 vaistinėse. Bandykite 
Br. Peter’s “Goniozo“... absoliutiškai nie
kas kitas taip nepagelbės.
Jei” jūsų Vaistinė neturi, tad pasiųskite $1 
už 1L oz. bonkų <su jūsų vardu, adresu)
Šiuo adresu: OOMOZO. lJcpt. 071-37 
4541 N. lUiveuswood Avė., Cliicago 40, m.

Perskaitę “Draugą”, duokite 

kitiems!

===

ras ir Dramos Sambūrio nariai.
Tos dienos vakare ALT Bos

tono skyrius po Bostono Liet.
Piliecų dr-jos salėje rengia 
banketą, kurio pelnas eis Altui.

Numatyta, kad Alto Bostono 
skyriaus nariai pasakys kalbas 
per Bostone veikiančias radijo 
valandėles. Taip pat numaty
ta pasirūpinti, kad angliški 
laikraščiai panrnėtų sukaktį.

Į minėjimą yia pakviesti gu
bernatorius ir meras. Yra tik
ras dalykas, kad jie išleis tos 
dienos proga atitinkamas pro
klamacijas. J

Visi lietuviai kviečiami daly
vauti.
GRAŽUS ATEITININKŲ SEN

DRAUGIŲ SUSIRINKIMAS

įvyko p. p. Brazdžioniu bute 
sausio 29 d. Vadovavo Br. Pa
liulis. Paskaitą tema “Katalikų 
vienybė’’ skaitė dr. J. Girnius. 
Aktualiai iškėlęs šio meto mū
sų katalikams rūpimus ir dil
ginančius klausimus, dr. J. Gir
nius paskatino diskusijas, ku
rių metu atviroje ir labai drau
giškoje nuotaikoje savo mintis 
pareiškė K. Mockus, dr. J. Lei- 
monas, dr. P. Kaladė, kun. V. 
Martinkus, VI. Kulbokas, inž. 
dr. J. Kuodis, Ant. Vasaitis. 
Viskas praėjo pavyzdingoje 
draugiško išsiaiškiirmo nuotai
koje. Iškelta eilė pozityvių min
čių.

Vasario 16 proga sendraugiai 
nusistatė laisvinimo reikalams 
aukoti vienos dienos uždarbį. Į

Paskalytas dvasios vado 
prcl. Pr. Juro laiškas sendrau-Į 
giams ir sykiu susipažinti su, 
atsiųstąja religine programa 
šiems metams.

Aptarus e'lę einamųjų rei
kalų, dar išklausyta kun. ’ V. 
Martinkaus labai aktualių pa
aiškinimų dėl s untinių siunti
mo į Lietuvą

T K U M P A I

— Mirė kun. J. Znroniskki 
tėvas. So Bostono lietuvių mė
giamo, nuoširdaus kunigo ir 
aktyvaus lietuviškų organizaci-

du adv. S. Šalnienė pasakė an
gliškai šiltų žodžių apie Liet. 
Enciklopediją.

Visų Šventųjų parapija švęs 
auksinį jubilėjų

Chicagos Visų Šventųjų lietu
vių parapijos vadovybė š. m. 

i sausio 29 d. surengė šeimyniš-

1 Meninė dalis pradėta Ameri
kos ir Lietuvos himnais, ku
riuos sugiedojo parapijos cho
ras. Daugiausia katučių susi
laukė pirmoji dainininkė T. 
Papšytė. Chorui iš scenos pasi
traukus, jų vieton atsirado ma-

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BI. 7-7075 arba 
RE 7-9842 *

BUDKIKO VASARIO MĖNESIO BALDŲ 
IŠPARDAVIMAS

Nuolaidos visoms prekėms iki 60%. 
Prekės aukščiausios rūšies, geriausiu 

Amerikos išdirbysčią.

— l ietuvių siuvėjų lokak. sn- Rą parapjos vakarienę, į kurią1 menininkai - parapijos 
sirHkimas įvyko saus o 26 d. Į at3ilankė apic 400 asmcnų •
valdybą išrinkti J. Dragašius.
Fr. Romskis, Fr. Sindaravičius.

— K1111. J. Klimai- sausio 29 
d. pradėjo eilę pamokslų para
pijos bažnyčioje apie pagrindi
nes tikėj'mo tiesas. Kalba ge
rai pasirengęs.

— Bostoniškiai SLA reiki
muose. Per pirminius rinkimus 
į SLA centro vadovybę bosto
niškiai kandidatai taip pat daly
vavo. Adv. K. Kalinauskas, li
gi šiol' buvęs to Susivienijimo 
pirmininku, atrodo, lengvai bus 
perrinktas, nes surinko per 
2,000 balsų, kai kitas kandida
tas visai mažai balsų begavo.
Kiti boston'škiai gavo tiek bal
sų: A. Čaplikas į iždin:nkus ga
vo 333 balsus, yra. mažiausiai Muz. Iz- Vasiliūnai kas pir-
gavęs balsų iš keturių buvusių madienį atvažiuoja pas savo 
kandidatų. J. Arlauskas buvo privačius mokinius mokyti pia- 
kandidatu į iždo globėjus ir ga- no ar smuiko. Priima ir naujus 
vo 331 balsą, Dr. D. Pilka į mokinius.
•------- ' ' ■ . ■ C UI- 1

Darbščiausios šeimininkės: J. 
Noreikiėnė, P. Dibulskienė, R. 
Milauskienė, U. Rimkienė, O.

mokin a:, pradedant vaikų dar
želiu ir baigiant 8 skyrium. Jie 
kaip profesionalai gana drąsiai 
šoko, dainavo ir kariškas gre-

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

D|
insurid i ■ ■ 

UPTO-? ■L. i

FEŪERAL 
SflVING

Šulskienė, A. Vigantienė, B. Zj-jtas atvaizdaVo;
kienė, P. Žebrauskenė ir K. į Malonu buvo klausytis 3-čio 
Žebrauskaitė, turėjo gerokai ap- įr 4-to skyrių l'etųv;škų daine- 
šilti iki paruošė maistą, o veik
liausių Katalikių Moterų klubo 
narėms, kurių p’rmininkė yra 
lietuvaitė Julė Passen, teko pa
sportuoti iki kalakutai, kugelis 
ir kiti patiekalai atsidūrė ant 
stalų.

Sota ir fotelis. Nvlon Foam Rubber, vertės $250 — už ....$129.00
Simmons lova ir kėdė — už ..............................t..............;... 39.00
4 dalių miegamojo kambario setus, vArtės $225 — už .......... 119.00
9x12 vilnoniai kilimai, įvairių spalvų, vertėsi $129 — už .... 79.00
27x54 vilnoniai karpetai, vertės $11.00 — už ........................ 3.99
9x12 klijoukės (linoleum), vertės $9.00 — už ........................... 3.95
Maži. gražūs karpetukai, vertės $2.50 —• už ........................ .. 99c.
Didelės mieros Plaukėtai, vertės $4.00 — nž ............................. f.99
Vilnofiiai b,anketai, vertės $10.00 — už ................................... 4.95
Geriausios kaldros, veržės $15.00 už ................ ................ 5.95
Geriausi Sealv matracai, vertės $59.00 — už .......... . .............. 39.00
17 colių televizijos pb ................... .............................................. 89.00
21 colio televizijos, po $109.00 ir aukščiau.

«

gavo 147daktarus kvotėjus 
balsus.

— šeštadieninė mokykla, sau
sio 28 d. pabaigė pirmąjį šių 
mokslo metų pusmetį.

«i IA4AN

MUTUAL FEDERAL 
SAVINOS

pataria:
J. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų. 

Taupykite nors dalį.

2. Pinigams padėti nereikia važinėti. 
Juos galite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

3. Planingas taupymas visados moks 
gerus dividendus.

I
2202 WEST CERMAK RIIAD 

Tel. Vlrginla 7-7747
JOHN J. KAZAN AlfS KAS. Pree.

< hartered and Hupervltted b.v the U. S. Uovernmeot
ĮSTAIGOS VALANlHlH: KnMlen nuo 9-tos ryto Iki 5 vai. po pietų. Kett. 
nuo 9-toa vai, ryto Iki b vai. vuk. šafttad. nuo 9 vai. ryto Iki 1 vai. po 
pietų. Trečia*!, visai neatidaroma..

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS IJTWINAS, Prez.

3339 So. Halsted St.
Tel. VIctory 2-1272

llų, kurie ypatingai gražiai pa- | Apkainavimą ir Prekių Pristaty- 
dainavo su aiškia lietuvių tar- l Teikiame Nemokamai
r™ v n * • Raštinė atktara kasdien nuome V. Nemunėlio. 0 atsimenu g va| ryto g vap vakaro ir 
namelį aš gimtinį savo, kur mo- Į šeštadieniais iki 8 \al. vakaro.
tūlė prie ratelio supdama niū-

QKIP’Q £ELFwl\lr w Service

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE •

ALI PHONES — WALBROOK 8-8202 
Vasario man. 2, 8,4 4. d.

8 pėdų geriausi šaldytuvai po .......................................... ......... ,$119.00
10 pėdų General Electric šaldytuvai po ................................... 159.00
6 pėdų General Electric šaldytuvai po ....................................... 99.00
Geriausi Universal, Tapau, Sieglef pečiai po ..........................  .119.00
Cadillac dulkių valytuvas ...................... ................................... (>9.95
Hoover dulkių valytuvas su visais priedais, vertės $99.95 už 59.00
Dulkių valytuvai, vertės $49.00 — už ...................................... 29.00
Skalbiamos mašinos — Maytag — už. ................................... 89.00
General Electric autom, indų plovimui mašinų, vertės $250 už 1*49.00 

LENIiVIAUSI HMOKf>UMAI 

Sutaupykite nuo 13% iki 60% ant 

žamlų, leliy, baldų

M F. BIIIIRIK niRMTURL INC.
3241 South Halsted Street 

Tek: CAIumet 5-7237
Atdaru ),lrniad. Ir ketvlrtud. vakarais Iki 0:30 P. M. Sekmadlem 10-5

FRAPIN FINE CHAMPAONE
•COtfpAU FlfUi $5.49

MARTELE TttREE 8TAR OOGNAU Flfth $5.09

(KILI) LEAF COGNAU Filth $3-89

GRAJN AIAJOHOL. 190 PROOE USP Flfth $4.89
IMPORTEP (ANA III A N WH1SKEV Flfth $Q.O9

VODKA, 80 proof 4 Flfth $2.69

CINZANO VERMOUTH
Sweet or Ory n/th f 1.39

BLUE KOBE FLAVORED
LIUCEI IW Flfth $2-89

CIIAKTKEUSE (GREEN), 110 proof Flfth $675

LOWEN BRAU RĖER 
UaMe of 24 IkittleM $8-55

Be

Budrlko lietuvišku liudijo Valanda Ivldilahm kh-kv. ketvirtadienio 
vakaru nuo li:uu Iki 7:00 vul. Ik W$tfV radlo atotlea. 1450 kllocyclea.

nu žyuilula dainininkais Ir orkestru.
% ■ . ................... r s-------------- --- - — ■ ■ - ■ -H

I
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Los Angeles, Colit
Gražus Lietuvių radijo vakaras

Sausio 29 d. 6v. Kazimiero 
parapijos salėje jvyko linksmas 
ir nuotaikingas Los Angeleso 
lietuviškos radijo valandėlės va
karas.

šita radijo programa yra vie
nintelė lietuvių rad'jo programa 
j vakarus nuo Ch'cagos. Su di
deliu pasiryžimu įkurta Bruno 
Gedimino, ir jo pastangomis iš
auginta radijo programa jau 
turėjo 193 pusvalandžius, trans
liuojama kas šeštadienį nuo 10 
vai. ryte iki 10 vai. 30 min.

Nuolat'niai pranešėjai yra 
agr. B. Dūda, V. Gylys, D. Pul- 
kauninkaitė ir V. Miklius.

Kadangi Los Angeleso kolo
nija negali parūpinti daug ko
mercinių skelbimų, savo radijo 
valandėlę išlaikyti labai bran
giai kainuoja. Ši programa įsi
kūrė, išsilaikė ii- tobulėja, tik 
dėl didelio programos steigėjo 
B. Gedimino pasišventimo.

Surengtas vakaras buvo pro
gramos parėmimas. Juo malo
niau, kad rėmėjams buvo pa
tiekta graži vakaro pramoga.

Po trumputės B. Gedimino 
kalbos, vakaro programą vesti 
pakviestas buvęs chicagietis inž. 
B. Budginas. Jis pravedė scenos 
pasirodymus gyvai ir linksmai.

Solistė Elena Rukštelienė 
(akompanuojant komp. B. Bu- 
driūnui) padainavo lietuvių 
kompozitorių harmonizuotų 
liaudies dainų.

Po to pasirodė jaunieji pia
nistai. Tui kompozitoriaus Br. 
Budriūno vedamos piano studi
jos auklėtiniai. Vienuolikame
tis Jurgis Gliaudys paskambino 
B. B. Bentley Žiemos dainą, ir 
Rimas Gajauskas — O. Smith’o 
Cotton Fluff.

Sekė tolimesnis solistės pasi
rodymas su Chopino — Lietu
viškai daina, Fr. Schuberto O, 
muzika; ir E. Griego — Aš my 
liu tave...

Šiltai sutiktai solistei E. Ruk- 
štelienei buvo įteikta puošni gė
lių puokštė.

Nuotaikingai pasirodė “Lin
ksmieji Broliai“. Tai Vlado Gi- 
lio vedamas trio. Dalyvavo Jo
nas Petronis, Bronius Seliuka^ 
ir Rimtautas Dabšys. Jis išpil
dė (VI. Giliui palydint akorde
onu) du tango: “Regina" ir “La 
Comporsita”; paskui prajuoki
no publiką V. Gilio parengtais 
kupletais.

Visus programos dalyvius pu
blika priėmė labai šiltai. Parapi-

DETROIT’o BIZNIERIAI 
IR PROFESIJONALAI

Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus, Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
kitės į

ELSEA REALTY & INVEST 
MENT COMPANY 

atstovą

VLADA BARAUSKĄ
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 

Residencijos — TA 6-4866 
Si įmonė yra pati stambiausia Mi 
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai pat&r- 
nauja savo kiijentams.__________

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAT
893 West Grand Boulerard 

eor. Shady La n e Detroit 16. Michigat 
Namų telef. VI 1-7970 

Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
Treč. ir šėlt. 12-3 vai.

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue
Detroit 27, Michigan

Tel. WE. 4-6165 
GENERAL GONTRACTOR

Atlieka (vairius statybos, pataisy
mo Ir pertaisymo darbus — stallnln- 
kyatėa cemento, mūrijimo, elektros, 
plumblngo, dažymo Ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų įrengimas

Ir NkUn’inn*

Klausykite
LITHUANIAN MELODIES

Ann Arbor — WPAG — 1050 kilo 
cycles

Sekmadieniais 1:00 — 1:30 p. p 
Vedėjas — RALPH VALATKA 

15766 Lesure — Detroit 27,
Mlohlgaa

PO POTVYNIO

šis paveikslas parodo Kalifornijos potvynio pasekmes. (INS)

VYT. DOMKUS 
prityręs buhalteris pildys 
I.A.V. mokesčių (U.S. Inco- 
me Tax) pareiškimų blan
kus

DRAUGO raštinėje
pirmadieniais, ketvirtadie
niais nuo 6:00 iki 7:30 vai. 
vak., šeštadieniais nuo 10 
▼ai. ryto iki 1 vai. popiet.

Patarnavimas prasidės vasario 
13 d., 1956 m. Jau dabar galite 
paskambinti telefonu VTr. 7-6640 
dėl susitarimo.

jos salė buvo pilnutėlė. Tas ro- PADĖKA 
do, kad radijo valandėlės darbą I . .
Los Angeleso lietuviai vertina kyklos Tėvų Komitetas daug pasidąi 
ir remia savo atsilankymu į ra- barusiems laike tos mokyklos vaka- 
dijo valandėlės rengiamas pra- rokoneerto, įvykusio 1956 m. sausio 
mogas. Po meninė, progra-
mos sekė šokiai, grojant M. I p.p. Augustui ir Sopliie Barčams, 
Krafto kapelai. Prie vakaro kad jie per savo radijo programas,
s’ėknrngumo savo darbu daug savaitę, skelbė nemokamai mu- 

° su vakarą.
p. Adomui Vaitkevičiui išplatinu

siam 100 bilietų.
p. Stasiui Gasiiinui davusiam ne

mokamai scenos apšvietimą.
p. Morkūnui, spaustuvės savinin

kui .atspausdinusiam nemokamai pa
kvietimus.

. . p. Petrašiūnai, maisto krautuvės
Balfo vakarienė sausio 29 d. savininkui Bridgeporte, už auką 

buvo sėkminga ir graži. Susi- maistu bufetui sumoje 10 dol.
rinkusieji pasilinksmino Šv Ka- , kepyklai už stambią au

ką (10 kep. duonos ir įvairus saldu
mynai). e

p. Barodicni pasidarbavusiam prie 
scenos sutvarkymo.

mok. Aleksui Dunduliui aptarna
vusiam bilietų kasą.

mok. K. Lukaševiėiui palaikiusiam 
tvarką ir bilietu kontrolę.

p. A. Zigaičiui tvarkiusiam rūbine, 
p.p. J. Vepštui, V. Rygertui, S. 

Grigaravičiui, V. Pavilėiui, Valaus- 
kui, Pernaravičiui, Baliui ir Mali
nauskui aptarnavusiems gėrimų bu
fetą.

p.p. A. Žickienei,. T. Pisarevaitei, 
M. Norcikienei, A. Malinauskienei, 
O. Piežienei ir 0. Žiupsnienei kruopS 
čiai ir rūpestingai dirbusioms ir ap
tarnavusioms užkandžiu bufetą.

Nuoširdi padėka tenka tos mokyk
los mokinių mieliesiems tėveliams ii 
mamytėms, kurie nepaprastu atsida
vimu ir rūpestingumu prisidėjo prie 
koncerto pasisekimo.

Kartu pranešame, kad likęs nesn- 
haudotas maistas buvo tvarkingai 
surinktas, nuvežtas į Onk Park se
nelių prieglaudą ir išdalintas jiems. 
Ten guli ir mūsų tautosakos rinkė
jas Juozas Būga. Maistą nuvežė Ire
na Pisarevaitė.

Tėvų komitetas

prisidėjo adv. A. Dabšys ir dau
gelio nuoširdžių radijo valan
dėlės bičiulių. M. G.

BALFO PAVYKUSI 
VAKARIENE

zimiero parapijos salėje. Savo 
broliams Europoje pagelbėti su
rinkta $77,00. Koresp.

AUTOMOB1L.es — TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KO2IC0S 
lietuviška gazolino stotis ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 S. WESTERN AVĖ.. RE 7-R583

IDEALIU MOTERŲ KLUBAS Rčngia —
BLYNŲ VAKARĄ

Vasario mėn. 5-t, dieną, 3 valand, po ploty
Visų Šventųjų parap. salėje, 1080S S. Wabash Avė.
Visi kviečiami dalyvauti. Bus įdomi programa, skanių blynų 

ir kitokių užkandžių, šeimininkės mielai priims visus svečius.
Po PROGRAMOS ŠOKIAI. GROS ORKESTRAS 19 KAUNO.
Pusė pilno skiriama Visų šventų parapijos reikalams. įėji

mas — 50 centų. VALDYBA

NARIAI IJETUVIV TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSH

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki 110,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namy įgijimui 
Lengvomis Sylygomlo

CHICAGO i SAVINGS A LOAN ASSN.
6234 S. Weitem Avė. Chicago 36, UI.

URANE SAVINGS R LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, M.

DISTRICT SAVINGS t LOAN ASSN.
3430 So. Halited Street Chicago 8,111

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halited St. Chicago S, Hl.

PETER SAKINSKAS 
Carpenter and General Gontractor 
Stato naujus namus pagal užsa
kymą. Atlieka visokius senų na
mų pataisymus.

7207 So. Maplewood Avemoe 
Tei. PRospect 6-9819 po 6 v. v.
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PROGOS OPPORTUNITIEb REAL ESTATE

TAVERNA IR NAMAS. 4 kamb. 
užpakaly. Visi nauji modernūs į- 
rengimai ir reikmenys. Geroj in
dustrinėje ir rezidencinėje apylin
kėje Brighton Parke. Alyva apėil- 
3 autom. gar. l’/a sklypo šalia. 
Pilnas rūsys. Vienas negali apseit, 
nori skuhiai parduoti. Įvertinti- 
mui, turite pamatyti gerą pirkinį. 
Susitarimui kreiptis pas sav. po 6 
v. v. Vlrginia 7-8384,___________
SVPER ’OROCERY * MEAT MAR
KET. Gerai einąs biznis, moderniški 
įrengimai. Prieinama nuoma, gera su 
tartis. Dėl ligos nori skubiai parduo
ti, nebrangiai. Pamatę Įvertinsite ge- 
•ą pirkini. 6143 W. North Avė. arba 
įaukite savininką — MUrrimac 7- 
2155 arba N E vada 8-6568.

MfiSOS KRAUTUVĖ. Gerai einąs 
biznis, visi nauji moderniški įren
gimai. žema nuoma, gera sutar
tis. Dėl kitų interesų nori skubiai 
parduoti, nebrangiai. Pamatę įver
tinsite gerą pirkinį. 9105 S. Ash
land Avė. B E veri y 8-9447 arba 
Hllltop 5-2142.

PARDAVIMUI 4 MfiŠOS KRAU
TUVĖS. Pirkite vieną arba visas. 
Rinktinėse vietose. Geri įrengimai. 
Susitarimui skambinti LAfayette 8- 
0414.

GROCERIV KRAUTUVE. Rinkti
nė vieta šiaurvakarių miesto daly, 
Gerai einąs biznis, daug prekių, visi 
modern. įrengimai. Prieinama nuo- 
ma. gera sutartis. Nebrangiai $3,500; 
nori skubiai parduoti. Pamatę Įver
tinsite gerą pirkinį. 4108 W. Amilta- 
go Avė. BElmont 5-2611.

CROCERY-MEAT MARKET — 
SALDYTO MAISTO KRAUTUVE IR 
NAMAS. Gerai einąs biznis. Visi mo
dern. Įrengimai. D51 silpnos sveikatos 
turi būti greitai parduotas, nebran
giai. Apžiūrėję Įvertinsite gerą pirki
ni. 2846 S. Archer. Skambinkite sa
vininkui LAfayette 3-6644 arba Plto- 
spect 6-5684 po 7 vai. vak.

L1QVOR STOKE-lSAK. įsigyvenęs 
gerai einąs biznis. Pilnas prekių. 
Prieinama nuoma, ilga sutartis. Dėl 
kitų interesų nori skubiai parduoti. 
Apžiūrėję Įvertinsite gerą pirkini. 1845 
West 35th Street. Kreiptis pas savi
ninką: LAfayette 3-1055 arba Vlrgl- 
nla 7-8763.

Women’s Apparel Shop
$1,500 Can Put You In Business 

For YourBelf With A 
MODE-O-DAY APPAREL SHOP 

Featuring Callfomia 
Fashions A t Popular Prices. 

Well established SHOP imme- 
diately available on South Side. 
For Complete Information About 

This Uniąue Opportunity 
CALL MISS MARTIN 
Days At CL. 4-0584 

OR MR. PROVENCHER 
Eves. At GArden 4-0886

GROCERY-DELIKATESV KRAU
TUVE ir 2 augštų namas. 4 kam b. 
užpakaly kraut, ir 5 kamb. butas vir
šuje. Pilnai (rengta. Ideali vieta mė
sininkui. šalia tuščias sklypas, (kal
nuota skubiam pardavimui. Apžiūrė
ję (vertinsite gerą pirkini. 3711 E. 
98tli St, Ir Evving. Skambinkite savi
ninkui ■— SOuth Chtcago 8-9700.

GROCERY & MEAT MARKET. 
Gerai einąs biznis. Pilna švarių pre
kių. Visi modern. Įrengimai. Gražus 
4 kamb. butas, gera sutartis, labai 
prieinama kaina skubiam pardavi
mui. Reikia pamatyti, kad (vertinus 
gerą pirklių. Skambinkite sav. susita
rimui — DIversey 8-3525 arba

U tek ingi va m 1-8877.

GROCERY & MEAT MARKET. 
Gerai einąs biznis, pilnai įrengtas. 
Gražus 5 kamb. butas užpakaly. 
Prieinama nuoma, gera sutartis. 
Goru apšild. Ideali vieta porai. Į- 
kainuota skubiam pardavimui. Pa
matę įvertinsite gerą pirkinį. 2164 
N. Claremont arba šaukite sav. 
susitarimui. ARmitage 6-1208.

Restanrant and CocktaJl Lonnge.
Ali modern. Air conditioned large 
Dining room. Excelent ineome. 
Reasonable rent, Good lease. 
Priced for quick sale due to other 
interests. Mušt be seen to appre- 
ciate a real buy. 1122 GranviUe. 
Call owner for appt. HOUycourt 
5-9489
RCBV VALYKLA. įsigyvenęs, gerai 
einąs biznis. Geros pajamps. Gražus 
4 k. butas užpakaly. Prieinama nuo
ma. gera sutartis. Ideali vieta siuvė
jui ar siuvėjai. Nebrangiai, $1.500. 
nori skubiai parduoti. Apžiūrėję (ver
tinsite gerą pirkini. 4934 N. Laramle 
Avė. Susitarimui šaukite savininką — 
KPrlng 7-4622.________________ _

FOOD MART — Maisto krautuvė. 
Gera kampinė vieta. Trumpos valan
dos. “GroBs" pajamų SS.000 ) mėne
si. Moderniški (rengimai. Prieinama 
nuoma, gera sutartis. Ideali vieta mė 
sinlnkul. Parduoda nebrangiai — $3, 
000. Apžiūrėję (vertinsite gerą pirki
ni. 3544 W. Armltage, arba skambin
kite savininkui — BElmont 5-2494.

CLEANINO A DTEINO STORE. Ge
rai einąs biznis. Puikioje vietoje. Ide
ali vieta siuvėjui. Gyvenimui patalpos 
užpakaly. Nuoma $60, gera sutarus, 
(kainuota skubiam pardavimui. Ap
žiūrėję įvertinsite gerą pirkini. 547 
N. Kadžio, RAcramento 2-7811.

RCBŲ VALYKLA. Pilnai (rengta. Qe 
rai einąs biznis. Judrioje biznių vie
toje. Prieinama nuoma, 5 m. sutartis. 
Dėl kitų Interesų nori skubiai par
duoti, nebrangiai. Ideali vieta sluvC- 
jul. Pamatę Įvertinsite gerą plrktnj. 
Skambinkite sav. susitarimui — KI1- 
dare 5-7383.

Mūrinis 2 po 4 k. ir skiepe 3 k. 
Centr. gazu šildymas. Rami apylin 
kė. Arti susisiekimo. Kaina $19,- 
900.
Pildome Ineome Tax blankus. 

SIMAIČIAI
Realty — Builders — Insurance
2737 W. 43rd St., CLiffside 4.2390 

Vakarais BIshop 7-0480

A. LAURAITIS
REAL ESTATE BROKERIS

7229 S. Washtenaw Avė.
Tel. GRovehill 6-6684 

Namų ir biznių pirkimas bei
pardavimas. Ypatingai speciali
zuojasi biznio srityje.

P. STANKOVIČIUS
KEAL ĖST. ir INSUR. BKOKBBD 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8133 So. Halsted St 

Ph. DAnnbe 6-3798 
Padeda plrkltl - parduoti namu. 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas 
Iraudtmus Ir daro vertimus. Tvarki 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atds
ras kasdien nuo 10—7.

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokių rūšių apdrauda, Notarijataa 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
F. LEONAS 

REAL ESTATE 
2735 W. 71st St. — WA1. 5-6015

Priei pirkdami ar parduodam 
aamus, biznais, sklypus ar ūkiu, 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-EKSURAN01 

2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5080

PRospect 8-3579 Ivak. Ir

Kas, perkant arba parduodant na 
mus. norit sąžiningo Ir lietuviškai 
auošlrdaus patarnavimo krelpkltls t

VENTA SEAL ESTATE
4409 S. Fairfield. tel. LAf. 8-888)
Vai. Kasdien nuo 9—12 Ir 4—7 vai 
vak. Seštad. nuo 9 v. r. Iki 8 v. v 

Trečladlnetals uždaryta

Kas nori namų, farmų ir biznių, 
pirkti bei parduoti, kas nori biznių 
knygas suvesti, INCOME TAKSUS 
UŽPILDYTI. Jums nuoširdžiai patar
naus ir pagelbės.

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
9016 S. Cottage Grove Avė., Chicago 

Tel. HUdson 3-7828 
Namų l’Rospect 8-2530

Dėl ligos parduoda, arba mainys 

kampinį namą su grocery ir mėsos 

krautuve. Gera vieta, arti mokyklos. 
Skambinti ReUance 5-6450.

Savininkas dėl susidėjusių aplinky
bių priverstas skubiai parduoti gan 
vertingą, pelningą ir geram stovy 
Beverly Shores "Palanga” vasarvietę 
su visais pastatais. 13 miegamųjų. 3 
virtuves su pečiais. 5 šaldytuvai, visi 
reikalingi indai, virš 30 lovų su pa- 
klojimais. Galima perimti viską nuo
savybėn (mokėjus $6,750. J. STANAI
TIS. HUdson 3-7828; namų PRospect 
8-2530.
CICKROJE $23,700
5 ir 6 kainb. mūrinis. Arti 50th Avė. 
ir Cermak Rd. GERAI IŠLAIKYTAS. 
Daug priedų. 2 autom, garažas. GE
RIAUSIAS PIRKINYS N Ar JUOSE 
METUOSE.

Kreiptis pas — LEVICKĄ 
TOwnluUl 3-4858

GERAS NAMAS ARTI 
63-os IR ASHLAND

l*/2 augšto mūrinis — 2 po ž kam. 
ant 50 pėdų sklypo. Uždari porčiai. 
Naujas alyva šildymas. 2-ro augšto 
nuoma $60.00. Kaina $13,900 sku
biam pardavimui.

K. VOLODKEVICIVS
McCarthy Bros. Real Estate 

2412 W. 63rd St. 
REpublic 7-5000

Namų — REpublic 7-8534
Mūrinis bungalow — 6 kamb., 2 

vonios, garažas. Alyva apšildymas. 
Arti 72 ir Talman Avė. $19,800.

WAlbrook 5-1088.

ARTI 71st IR RACINE 
Kampinis 10 butų namas. Pilnas rū
sys. Ąžuolo grindys ir papuošimai. 
Visi butai po 4 kamb., pečiais apšild. 
Geras pirkinys. Mr. Chandler.

HEmlot-k 4-4305

PROGOS — OPPORTUNITIES

GROCERY — Maisto krautuvė 
turi būti būtinai parduota, labai ne
brangiai — "bargenaa”. 3 garu ap- 
šlld. kamb. užpakaly. Nuoma $65. 
3001 S, Enterald Avv. DAnnbe 6-1917.

PLATINO SHOP. Pilnai Įrongta. 
Gerai einąs biznis pietvakarių miesto 
daly. Prieinama nuoma, gera sutar
tis. įkainuota skubiam pardavimui, 
vienas negali apseit. Apžiūrėję įver
tinsite gerą pirkini. Susitarimui skam 
binklte savininkui — LAu'ndnlc 1- 
8856.

Remkite dien. Draugą!

301
“DRAUGAS” AGENCY

55 Kast Wa.shington Street 
Tel. DEarborn 2-2434 

2334 Sounth Oakley Avenue 

Tel. Vlrginia 7-6640; 7-6641

HELP WANTED MOTERYS

Universal Carloading 
Corporation 

N E E D S 
BILLERS 
TYPISTS 

COMPTOMETER 
OPERATORS 

GENERAL CLERKS
5 DAY WEEK

GOOD SALARY
MODERN AIR-CONDITIONED 

OFFICE

977 West Cermak Road
Tel. — SE 8-3000

STENOGRAPHER
Fbcperienced, some dictaphone expe- 
rience prefered, good starting sal- 
ury, pleasant surroundings.

TRANS- AMERICAN 
VAN SERVICE, INC.

7540 S. \VESTERN AVĖ. 
HEMLOCK 4-1OOO

REIKALINGA
RESTORANUI reikalinga moteris 
dirbti virtuvėje ir už padavėją nuo 
9 v. r. iki 2 p.p. tel. KEnwood 6-8863

Reikalinga jauna moteris bendram 
raštinės darbui. I^abai gera proga iš
mokti “general bnsiness administra- 
tion”.

Kreiptis —
PIV ARŪNAS BAKE R Y 
4622 S. Marshfield Avė.

SECRETARY
Beginnt-r accepted. Shorthand & 

Typing reąuired. Good Starting sala- 
ry.

Phonc MO 6-8888 

Mr. Koterba

BANK POSITIONS 
YOUNG WOMEN 

Bkkg. Mach. Opers. 
(Experienced or will train) 
AVENUE STATE BANK 
104 North Oak Park Avė.

GRADUATE CLERK TYPIST
__Mušt be willing, 5 days,

$40 to start

JAMES NOVY C0.
8389 VV. Jackson NE 8-1406

MOTERIS pageidauja darbo — 
prižiūrėti Ynažą vaiką.
2247 S. Oakley Avė., YArds 7-8984

FOUNTAIN HELP
Full or part time for 

Ice Cream Store
Good wages. Apply:

6956 Ogden, Berwyn
SWITCHBOARD

and
GENERAL OFFICE

LOGAN FURNITURE MART 
4453 W. Madison

TYPISTS-CLERKS
POSITIONS OPEN 

IN SUBSCRIPTION DEPT.
SMALL Pl'BLISHINO CO.

Located in Palmolive Building. 
Nice working conditions. ' Music 
whilc you work.

PROFIT SIIARING PLAN 
No expcrience necessary, however, i f 
cxpericnced, salarv commensurate 
with ability.

CALL MRS. HELSING
SUperlor 7-6402

IŠNUOMUOIAMA

IŠNUOM. 3 k. butas rūsy. Elekt. 
gazas ir apšild. Nebrangiai. 4437 8o. 
Rockwell. LAfayette 3-6571.

IŠNUOM. 2 miegamieji kambariai. 
Be valgio.

7240 So. Sawyer Av«.

Work Near Home
M E N

LIFT-TRUCK CRIVERS 
CORRUG. BOK WORKERS

W O M E N 
BILLER-TYPIST 

CREDIT DEPT. TYPIST
Pleasant Working Conditions. 

Many Company Benefits.
Šee MR. OTTOVV.

TRIANGLE CONTAINER 
CORPORATION 

1501 West 1515 Street
Tel. SE 8-4000
Experienced for 

GENERAL OFFICE WORK
Including bookkeeping, typing, 
some dietation. Age 20-50. Steadv 
work. Good salary.

Inųuire
MARION AUTO BODY CO. 

5921 S. Ashland

HELP YVANTED VYRAI

Reikalingi vyrai, kurie moka ang
lų ir lietuuų kalbas Ir turi savo 
mašinas. Darbas lengvas, įdomus 
ir pelningas. Savaitei iki $175. 
Darbo rajonas pietinėje Chicagos 
daly. Dėl informacijų skambinti 
GRaeeland 7-6575.

BUILDING & BEMODELING 
NAMU STATYBA

Iv&lr&s įtaisymai Ir pardavimas
Jei norite" pirkti ar užsakyti namą. 
kuris būtų gerai Išplanuotas, pato
gus, gražus Ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

Susitarti Raukt* REUanoe 5-8202

V. ŠIMKUS
nuo 6 vai. p. p. kasdien ir

sekmadieniais nuo 10—4 vai. 
Adresas: 4645 So. Keatinjr Avė.,

CHICAGO 82. ILK

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 W6st 7lst Street

BUILDING CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881

Jimiiiiiiimiiimiiiiimiimiiiimiiiimiii*
| LIETUVIU STATYBOS =

BENDROVE =

i MŪRAS i
BUILDERS, INC. į

E Stato gyvenamuosius na- 5
5 mus, ofisus ir krautuves pa- E 
S gal standartinius planus ar E 
= individualinius pageidavimus. E 
_ įvairūs patarimai staty- S 
S bos bei finansavimo reika- = 
E lais, skiciniai planai ir na- = 
E mu įkainavimas nemokamai. 3 
E Statybos reikalais kreiptis 3 
s į reikalų vedėją šiuo adresu: 3

| JONAS STANKUS |
3 kasdien nuo 4 vai. popiet. S 
3 TeL PRospect 8-2013 arba E 
= LUdlow 5-3580. =
S 6800 SO. CAMPBELL AVĖ., = 
ž Chicago 29, Illinois = 
5iminiininininnminimunnmiuiniiF

M1SCELLANEOV8 
įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGF.NTCRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
5900 S. Ashland Avė., Chicago 36, 111.

ŠILDYMAS
A. StančiauHkan ir A. Lapkns 

instoliuoja visų geriausių Ameri
kon firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (fumaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.

1546 S. 49th COURT, CICERO 
Tel. OLympic 2-9811 nuo 8 vai.

ryto iki 5 vai. vakaro.
Telef. nuo 5 vai. vak.: OLympic 

2-6752 Ir OLympic 2-8492
Įsigykite* dabar I ’

Norintieji turėti daugiau žinių 
apie Socialinį Draudimą — skai
tykite neseniai išėjusią iš spaudos 
knygelę —
PENSIJOS IR PAŠALPOS

Šioj knygelėj telpa: I. Senatvės
pensijos tr palikuonių pašalpos. 
II. Nelaimingų atsitikimų kompensa
cijos.

Šioj knygelėj atspausdintas JAV 
Socialinio Draudimo (statymas su vi
sais naujausiais papildymais ir pa
aiškinimais. Be to, čia (dėta JAV 
Nelaimingų atsitikimų kompensaci
jų atskiruose ateituose paaiškinimai 
su lentelėmis.
Kaina 60 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8. m.

AUTOMOB1L.es


/

Penktadienis, vasario 3, 19o6 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, JLLINOI8

Pittsburgh, Pa.
Iš IJETUVIŲ VEIKIMO

Amerikos Lietuvių 
Pittsburgho skyriaus

Tarybos

jos apylinkių kviečiami į minė
jimą.

Susipratęs lietuvis mirė
Šiomis dienomis mirė Jonas

metinis! Sijav čius. Nors buvo neturtin-
draugijų delegatų dUvažiavimas 
įvyko sausio 22 d. Lietuvių Pi
liečių Draugijos klubo salėje. 
Prezidiumas patiekė praeitųjų 
metų veiklos pranešimą. Jį 
vienbalsiai delegatai užgyrė ir 
priėmė. Po visų pasitarimų ir 
diskusijų nutarta ir patvirtin
ta, kad visos lietuvių draugijos, 
parapijos, klubai, organizacijos, 
grupės ir vis’ veikėjai vienin
gai veiks už Lietuvos išlaisvini
mą iš bolševikinio jungo. 52 at
stovą’ dalyvavo, atstovaudami 
20 draugijų.
IŠKILMINGAI PAMINĖSIME

VASARIO 16 tos ŠVENTĘ

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Pittsburgho skyrius reng asi 
šauniai paminėti Lietuvos ne
priklausomybės atgavimo 38-tą 
sukaktį. Paminėjimas bus vasa
rio 12 dieną 3 vai. popiet Lie
tuvių Piliečių draugijos klube 
svetainėje, 1723 Jane St. S. S. 
Pittsburgh 3, Pa. Kalbės mies
to mėras. Pitsburgho srities 
kongresmanas iš Washington. 
D. C., miesto augšti pareigū
nai. Iš Chicagos atvyks Alto 
pirmininkas I^eonardas Šimu
tis, kuris nušvies, kas padaryta 
Lietuvos laisvin:mo darbe ir kas

gas, bet niekad neatsakydavo i 
aukų vadavimo reikalams. Ve
lionis buvo viengungis. Jo lai- j 
dotuvėmis rūpinosi p-nia Mar-1 
kauskienė.

Vietinis

Grand Rapids, Mich.
L. Puidos Komedija “Glušas”

Vasario 25 d., ryšium su 16- 
to Vasario minėjimu, Alto
Grand Rapids skyriaus kviečia
mas Detroito Teatro Sambūris,
Arlauskaitės-Mikšienės vado
vaujamas, pažadėjo atvykti ir 
čia suvaidinti L. Fuldos kome- 
d'ją “Glušas”.

Grandrapidiečiai ir netolimo
se apylinkėse gyveną lietuviai 
turės retą progą pamatyti dide
lio masto vaidinimą.

Nauji JAV piliečiai 
JAV pil'etybė suteikta šiems 

tremtiniams: Kaziui Alkevičiui,
Onai ir Marytei Baltrušaity-
tėms, Cecilijai D/mavičienei ir mis dienomis baigė kolegiją, 
jos dukroms Vidai ir Nijolei, ir Kiek atsikvėpusi, ji žada studi- 
Liudai ir Jonui Raubams. I jas tęsti. * V.

VASARIO MCN. SIMBOLIS

Kraujuojaukios širdies balaudis išrinktas vasario mėnesini pnminėti. 
Jį galima pamatyti LinVoln Pfrtko zoologijos sode, Chicagojė, 111.

Kolegiją baigė Lietuvių gretos smarkiai

piliečiai. Aš buvau ir tebeBU Lie- tuviais kaip ir pirmiau glaudžius • tik plaučių, o ir Inkstų tuberku-

GAUTINGO LIETUVIAI

rysius. Kas dieną tai vieną, tai ki lioze. Bet yra vilties, kad jau atei
tą aplankau ir su jais pasikalbu, nančią vasarą galėsiu būti iš li- 

Sanatorijoj jau esu išgulėjęs goninės išrašytas ir galėsiu įsi- 
daugiau kaip 10 metų. Sirgau ne jungti į darbą.

tuvos pilietis. Gimiau ir augau 
Lietuvoje. Esu tarnavęs Lietuvos 
kariuomenėje. K; i 1939 m. rug
sėjo m., vokiečiams spaudžiant 
lenkus, jų kariuomenės daliniai 
spraudėsi į Lietuvą, tai buvau mo 
bilizuotas, kaipo atsarginis. Su ki 
tais Lietuvos armijos daliniais 
buvau paskirtas į rytų Lietuvą, 
kur mes sulaikydavome atbėgan
čius lenkus, juos nuginkluodavome 
ir internuodavome. Tada Lietuvo
je iš viso lenkų karių buvo inter
nuota 78,000, neskaitant daugy
bės lenkų policijos tarnautojų. 
Be to tada į Lietuvą atbėgo daug 

1 lenkų civilių gyventojų.
Dabar Vokietijoj esu vienas. Vi

si gimines liko Lietuvoje. Mano 
tėvai ir seneliai buvo Romos ka
talikai. Ir aš buvau ir tebesu ka
talikas. Todėl manęs išskirimas iš 
Lietuvių Bendruomenės yra keis
tokas. Keistokas ypač akivaizdoj 
to fakto, kad Klaipėdos krašto 
gryni vokiečiai, ne iš mišrių šei
mų, skaitomi Lietuvos piliečiais ir 
tie iš jų, kurie nori, gali būti Lie
tuvių Bendruomenės nariai. Aš 
netekęs Liet. Bendr. narystės, ne
tekau tiesės gauti pašalpos iš Bal- 
fo. Ir negaunu. Negaunu nei lietu- 
yiškos spaudos. Jos gaunu tik ap
linkiniais keliais. Iš Liet. Bend
ruomenės yra išbraukti ir keletas 
lietuvių, tarnavusių vokiečių ar
mijoj ir kovojusių rytiniame fron
te. Aš per karą lietuviams esu 
daug padėjęs' daugėlį jų apsaugo- 
jau nuo nemalonumų ir areštų. 
Per mano tarpininkystę ne vienas 
lietuvis iš arešto buvo paleistas. 
Ir už tai dabar esu nuo lietuvių i- 
zoliuotas. Bet tas manęs neatstu- 
mė nuo lietuvių. Ir po išbraukimo 
iŠ Bendruomenes palaikau su Iie-

JURGIS BALKAITIS
(Bell)

Gyveno Californijoje.

Mirė sausio 30 d., 1956, 6 vai. 
p.p., sulaukęs senatvės.

Gimė Lietuvoje.

Pasiliko dldeliamo nuliūdime 
2 dukterys: Lenore Giaciolll su 
šeima ir Alina Lemont su šei
ma, sūnus George su šeima, 6 
anūkai ir 8 proanūkai.

Kūnas pašarvotas Lackaivicz 
koplyčioje. Laidotuvės Įvyks 
šeštadienį, vasario 4 dienų, iš 
koplyčios 8 vai. ryto bus atly
dėtas j St. Barnabas parapijos 
bažnyčių, lOlst St. ir Longwood 
kurioje Įvyks gedulingos pamal 
dos už vellonles sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas Į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus; 
gimines, draugus Ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

JUOZAPAS CIBULSKIS
Gyveno 3347 W. G6th St.

Mirė vas. 1 d.. 1956, 10:15
vai. ryto, sulaukęs 69 m. am- 
„.tt S.

Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Bai
sogalos parapijos.

Anierlkojo išgyveno 50 m. 
...... .k, nuliudime

žmona Stella (Juškevičiūtė), 
uuiatt Aueia. 3 broliai: AleK- 
sanuras, Petras, Stasys ir jų 
šeimos, kiti giminės, draugai ir
pažįstami.

Lietuvoje liko brolis Vladas 
ir sesuo Lizbiera i/uiintus.

Kūnas pašarvotas Lackawicz 
koplyčioje, 2424 W. 09th St.

Laidotuvės Įvyks šeštad. vas. 
4 d., iš koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėtas į Šcč. I’. Gimimo pa
rapijos bužnyčių, kurioje Įvyks 
geduingos pamaldos už velio- 
ines sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas Į šv. Kazimiero kapi
nes.

Niioširdlžal kviečiame visus: 
giintnes, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona ir duktė.

• Laidotuvių direktorius Stepo
nas Lackaivlez. Tel. Republlc

7-1213.

miršta, 
retėja.

Romutė Trumpauskaitė šio-Į Turėjau progos pasikalbėti su 
vienu Lietuvos vokiečiu, kurs bu
vo bolševikų nelaisvėje ir dabar 
buvo paleistas. Į vakarų Vokietiją 
atvyko su visa šeima. Jisai pasa
koja, kad Lietuvoje vargu liko 
trečdalis lietuvių. Lietuva užpildy
ta rusais kolonistais. O lietuviai 
išdeportuoti j Sibirą, Vorkutą ir 
kitus labai šalto klimato kraštus 
sunkiems darbams ir šaltų kraštų 
apgyvendinimui.

Dabar vienas kitas žodelis apie 
tai, kas aš. Prieš apie porą mėne
sių Lietuvių Bendruomenės Gau
tingo Apylinkės komitetas mane 
išbraukė iš savo narių skaičiaus. 
Mat pagal įstatus «š neturįs tei- 

Į sės būti Bendruomenės nariu. Mat 
Į mano tėvas buvo vokiečių kilmės. 

Vei iš visų lietuviškų laikraš-, Mano motina buvo gryna lietuvai

Nuliūdę: dukterys ir 
anūkai ii proanūkai.

sūnūs,

Laidotuvių direktorius Stepo
nas Lackatvicz. Tel. Republie 
7-1213.

(Ištraukos iš laiško) | (jų tarpe ir aš) priklausome prie
........ . . Gautingas nuo Muencheno yra sunkiai sergančiųjų. Kalėdas pra-

dabar reikia atlikti laisvinimo už 20 klm. Gautingo sanatorija leidome kaip ir visuomet. Kiekvie- 
darbe. Kalbas pasakys ir vie-Į nuo 1951 m., gegužės 1 d. iš IRRO nas prie savo lovos esamo staliu-
tiniai lietuviai veikėjai svar- vokiečiu administracijos ži- --

. . . . . . .! nion ir nuo to laiko 31 yra bend-
bia s klausimais. Visi yra geri, ra tremtiniams ir vokiečiams.

i Lietuviai, kaip ir visi kiti tremti
niai, išdalyti tarp kitų tautybių li- 

Meninę programą išpildys Šv. j gonių. Be manęs iš viso lietuvių
Kazimiero parapijos ir Lietu- nėra ^Sanatorijoj vra.1 mirę! &U leidyklų be pertraukos prisiunĮ te. Taippat motinos tėvai buvo gry
vos Vyčių choras, vadovauja-' 25 lietuviai. Va tų mirusiųiu są-'čiami laikraščiai ir žurnalai po 1 j ni lietuviai. Taigi aš esu gimęs iš— — . ~ ' miorinc' ooimna Tearia kieti iriai irai-

kalbėtojai.

ko per šventes gavome pagerintą 
maistą. Kūčių vakare gavome po 
gaba liuką žuvies arba po silkę ir 
po lėkštelę kompoto iš džiovintų ar 
ba šviežių vaisių.

mas Kazio Bazio, šv. Pranciš- į rašas ir jų kilmės vietovės:
kaus Akademijos auklėtinės 
meninėje programoje dalyvaus 
su tautin:ais šokiais, dainomis, 
vadovaujant seselei M. Fran- 
cesca. Vasario 16-tos šventės 
programos vedėjas bus Povilas 
Dargis.

BIZNIERIŲ VAKARIENE

Biznierių vakarienė, Šv. Ka
zimiero parapijos motinų globo
je bus Užgavėnėse, vasario 14 
d. Rengėjai visus nuoširdžiai 
kviečia gausiai atsilankyti ir 
biletus iš anksto nusipirkti pas 
komiteto narius, maršalkas, 
motinas klubietes arba kleboni
joje. Įžanga už vakarienę ir 
šokius tik $2,00. Tad visi da
lyvautam ir aš ten būsiu. Ligi 
pasimatymo.

Frank Žilionis

ORGANIZACIJOS LIETUVOS

LAISVINIMUI PASKYRĖ 

$100.00

Jungtinių Lietuvių Organiza
cijų Vakarinės Pensylvanijos 
komitetas sausio 29 d. metinia
me sus:rinkime paskyrė $100 
Lietuvos, laisvinimo reikalams. 
Pinigai bus įteikti Amerikos 
Lietuvių Tarybos skyriui per 
Vasario 16 d. minėjimą, kuris 
bus vasario 12 d.

Vasario 12 d. 10 vai. ryto, 
minint Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo sukaktį, kun. 
kleb. M. Kazėnas atnašaus šv. 
Mišias už kenčiančią Lietdvą, 
kad ji vėl atgautų laisvę ir ne
priklausomybę. Kun. V. Budrpc- 
kas pasakys pamokslą. Kiek
vieno lietuvio yra pareiga daly
vauti nrhėjime.

Utica, N. Y.
Lietuvon Nepriklausomybės 

šventė
UtieoH lietuviai Lietuvos ne

priklausomybės atgavimo su

kaktį minės vasario 19 d. Šv. 
Jurgio parapijos svetainėje. Ry
te bus iškilmingos pamaldos Šv. 
Jurgio bažnyčioje, šv. Mišias 
atnašaus vietos klebonas Jus 
tinas Grabauskas.

3 -valandą po pietų šv. Jur
gio lietuvių svetainėje kalbės 
iš Illion, N. Y., svetys kunigas 
Fa b. Kireilis. Po kalbų bus 
užkandžiai. Pelnas skiriamas 
Balfui. Lietuviai iš Uticos ir

Gesima Antanas, Kaunas. 
Lukauskas Kazys, Svirpliai. 
Petkaitienė Anelė, Mikiškiai. 
Dobradziejus Tomas, Biržai. 
Pareigytė Anemarija, Nežinoma. 
Krivinskas Vladas, Telšiai. 
Reimondas Viktoras, Teisia*. 
Kensminienė Stefa, Raseiniai. 
Sabaliauskas Benediktas, Suba

čius.
Mizgaitienė Genė, Kybartai. 
Blekaitis Povilas, Nežinoma. 
Pocius Kazys, Nežinoma. 
Mickevičius Juozas, Pajevonys. 
Bagdzevičienė Marija, Šiauliai. 
Stagniūnas Algirdas, Kybartai. 
Matulevičiūtė Gražina, Vilkaviš

kis.

egz., o kartais ir po keletą egz. į mišrios šeimas. Kadangi visi vai 
Ligoniams spaudos pakanka ir vi- kai iš mišrių šeimų gimę ^auna 
si ją skaito. tautybę ir pavardę pagal tėvą, tai

Kai aš asmeniškai gaunu kny- dokumentuose ir aš įtrauktas pa- 
gų ar laikraščių iš užjūrio, tai per j gal tėvo tautybę. Dokumentuose 
skaitęs tuoj duodu kitiems, arba: aš užrašytas taip: Wladislaws von 
siunčiu j Švediją, ten gyvenan- Brilling. Mano tėvai yra Lietuvos
čiam vienam lietuviui, buvusiam , ■ .... - ■ — .. . ■ - —
kareiviui.

Tie tremtiniai, kurie yra sveiki, 
bet neturi darbo, tai tokiems sun-! 
koka verstis. O ką jau bekalbėti! 
apie tuos, kurie kare ar per trem
ties sunkias gyvenimo sąlygas pra 
rado sveikatą, arba paseno. Ser
gančių ir pasenusiųjų likimas yra 
sunkus ir griaudus.

Kaip lietuvių partijos, srovės 
ir veiksniai nesutaria, ginčijasi, 
pešasi, taip šis tas panašaus deda-

Geležius Vladas, Kybartai. si ir tremtinių tarpe. Tas pat ir
Malinauskas Klemensas, Kaunas. i čia sanatorijoj. Ir ligoniai neper- 
Butkus Izidorius, Tauragė. ! geriausiai sugyvena. Kai kurie vie- 
Garjonas Antanas. Kretinga. , ni kitus užgaulioja. Ligoniams tai 
Stonys Pranas, Kretinga. atleistina. Juk jų nervai jautrus,
Jasutienė Eugenija, Petersburg. ’ erzinasi ir dėl menkų dalykų. Bet 
Brazaitis Mečys, Ukmergė. Į sveikieji, ypač visuomenės veikė- 
Lazauskas Vincas, Nežinoma. jai, privalėtų kitaip elgtis.
Markvaldaitė Elena, Tauragė. 
Lengvai sergantieji išgiję iš sa-

Į viršuje paduotą mirusiųjų 
skaičių neįtraukiau tų lietuvių, ku

hatorijos išrašomi. Dalis jų gauna; rie čia yra buvę ir dėl atsiradusių 
darbus pas vokiečius, o kiti įsto- kitų ligų buvo perkelti į kitas li- 
ja į lietuvių sargybų ir darbų kuo, gonines ir ten mirė. Apskritai i- 
pas prie amerikiečių kariuomenės, i mant, senesnioji lietuvių karta V o 
Dabar esantiejį lietuviai ligoniai 'kietijoj smarkiu tempu nyksta ir

IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI DIDELI TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO ĮRANKIAI 

ILGU METU PATYRIMAS-PISUS IR SĄŽININGAS PATARNAV/NAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. U/Altmok 5-9209

JAUNIMO LITERATŪROS 
PREMIJA! ’

1. Lietuviškos Knygos klubas ir-ateitininkų “Šatrijos” me
to draugija, norėdami paskatinti rašytojus bei auklėtojus dau
giau duoti tinkamos lektūros mūsų priaugančiam .jaunimui — 
tyresniųjų klasių pagrindinės ir augštesniųjų mokyklų (High 
School) mokiniams, — skelbta

$500 JAUNIMO LITERATOROS PREMIJA
2. Premija bus duota už bet kurios rūšies ar žanro auklė

jantį veikalą: eilėraščius, poemą, beletristiką, biografijas, vaiz
delį ar kurios kitos rūšies kūrinį, skirtą jaunimui.

3. Premija nebus skaldoma tarp kelių autorių.
I. Autoriai ar leidėjai 1955 melais išėjusias knygas ar 

spaudai parengtus rankraščius premijai skirti komisijai pra
šomi siųsti iki 1956 metų kovo 1 tlienos šiuo adresu: Jaunimo 
Literatūros Premijai Skirti komisija, 2334 8. Oakley Avė., Cbi- 
mgo 8, Illinois. Rankraščiai pasirašomi tikrąja pavarde.

5. Premijai skirti jury komisija sudaryta iš šių asmenų: 
pirm. Vincas Ramonas, sekretorė Agnė Jasait.ytė, nariai: 
kun. dr. Andrius Baltinis, Pranas Razminas ir Domas Velička.

6. Premijos mecenatu yra kun. dr. Juozas Prunskls.

VIENERIŲ METU MIRTIES 
SUKAKTUVES

JUOZAPO STRAVINSKO
Gimęs Lietuvoje. Kilęs iš 

Tauragės apskr., Gaurės pa
rapijos, Zuikiškių kaimo.

Jau suėjo vieneri metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir 
tėvą, dėdelį ir brolį. 
Netekome savo mylimo 1955 

m. vasario 4-tą dieną. Nors 
laikas tęsiasi, bet mes jo 
niekados negalėsime užmiršt. 
Lai gailestingas Dievas sutei
kia amžiną ramybę.

Mes už jo sielą užprašėme 
šv. Mišias vas. 4 d. 7 vai. Šv. 
Jurgio parap. bažnyčioj ir šir
dingai kviečiame visus gimi
nes, draugus ir pažįstamus 
kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. Juozapo sielą.

Po pamaldų prašau atsi
lankyti ant .pusryčių — 816 
West 33rd Placc.

Nuliūdę: žmona Ona, sū
nus Albinas duktė Matilda, 
marti, žentas, anūkai, sese
rys ii kiti giminės.

-.

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

18 WOE8 Rtotles —- Banga. 1890 
NUO PIKMAD. IKI PENKTAD. 

8:45 Iki 9:80 vai. ryte

ŠEŠTAI). 8:30 Iki 9:80 ryte 
PIRMADIENN1O vak. nuo 7—8 v.

SEKAO. 8:80—0:80 v. r. « Ototlrt
V?OPA — 1490 kŪ.

Chlrago 29, III. HEmlock 4-2419 
7121 Bo. ROCKVVELL ST.

lietuvei; raOio klubas
Cleveluid, Ohio

savo savaitinę programą trans 
liuoja kiekvieną penktad.er.į 7:3^ 
iki 8:15.

per IVDOK, banga 1360
Klubo pirm. ir bendrųjų reika

lų vedėjas — Juozas Stempužls 
1152 Dalias Rd„ tel SW. 5-1900

Programos vedėjas — Balys 
Auginąs, 1359 E 94 St., telef 
CE. 1-5904.

Iždininkas ir finansinių reikalų 
vedėjas — Aleksandras LaikOna*- 
7205 Linwood Avenue, telefoną* 
EN. 1-1082.

GU2AUSKŲ
BEVERLY H1LLS GCLINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 WEST K3ILD STREET 
Tel. PRospect 8-0833 Ir PK 8-0434

t
A. A.

NIKODEMAS UBEPUUS
Gyveno 2548 W.' Marąuette 

Rd.
Mirė sausio 31 d., 1956, 8:15 

vai. ryto, sulaukęs pusės am
žiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šven
čionių apskr.. Rimšės parap. 
Medeičlų sodžiaus.

Amerikoje išgyveno 36 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Julijona (Kazlauskaitė), 
duktė Genevleve, sūnus VValter, 
uošvė Julijona Kazlauskienė, 
brolis Mykolas Cepelto, brolie
nė Agnieška, jų vaikai: Antanas 
su šeima. gyv. Arizonoje. Al. su 
Šeima. gyve. Californijoje ir 
Gustautas su šeima, švogeris 
William Kessler, Jo žmona An- 
ne, Ir jų šeima, krikšto duktė 
Joanne Kessler, švogeris Juo
zapas Miškinis, jo žmona Nel- 
lie Ir jų šeima dėdė Juozapas 
Gedminas su šeima, kiti gimi
nės, draugai Ir pažįstami..

Kūnas pašarvotas Jurgio E. 
Rudmino koplyčioje 3319 S. Ll- 
tuanlca.

laidotuvės Įvyks šeštad. vas. 
4 d., ii koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas Į šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčių, kūriOJe Įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielą. PO pamaldų bus hU- 
lydėtas Į šv. Kazimiero kapi
nes.

NuoStrdžiai kviečiame visus: 
gimines, .draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti llftAė laidotuvėse

Nuliūdę: žmona, duktė, sū-
nūs Ir uoSvė.

Laidotuvių direktorius Jurgis 
F. Rudmltiaa. Tel. TArds 7-
1138.

PIRKITE TIESIOG W»
RELSOR

- ŠAtTRTN&O -

IKĮTE
MR

8AINT OASIMIR 
MONUMENT CO 
tilt W««t II KR StrMl

ViMiat blokM afto kaptnlą
MtfBaadu paminklams pliką - 

paiirtnklmM mlMta.

T*l»l. CEdarcratt 34335

LIODČSIO VALANDOJ 
— &Nbt«

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI -

6845 S. Western — 8 atskiros air-cond. koplyčios
Upsblls 7*8606 7*8601 Automobiliams vista

TUms, ksrls gyvena kitose miesto dalyse; gaualaaa
koplyčių arčiau Jūsų namų.

MUaMoMsakMci
x

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 $9. WESTERN AVĖ. 1410 80. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDE1K1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermifage Avenue
Tel. Yft 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTJ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CIITCAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACUOS 

tmbulanaų patams-

imas dieną ir nak

tį, Reikale Saukite 

mus.

Mes turime koplyčiai- 
visose Chicagos u 
Roselando dalyse ir 
riiojau patarnaujam

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

AMTAHAS M. PHILLIPS
3867 S. LITUANICA AVB\ Tel. YArds 7-3401

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

ALFREOAS VAHCE
177 IVOODSIDE Rd., Riverelde, I1L Tel. OLympic 2-5245

POVILAS 1. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STRĮLET Tel. Y Ards 7-1911

LEOHARDASF.BUKAUSKAS
10321 S. MICHIOAN AVF.. Tel. COmmodoro 4-2228

JURGIS F.RUDMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAifiS^- BUTKUS"
1446 8. 50th AVĖ., CICERO, ffl. Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUHO (ŽUDYK) ZUOYCKI
lU4e W. 4«th STREET YArds 7-0731

STEPONAS 0. LACKAtVIČZ
2424 W. 69th STREET REpabltc 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Virpinki 7-6672
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IŠ ARTI IR TOLI

/ mus
J. A. VALSTYBĖSE

— Adomo Galdiko kūrinių 
parodą, trukusią nuo š. m. sau
sio m. 7—21 d, Fe.gi galerijoj, 
New Ycrke, amerikieč.ų spau
da — “New York Times”, “N.

x Dievo Ap žaizdos parapijom y Herald Tribūne”, “Art 
bažnyčioje 40-ties valandų at- ( News”, “Art”, “Pictures on Ex- 
laidai prasideda vasario 5 d hibit” — įvertino labai gerai, 
(sekmadienį) per sumą ir bai-! Amerikos meno muzėjus 
gias* vasano 7 d. (antradien;,) \yhitney New Yorke paėmė iš 
7:30 vai. vakare iškilmingais
mišparais. Pirmadienio ir ant
radienio ryte 8 vai. pamokslus 
pacakys kun. Bruno Grinis, c 
9 vai. ryte — kun. Stasys San

pareitos vieną paveikslą, kuris 
bus išstatytas pavasarinėje te 
..įuzėjaus parodoje.

\
kas yra ir Care direktorius. 
Care sukakties proga prel. J. 
Balkūnas sausio 26 d. kalbėjo 
per “Amerikos Baltą”.

— Pianistas Vytautas Bace
vičiui kovo 11 Carnegie Hali, 
New Yo’rke, rengia koncertą 
Programoje Searlatti, Chopin,, 
Ravel ir paties p.anisto kūri
niai.

— Kun. V. Bagdanavič'.us, > 
MIC, “Draugo” moderatorius, 
vedęs savaitės rekolekcijas 
Kennebunkporte pranciškonų 
y.enuolync, šią savaitę rekolek
cijas veda Brooklyno pranc.ško-

ČIA BUS T.T. MARIJONŲ STATYBOS FONDO BANKETAS KAS KĄ IR KUR'

A. Galdiko parodoje atsilan- 
taras. Sekmadienio vakare pa- k?3 Carnegie Instituto meno de-jnų vienuolyne, 
mokslą pasakys kun. dr. Anta-'partemento direktorius Gcrdoni — Broliai Motuzai vasario 23 
has Juška, pirmadienio, vaka-1 Vvashburn atsiuntė A. Galdi- d., sekmadienį, Apreiškimo pa
te — kun. Kazys Barauskas, ir kui kvietimą dalyvauti interna- J rapijos salėje, Brooklyn, N. Y., 
antradienio vakare - kun Pet- ’ cionalinėje parodoje Pitts- rodys naujus, Brooklyne dar 
ras Patlaba. Parapijos didysis burghe. Į nematytus, Lietuvos vaizdų fil-
choras, vadovaujamas varg? giuo metu Feig! galerija New mU8' Seansų, pr^a 3:3° 7^ 
Kasto Gaubio, giedos sumos ; Yorke, Madison Avė. 601 ir 57P’ 11 7 VaL Vak> Reng‘a Lie‘ 
metu ir vakarais per mišparus. . e. Street išstatė A. Galdiko 5 tUyoS vy ia1,
Varg. Kastas Gaubis yra pa- paveikslus grupinėje parodoje
kvietęs visus Chicagos lietuvius su žymiausiais prancūzų tapy-

Šioje nuotraukoje matome, įstaigos tarnaus lietuvių gero- gar.” remia lietuvį, manome,Vi _ /"N_ _ J T~> _ 1 a J TA “ 1 1 i i 1 rt _ I-

vargoninkus į paskutiniuosius 
iškilmingus mišparus talkinin
kauti parapijos chorui.

Parapijos klebonas kun. A. 
C. Martinkus kviečia parapie- 
č'us ir visus kitus gausiai daly
vauti atlaiduose.

X . Mirė tėvas Vladas Mika
lauskas, jėzuitas. Netikėta mir
tis negailestingai išplėšė iš 
Urugvajaus ir Brazilijos lietu
vių tarpo jauną ir energingą lie
tuvį apaštalą. Tėvas Vladas mi
rė staigiai š. m. sausio 23 d. Sao 
Paulo mieste, Brazilijoje. Mir
tis jį ten sutiko gražiai organi-* 
zuojant; naują lietuvių parapi
ją. Tik penkerius metus tėvas 
Vladas apleido Chicagą ii nu
vyko į Pietų Ameriką rūpintis 
l.etuvių pastoracijos reikalais.

X Chicagos Lietuvių Teat
ras, kuriam vadovauja LB Chi
cagos apygarda, tris kartus su
vaidino Lietuvių auditorijoje 
“Buhalterijos klaidą”. Trečiąjį 
kartą buvo daugiausiai svečių: 
suaugusių ir jaunimo. Dabar 
teatras sparčiai dirba ir rengia
si dideliam pastatymui kovo 
mėnesio pradžioje. Tuomet bus 
suvaidintas Petrulio veikalas 
“Prieš srovę”.

X Antanas Ir Marcelė Pakei

čia!, Brighton Park kolonijos 
katalikiškųjų organizacijų vei
kėjai ir ilgamečiai “Draugo” 
skaitytojai, įsigijo T. T. Mari
jonų vienuolyno ir “Draugo” 
Statybos fondo banketo biletus, 
sumokėdami $50. Didžiulis ban
ketas bus kovo 18 d. Sherman 
Viešbutyje.

X Česlovas Grincevičius, Gra
žina Tulauskaitė, Algimantas 

Mackus, Jonas Vaičiūnas pa
skaitys savo kūrybos vasario 5

tojais, būtent, Matisse, Lege, 
Medzinger ir kt.

— Prelatas Jonas Balkūnas,

kaip Balfo pirmininkas ir Care 
direktorius, dalyvavo Care po
sėdžiuose — sausio 18 d. New 
Yorke ir sausio 23, 26 — Wa- 
shingtone. Sausio 23 d. padarė 
pranešimą apie lietuvių šalpą, o 
sausio 26 dalyvavo Care 10 me
tų sukakties vakarienėje.

Care šalpos organizacija šie
met šventė 10 metų sukaktį. 
Per tą laiką ji yra pasiuntusi 
15,815,556 siuntinius į 54 kraš
tus už 211 milionų dolerių ver
tės. Dešimtmečio sukakčiai at
žymėti ir įvyko iškilminga va
karienė, kurioje dalyvavo įvai
rių šalpos organizacijų atsto
vai, politikai ir kt.

Balfas nuo pat Care pradžios 
yra jo narys. Balfo pirminin-

X Kaukių įvairus pasirinki
mas bus galimas ir prie įėjimo 
į kaukių balių Keymens klube, 
4711 W. Madison St., kuris 
įvyks vasario 11 d. 8 vai. vak. 
Originaliausias kaukes-rūbus iš
rinks specialiai baliaus metu 
sudaryta komisija, paskirdama 
vertingas premijas, kurias su
teiks Vyrų choras.

CHICAGOJE
Atidaroma studija 

susisiekimui tvarkyti
Chicagoje prie Northwestern 

universiteto įsteigta speciali 
studija susisiekimo problemoms 
tirti. Studija veiks du mėnesiu 
ir stengsis rasti formulę susi
siekimo nelaimėms sumažinti.

Studijai vadovauja Hudson 
R. Hamm, Northwestem susi
siekimo instituto direktorius ir 
jam talkininkaus trys ar ketu- 
ri( to instituto pareigūnai. Ty
rimo reikalais Hamm tariasi su 
Capt. Philip McGuire, naujuo
ju susisiekimo policijos vadu ir 
kitais susisiekimo pareigūnais. 
McGuire pareiškė, kad studijo
mis bus jieškoma metodų, ku
riais bus sumažinamos susisie
kimo nelaimės. Naujų metodų 
radimas ne tik reikš pabaudų 
už susisiekimo taisyklių nelai-

Sherman viešbučio Grand Ball- 
room salę, kurioje kovo 18 d. 
6 vai. vak. bus T. T. Marijonų 
vienuolyno ir “Draugo” spaus
tuvės Statybos fondo didžiulis 
banketas, šio banketo vienas 
biletas kainuoja $25.00. Banke
to pelnas skiriamas pagreitinti 
T. T. Marijonų vienuolyno ir 
“Draugo” spaustuvės statybą 
ir tų pastatų įrengimą, šios

susisiekimo instituto direkto
rius, savo laiške policijos va
dui T. J. O’Connor pareiškė, 
kad reikia manyti, kad bus per
organizuotas visas susisiekimo 
skyrius.

vei. Dėl to Statybos fondo di 
rektoriai prašo ko daugiausia 
nusipirkti banketo biletų, kad 
paspartinus naują statybą, ku
ri vyksta Chicagoje 63-čioje 
gatvėje, prie Kilbourn. Jei tik 
norėsime — galėsime visas vie
tas užimti šioje salėje. Tik rei
kia įsigyti banketo biletą ir ko
vo 18 d. 6 vai. nuvykti į Sher
man viešbutį. Dienraštis “Drau-

Susisiekimo tvarkyme bus ti k 
pabriežtas mandagumas ir 

griežtumas
Naujasis susisiekimo polici

jos vadas Capt. McGuire, per
imdamas savo pareigas, pabrė
žė, kad mandagumas užims 
daugiau vietos susisiekimo

mieste labai palengvėtų. Majo
ras nori susisiekti su parkų pa
reigūnais ir reiškia viltį, kad 
būtų galima įtaisyti specialius 
takus parkuose ir gatvėse dvi
račiams važiuoti. Dviračiai galė
tų būti naudojami tiek vaikų,

suaugusiųjų, važiuoti 
darbą, bažnyčią ar kiną.

1

kad lietuvis savo dalyvavimu noje salėje 
ar auka prisidės prie “Draugo” 
spaustuvės statybos. Biletus 
galima gauti pas Statybos fon
do direktorius ir kolonijos vei
kėjus. Informacijos reikalu 
kreiptis j kun. V. Parulį, MIC,

— Kun. Alf. IJpniūno Vardo 
Moksleivių At-kų kuopa ruošia 

i Užgavėnių blynų vakarą, vasario 
mėn. 4 d. (šį šeštadienį) 6:30’ v. 
vakare Lietuvoj Vyčių salėj. Visi 
esate kviečiami pasilinksminti 
prieš gavėnią.

Rengėjai
Tėvų Marijonų Bendradar

bių 1C skyriaus vasario 12 d. 6 v. 
Šv. Jurgio parapijos salėje ren
gia šaunią vakarienę su progra
ma. Visi kviečiami. Pelnas skiria
mas T.T. Marijonų vienuolyno ir 
“Draugo” spaustuvės statybai. Va
karienės šeimininkės yra" Elzbieta 
Stanėvičienė ir Marija Melkienė ir 
kitos. Valdyba

— “Tūkstantinė” vakarienė. Tė
vų Marijonų Bendradarbių 35 sky
riaus (Brighton Park) vasario t J 
d. ruošia vakarienę su programa. 
Tos vakarienės matu norima suda
ryti tūkstantį dolerių T.T. Mari
jonų vienuolyno ir "Draugo” spau
stuvės statybai. Visi kviečiami.

Valdyba
— Balfo Brighton Park 6 sky

riaus valdyba kviečia š.m. vasario 
mėn. 5 d. 11 vai. (po sumos) vi
sus narius, rėmėjus bei prijau
čiančius į visuotinį metinį susirin
kimą, kuris bus Švč. P. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos se-

Susirinkime dalyvaus ir į pa
tiektus klausimus atsakys pasku- 

1 tintoji iš Lietuvos pabėgėlė Stasė
Norkutė. Valdyba

— Įdomi pramoga. §v. Kazimie
ro Seserų Rėmėjų 6 sk. (Brighton 
Park) vasario 5 d. 2 vai. p.p. ruo-

T. T. Marijonų Statybos fondo i šia P^ogą.Pramogosyie-
... . , . „ I ta: 4348 So. Artesian Avė. Visosger.eralmį sekretorių, 2334 So. narės kviečiamos į pramogą. At

Oakley Avė., Chicago 8, III., te
lefonas BIshop 7-7864.

ir tvarkyti miesto susisiekimą. 
Net 45 sunkvež;miai su 125 dar
bininkais buvo išsiųsti apibars
tyti kelius su druska ir smėliu.

siveskite ir viešnių. Pramogos pel
nas skiriamas seserų kazimieriečių 
reikalams. Valdyba

— Marąuette Parko lietuvių dė
mesiui. Šv. Kazimiero Seserų Rė
mėjų draugijos 8 skyriaus susirin
kimas bus vasario 5 d. 1 vai. p.p. 
Šv. P. Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Po susirinkimo bus "bunco

Tai didžiausias kiekis sniego, 1 party” seserų naudai. Visos narės 
iškritęs šiemet Chicagoje. I ir kitI kviečiami į šią pramogą.

$54,000 našlaičiams

Apylinkės teisėjas Philip L. 
Sullivan priteisė $54,000 ketu
riems našlaičiams, kurių tėvai 
Edmund ir Mildred Spletzer bu
vo užmušti 1953 m., kada jų

Kviečia į pagalbą
Chicagos majoras Daley pa

kvietė 500 atstovų iš įvairių 
Įstaigų bei žinybių įvairiems 
miesto gyvenimo klausimams automobilis susidūrė su kitu

kymą sumažėjimą, kiek šutei- , , . _.
, . ,. .. t. . . , tvarkymo programoje, tačiaukimą policijos tose vietose, kur , . , ° “. . ... • « » v -iv I nebus atsisakoma griežtumo irpavojai didesni. Ray Ashworth, ... . . _1 J______* i disciplinos, kur tai bus reika-

linga. Visa, kas bus daroma, 
X Lietuvių Statybos Bendro- bus daroma susisiekimo nelai

mėms sumažinti.
Kapt. McGuire tik 51 metų, 

jauniausias policijos vadas bent 
kada buvęs šiose pareigose.

Ir darbo garantijos pasiliku- 
siems Vokietijoje. Tuo reikalu 
vasario 5 d. 12 vai. Šv. Jurgio 
parapijos salėje šaukiamas me
tinis narių susirinkimas ir varo
ma garantijų vajaus akcija.

X Studentė Ina Bertulytė

lėktuvu atvyksta į Lietuvių 
Studentų Sąjungos JAV Studi- 

i'« vū'vak. A." VBendruorne- *» dienas Chic^oje ir čia atato-

ve — Standard Builders, Ine., 
Chicagoje jau veikia treti me
tai ir yra pastačiusi visą eilę 
gyvenamų ir prekybinių pasta
tų, vadovaujant Antanui Gint-

X A. Banys ir Ign. Petraus- j nerjuį jr Vytautui Petrauskui, 
kas, Balfo Bridgeporto skyriaus ]\juo vasario mėn. 1 d. jie savo 
valdybos nariai, daugiauąįa rū-, ^ontorą perkėlė į Marquette 
pinasi, kad būtų sudaryta buto parj< koloniją. Adresas: 2523

Važiuoti dviračiu — sveika 
širdžiai

nės Cicero apylinkės rengia- vaue Los Angeles, Calif., lietu-
tname tradiciniame literatūros į viak^J^ studentiją. Į Studijų 
vakare. Literatūros vakaras dicnas Chieagoje U,p • pat at
bus Sv. Antano parapijos salė- «ražus b“78 ,studen“'

je, Cicero, BĮ. Ben. Babrauskas lS Urbanos’ clevelando ir 
tars žodj. I Detroito.

X Ardeana . Ruddy, Illinois

W. 69 st. Tel. PR 8-3792.
X Stasys Grigaravičius su 

šeima įsigijo dviejų augštų mū
rinį namą, 6935 So. Maplewood 
St., ir persikėlė į nuosavus na
mus.

St. Grigaravičius suorganiza
vo keletą būrelių, kurie Vasario 
16 gimnazijai davė daugiau 
3,000 dolerių pajamų. Taip pat 
uoliai dirba Chicagos L. S. Ra
movės Chicagos skyriaus val
dyboje, Vilniaus Krašto Lietu
vių sąjungoje ir kitose lietuviš
kose organizacijose.

Chicagos širdies ligoms tirti 
draugijos susirinkime dr. P. D. 
White, prez. Eisenhowerio šir
dies ligos specialistas pareiškė, 
kad šios ligos turi ryšį su kū
no judėjimais. Stoka judėjimo 
didina širdies ligas. Sveikiaus'a 
yra vaikščioti, tačiau sveika 
yra ir važiuoti dviračiu ir tai

spręsti.
Pirmąjį savo susirinkimą š's 

komitetas turės vasario mėn. 
1C d. Sherman viešbutyje. Prieš 
komiteto sukvietimą majoras 
tarėsi su W. A. Peterson, oro 
susisiekimo pirmininku. Komi
teto tikslas — sutelkti kompe- 
tetingus atstovus iš įvairių Chi
cagos gyvenimo sričių įvairiems 
sunkiems klausimams spręsti ir 
organizuoti agentūras padėt1 
įvairias problemas išrišti. Tarp 
tų. klausimų, minima suruošti 
Chicagoje milžinišką parodą ir 
parodyti pasauliui, ką. mūsų 
miestas turi. Komitete bus su
daroma daug mažų grupių įvai
riems projektams išdirbti.

Valdyba

— Moterų Sąjungos 21-os kuo
pos svarbug mėnesinis susirinki
mas įvyks vasario 5 d. 1 vai. p.p. 
Šv. Kryžiaus parapijos mokyklos 
susirinkimų kambaryje. Visos na
rės malonėkite gausiai atsilanky
ti ir naujų narių atsivesti, nes jau 
prasidėjo sąjungiečių vaius.

Valdyba

— Šv. Kazimiero Seserų Itėmė-ant 66 kelio šiaurėje. Kaltu ras
tas David M. Craig, kuris bus « 1. skyriaus svarbus ^Įrinki- 

° i mas įvyks vasario 5 d. tuojau po
la.komas kalėjime, jei nepajėgs sąjungiečiu susirinkimo (apie 2
Išmokėti priteistos sumos. vai. P P-) šv. Kryžiaus parap. mo

kyklos susirinkimų kambaryje. 
Nares malonėkite gausiai atsilan-
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LITHUAMIAN RECIPES
Surinko JUZE DAUŽVARDEENfi

X Ona Kalvaitienč, mūsų ko
respondentės Benetos Cicenie-

valstybčs senatorius Mike Rud
dy duktė, š. m. vasario 5 d. 2

nės mamytė, vasario 1 d. at-i val. p. p. susituoks su Eugene 
šventė 81-mą gimtadienį. Dūk- 'Prosen Šv. Kryžiaus lietuvių 
tė Beneta ir žentas Pranas Ci- parapijos bažnyčioje. Jų mote- 
cenai suruošė ta proga vaišes rystės ryšį palaimins kun. kleb.

A. Linkus. Vestuvinės vaišės 
bus Dariaus ir Girėno salėje.

X Apie Fausto Kiršos ir Juo
zo Mikuckio poeziją B. Bab- 
rauskas skaitys šį šeštadienį 
Augštes. Lituanistikos kursuo
se. Dr. P. Jonikas kalbės apie 
bendrinės kalbos pagrindus. 
Paskaitos vyksta 2—6 vai. T. 
Jėzuitų namuose, 5541 South 
Paulina St.

X Aušros Vartų parapijos

Chicagoje prisnigo
Praeitą trečiadienį Chicagos

teikia daugiau malonumo, sako miestas ir apylinkės susilaukė 
Dr. White. sniego iki 5 inčių. Daugiausia

Dviračių vartojimas paleng- sniego iškrito priemiesčiuose ir 
vintų judėjimą ir išspręstų daug už miesto. Miesto policija turė- 
susisiekimo problemų. Miesto Į jo daug darbo išžvalgyti kelius 
majoras Daley mano, kad jei
bent 10% važiuotų dviračiais, 
o ne automobiliais, susisiekimas

aosaos

sukaktuvininkei ir artimiesiems

X Benediktas Ir Emilija Na
vickiai, 5836 So. Artesian Avė., 
vasario 5 d. švęs 52 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį. Tą die
ną 10 vai. šv. Mišios jų intenci
ja bus atnašaujamos Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčioje, šv.
Miš’as užprašė jų dukra Sophie 
Ward. B. ir E. Navickiai yra su
sipratę lietuviai ir katalikiškų
jų. draugijų rėmėjai. Jie išaugi
no pavyzdingą šeimą. Draugai bažnyčioje šianden (vasario 3 
ir pažįstami linki sukaktuvinin- d.) šv. Mišios bus atnašauja
kams sulaukti šeimyninio gyve- mos 7:30 vai. vakare, pirmojo 
nimo deimantinį jubilėjų. | penktadienio proga.

KOVOJ, PRIEŠ ŠIRDIES LIGAS

Pradėjus American Keart draugijos 1056 m. vajų, dr. F*nul Dudley 
tVhito, prezid. Eiscnhowerio Širdies specialistas, organizacijos pietų 
mstn Chicnfojs pareiškė, jog širdies ligos daugiausia kankina žmones.

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS 

1 Al ai k omas
Mokslinių Studijų Klubo

SEMESTRAS SOCIALINĖMS 
STUDIJOMS

Seselių Kazimieriečių Kolegijoje
UAKYAVOOD COLLEGE EXTENSIO> 

Scranton, Pa.

Vnsnrio 4 d. kun. Dr. Viktoras
Ritnšblis, MIC: Mūsų laikų paradok
sai — religija ir indiferentiškai for
malizmas.

Paskaita įvyksta Seselių Ka- 
zimieriečių senuose rūmuose 
2601 W. Marąuette Rd. Prašo 
ma nesivėlinti.

pat yra rengiama "bingo” žaidi
mas vasarino 12 d. 6 vai. vak. Sv. 
Kryžiaus parap. svetainėje. Susi
rinkime galėsite įsigyti^ biletus 
Centro Vajaus vakarihenės. Vaka
rienė bus vasario 26 d. . Marijos 
Augštesniosios mokyklos patalpo
se. Valdyba

— Balfo S-čio skyriaus Brldge- 
porte valdyba kviečia narius ir vi
sus - Bridgeporto kolonijos lietu
vius į labai svarbų metinį susirin- 

Į kimą, kuris įvyks š.m. vasario m. 
j 5 d. (ši sekmadieni) 12 vai. tuoj 
po pamaldų Šv. Jurgio parapijos 
salėje.

Be pranešimų bus paaiškinama 
apie darbo ir buto garantijų suda
rymą. Šis klausimas mums vi
siems, ypatingai naujai atvyku- 
siems, turi būti labai svarbus. Mes 
džiaugiamės patys čia atvykę, tai 
atlikime savo pareigą ir atkvies- 
kime likusius, galinčius iš Euro
pos atvykti į JAV.

Balfo S-čio sk. valdyba
— Sv. Petronėlės dr-jos susi

rinkimas bus vasario 5 d. 1 vai. 
p.p. Šv. Jurgio klebonijos kamba
ryje, prie 32nd PI. ir Lituanica 
Avė. Visos narės malonėkite at
silankyti. Po susirinkimo turėsi-

Tat nepaprasta knyga. V Ir* Z00 re 
ceptų grynai lletuvlSkų valgių gaml
nlmul anglų kalboje. Ponia Daužvar Vvieė^a valdvbaHenS, kuri dažnai pasakodavo apie me vaisęs. Kviečia vamv o a. 
'.letuvlikus valgius per Chicagos ra
dljo Ir televizijos stotis, surinko pa 
čius {domiausius lletuvlftkų vai gi t, 
receptus Ir DRAUGAS Juos išleldf 
labai parankioje formoje. Pirtį* kar 
•a tokia knyga pasirodo knygų rln 
koje.

Stella Kaulakia, rašt.

^KKyoooooooooooooooooooooo 
Visi perka ir skaito Liudo Zetkaiu

locaoi

Oera dovana kltatauCtama ar ang 
ilftkal skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00

įsakymus kartu su pinigais siųskite

"DRAUGAS”

*334 So. Oakley Avenue, 

CHICAGOS. nu.

2334 So. Oakley Avė 
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PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezljo ! Privačiam dviejų gydytojų ka- 
rlnkinyg. Nedidelis skaičius šio* binetui reikalinga laborantė.

kreiptis: Dr. R. O.-

CHICAGO 8. ILL. Knvgos kanu neltis, 601 E. Sehantz Avė., 
kietais viršeliais 52 Dayton 9. Ohlo.
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LAIPTAI I TOLUMAS
42 pusi Kaina |2.6<
įsakymus kartu su pinigais siųskit

“DRAUGAS”,
2334 So. Oakley Avė.,

Chicago 8, DI.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCH
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Ar Marija apsireiškė Lietuvoje. 

Atsakymą rasite J. Budzeikos kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų
Ją galite gauti

"D R A U G E”

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8 ILL
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