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$20.000 TAM, KURIS NURODYS ŽMOGŽUDĮ
IZRAELIS BIJO NEKLAUSYT, AMERIKOS

SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 
Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS, sausio 24. —Vid. Rytų klausimas, ku
ris stovi Jungtinių Tautų generalinės asamblėjos sesijos darbo
tvarkėje be eilės, praėjusią savaitę dvi dienas su puse praleido dis
kusijoms, kurių pabaigoje priimta rezoliucija pakartotinai pagei
davo, kad Izraelis atitrauktų savo kariuomenę iš Egipto.

šį ketvirtadienį, laikantis tos —......... ■■ 1 ■■ ■■ ■
rezoliucijos, Gen. Sekretorius y- su D. Britanija ir kitais bandytų 
ra įpareigotas Generalinei asam- tokių garantijų Izraeliui duoti, 
blėjai pranešti, kaip tos kariuo- tai Azijos-Afrikos ir komunisti- 
mėnės atitraukimas įvykdytas, nis blokas, be abejo, prie to ne- 
Vadinasi, tas penkių dienų ter- prileis, nes dabar jų balsų dau- 
minas duotas ne tik Gen. Sekre- guma.
toriui, bet ir Izraeliui. Ir tas pa- šitai puikiai žino amerikiečiai 
geidavimas priimtas 74 balsais ir visi kiti ir todėl galimas da- 
prieš du. Būdinga, kad už rezo- lykas, kad bus kokių nors tar- 
liuciją balsavusių tarpe šalia bri- pinių pasiūlymų.
tų su amerikiečiais yra ir sovie- Tuo tarpu Izraeliui susidaro 
tai, kartu ir Azijos bei Afrikos gana komplikuota padėtis. Iš 
valstybės. Izraelis ir Prancūzija vienos pusės jis žiūri savo saugu 
buvo dvi, balsavusios prieš tą re- mo. Kai asamblėjoje vyko disku 
zoliuciją. sijos, jis sau pamažu atitrauki-
« _ _ _ nėjo kariuomenę, pasistengda-
J. 1 autos neeme _ mas sunaikinti visus egiptiečių

Izraelio UZ gerklės karinius įrengimus, tuo būdu lyg 
Rezoliucija, kuri tėra tik re-1 *r užsitikrindamas, kad bent da

Senatorius prieš
Tito vizitų JAV

WASHINGTONAS, sausio 23. 
— Senatorius Butler (R., Md.) 
vakar pasakė: Jugoslavijos mar 
šalo Tito vizitas Jungtinėse Ame 
rikos Valstybėse įžeistų viso lais 
vojo pasaulio žmones.

komendavimas ir kaip tokia ji 
jokios kitokios galios neturi. 
Kaip Generalinė asamblėja neė
mė Izraelio už gerklės, kai jis ne 
vykdė jau panašios rezoliucijos, 
kuri buvo priimta praėjusių me
tų lapkričio 2 d., taip asamblėja 
nieko negalės padaryti Izraeliui 
ir už šios rezoliucijos nesilaiky
mą. Tai yra aišku, ir todėl did-

bar iš tų punktų jam nebus ara
bų grasoma.

Izraelitai jaudinasi

Iš kitos pusės dabar, kai Ame

Prašo rinkimų, jei 

prezidentas mirtų

dvejų metų laikotarpy
WASHINGTONAS, sausio 23. 

— Senatorius Neuberger (D., 
Ore.) vakar pasiūlė senatui pri
dėti prie prezidento rinkimų įs
tatymo konstitucinę pastabą: 
turi būti nauji prezidento rinki
mai, jei pirmų dviejų metų lai
kotarpyje prezidentūra taptų 
vakuojanti. Čia senatorius turi 
galvoje prezidento mirtį ir'kitas 
prezidento pasitraukimo priežas 
tis.

Įstatymo projektas taip pat

Už ir prieš prezidento E:senhowerio Vidurio Rytų doktrinų. Turkija, 
Iranas, Irakas ir Pakistanas — Bagdado pakto valstybės — remia 
doktriną, o Egiptas, Saudi Arabija, Sirija ir Jordanas pasisakė prieš

I ' . (1NS)
t

Aiškėja žudiko pėdsakai

rika taip stipriai reikalauja, kad siūlo atšaukti 22-rą konstitucinę 
Izraeis atsitrauktų ir iš tų dvie- pataisą, kuri teleidžia du termi- 
jų likusių vietų, Izraelis bijo ir nus būti prezidentu.

Daugumas mano, kad įstaty
mo projektas nukreiptas prieš

Amerikos neklausyti, nes nuo 
pastarosios finansinės paramos 

žiumas čia galvoja, kad greičiau- daug kas pareina. Jau po Sina- viceprezidentą Nixoną, kuris tu
sia Izraelis ir dabar elgsis taip,! jaus žygio Izraeliui JAV finansų rėtų užimti prezidento vietą pre- 
kaip jam atrodys tinkamiau. tiekimas sustabdytas ir dabar zidento Eisenhowerio mirties at- 

Nors ta rezoliucija, reikalau- nieko negirdėti apie to draudi- veju. 
jant, kad Izraelis visiškai pasi- j mo atšaukimą. Ir šitai, sakoma, 
trauktų iš Egipto teritorijos, ir izraelitus labai jaudina, kai tuo

tarpu jie girdi apie vadinamą Grace Kelly, Monaco prin-
Eisenhowerio planą, kuris žada co Rainier III žmona, vakar pa- 
finansinę paramą arabams. I gimdė dukterį.

JAV pozicija komplikuota

Kun. Julius Korsakas palaidotas 
Šv. Kazimiero kapinėse

CHICAGO, III., sausio 24. — Kunigas Julius Korsakas, pra
ėjusį penktadienį miręs automobilio nelaimėje grįžtant iš Grand 
Rapids vyskupijos kunigo laidotuvių, vakar iškilmingai palaido
tas šv. Kazimiero kapinėse.

A. a. kun. Julius Korsakas bu
vo Grand Rapids, Mich., šv.
Dvasios parapijos vikaras. Ten 
už jo sielą pirmadienį buvo at
laikytos iškilmingos gedulo šv.
Mišios. Pamaldose dįąlyvavo dau 
giau kaip 50 ktmigų ir prelatų 
ir daug parapiečių. Po pamal
dų jo palaikai atlydėti į Chica-

Antradienio vakare a. a. ku
nigas Julius atlydėtas iš Eudei- 
kio koplyčios į Šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kur buvo trum 
pos pamaldos, kurioms vadova
vo kun. S. Šantaras, kun. Leng
vinas ir kun. Rąčaitis. Pamoks
lą pasakė kun. J. Domeika.

Macmillan pagerbė
Edenų parlamente

LONDONAS, sausio 23. —Bri 
tani jos premjeras Macmillan, iš
rinkus jį Konservatorių partijos 
vadu, vakar nuvyko į parlamen
tą. Parlamente buvo tik pusę na
rių, kai Macmillan įžengė posė
džių salę. Tačiau jo laukia 23 
klausimai: čia ant parlamento 
stalo guli nuomų, nedarbo ir ki
ti klausimai. Macmillan pager
bė Edeną parlamente.

CHICAGO, III. — Sausio 23.— 
Žiauraus žmogžudžio, nužudžiu- 
sio Patriciją ir Barbarą Grimes, 
kurių lavonai rasti pakelės kfū«- 
muose prie Chięagos, pėdsakai 
ima aiškėti. Netoli Velnio upokš 
nio, kur buvo pamesti mergaičių 
lavonai, rastas geltonas nertinu- 
kas, kurį dėvėjo nužudytoji Pat
ricija. Šerifas paskelbė, kad tas 
megstinis yra vienos iš tų Gri
mes mergaičių, kurios dingo 
gruodžio mėn. 28 d., nors jų mo
tina dėl to įnešė abejonių. Ner
tinukas buvo rastas mūro pas
tate Santa Fe Parke, pusė my
lios nuo tos vietos, kur gulėjo 
mergaičių lavonai. Ta aplinkybė 
pasunkina įtarimą' prieš areš
tuotąjį Walter Kranz, kuris ano
nimiškai pranešė policijai, kad 
mergaičių lavonus galima bus 
atrasti Santa Fe Parko rajone.

Vėliau policija susekė, kad 
tas anonimiškas šaukėjas kaip 
tik ir buvo minėtas Kranz.

Sudegintų drabužių pelenai
Nertinukas turi tris skyles, 

padarytas kulkų ar ylos, kuria 
imami ledo gabalai. Apie 200 po 
licijos pasiųstų vyrų atidžiai va
kar išjieškojo plotą aplink tą vie 
tą, kur rasti lavonai. Įtariamasis 
Walter Kranz naujai tardomas. 
Šiandien prieš pietus buvo per 2 
valandi 15 min. daromas nužudy
tųjų lavonų skrodimas. Šiandien 
popiet tas tyrimas buvo vėl tę
siamas. Apleistame name ties 77 
gatve į vakarus nuo Wolf kelio 
rasti pelenai sudegintų drabu-

si laišką, kuriame reikalauta 
$5,000 ir įsakyta tą sumą padėti 
į La Šalie stoties užrakinamas 
vietas bagažui palikti.

Mergaičių nužudymas abai su
jaudino visą Chicagą. Cook aps- 
skrities tarybos pirm. Dab Ryan 
ir Chicagos meras Daley prane
šė, kad žudiko suradėjui bus iš
mokėta $20,000: po $10,000 iš 
apskrities ir iš miesto iždo. Tą 
planą dar turės'užtvirtinti aps
krities ir miesto tarybos.

Kadangi motinai buvo atsiųs
tas reikalavimas išmokėti va- 
duotpinigius, tas davė teisę šį 
nužudymą įsikišti FBI. Eksper
tai tiria įtariamojo Kranz rank
raštį. Jis naujai paklausinėja- 
mas, panaudojant melų detekto
rių.

(Daugiau — paskutiniame pus 
lapyje).

Senate kyla audra 
ryšiumi su atomines
energijos sutartimi

WASHINGTONAS, sausio 23. 
— Senate kyla audra dėl pasiū
lymo Jungtinėms Amerikos Vals 
tybėms įsijungti į Tarptautinės 
atominės energijos agentūrą pa
gal sutartį, kuria būtų leidžiama 
duoti atominės bombos medžia
gų sovietinėms valstybėms ir rau 
donajai Kinijai.

Savo valstybiniame pranešime 
sausio 10 d., prezidentas Eisen- 

. howeris informavo Kongresą,
nugabenti 1 kad jis netrukus prašys autoriza 

vimo, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės galėtų dalyvauti Tarp

laboratoriją ištirti.
Laišku reikalavo vaduotpinigių 

Du nusikaltimų speciadistai,

Jungtinių Amerikos Valstybių 
pozicija, suprantama, šiuo metu 
yra labai komplikuota. Pasmerk 
dama britus, prancūzus ir žydus 
už agresiją Egipte, amerikiečiai 
laimėjo simpatijų arabų pasau
lyje, bet dabar jos blėsta, o ame-

praėjo didele dauguma, bet ir 
pačios Jungtinės Tautos yra su
siskaldžiusios dėl to, ką toliau 
daryti ne tiek dėl teritorinio 
status quo atstatymo, kiek bend 
rai dėl pastovios taikos suradi
mo tame taip sunerimusiame 
pasaulio dėmesio centre.

Kol negarantuos
Svarstant Izraelio kariuome

nės galutinį atitraukimą iš Egip
to dviejų punktų, Gazos ir EI 
Sheikh, kurio Izraeliui yra svar
būs strateginiai, daugelis vaka- rikiečiai, sakoma, vis labiau pra 
riečių žiūrėjo ir iš Izraelio taš-1 regi, kad jiems nėra ko galvos 
ko. Iš kur traukė, Izraelis jau dėti už Nasserį, nes jis ne tik 
atitraukė savo kariuomenę, ir pa Amerikos, bet nei pačių Jungti- 
gal planą ligi sausio 22 d. ture- Į nių Tautų neklausys. Todėl JAV 
jo atsitraukti iš Sinajaus, bet žy įr remia sumanymą, kad JT ka
dai sako pasiliksią Gazoj ir prie riuomenė, kuri ligi šiolei tik den 
Agapos įlankos. Gaza yra siau- gė priešo kariuomenių pasitrau- 
ras ir ilgas ruožas prie Vidur- ’kimą iš Egipto, visam laikui pa
žemio jūros, priklausęs Egiptui, siliktų “pagrindinį įtempimą su- 
iš kur nuolatos Izraelio žemėn darančios vietovės.” 
verždavosi ginkluoti arabų tero
ristai. O vietovėje prie Agapos
įlankos egiptiečiai buvo įsirengę

Tuo tarpu dar nebuvo bando
ma spėlioti, ką JAV pasiūlys Iz-

, . •_____. • iraeliui garantijos vieton, bet tuo
davo Izraelio laivų, kai tik jie i Urpu “emanoma, kad {.. gal.- 
plaukdavo per Agapos įlanką į ma but’< Prltalklntl Eisenhowe- 
savo uostą Elath.

Dabar Izraelis sako, kad jis panaudotj JAV kariuomenę prieš 
yra pasirengęs neišeiti ištųvm-^ RoRią agresiją iš komuniz- 
tų, ligi Jungtinės Tautos jam su- mo -s Nora tuQ punktu JAV

rio plano pirmąją dalį, kuri, jei 
, Kongresas ją patvirtins, numato

Išvyksta iš Egipto
ALEXANDRIA, Egiptas, sau

sio 23. — Kitas laivas su žydais 
išplaukė iš Egipto. Žydai jieško 
naujų namų.

Egipto keleivinis laivas Misr 
su daugiau kaip 900 žydų vakar 
išplaukė į Griakiją. Sunku paša 
kyti, kiek žydų prievarta išvyko 
ir kiek laisvai išvažiavo iš Egip 
to.

Iškilmingos gedulo pamaldos 
Šv. Kryžiaus parapijos 

bažnyčioje
Trečiadienio ryte 'iškilmingas 

gedulo šv. Mišias už a. a. kun. 
Juliaus Korsako sielą atnašavo 
vyskupas Vincentas Brizgys, 
asistuojamas kun. A. Stanevi
čiaus, kun. J. Riaubos ir kun. J. 
Panavo. Tuo pačiu metu prie šo-

Pabėgėlių programa
WASHINGTONAS, sausio 24. 

—Atstovų Rūmų imigracijos pa
komitetis šiandien pradės spręs
ti Vengrijos pabėgėlių progra
mą.

Pakomitečio pirmininkkas 
Walter (D., Pa.) pranešė: pir
muoju liudininku bus Imigraci
jos komisionierius 
Swing.

Walter pasakė, kad pakomi
tetis prašys suteikti vizas 6,300

apdengę vietą, kur rasti lavonai, 
labai smulkmeningai viską ėmė 
tirti. Policija įsakė pagrindiniai 
ištirti visas vietas, išskyrus pri
vačius namus, astuonių mylių 
plote aplink vietą, kur rasti la
vonai. Ypač bus tiriami viešieji 
pastatai Santa Fe Parke. Polici
jos klausinėjamas Kranz — kaip 
jis žinojo, kad mergaičių lavo-

Joseph M. Inai to parko aplinkumoj, aiški
na, kad jisai sapnavęs.
Laišku reikalavo vaduotpjinigių

Pasirodo, kad nužudytųjų mer 
gaičių motina netrukus po to, 
kai mergaitės dingo, buvo gavu-

tautinės atominės energijos 
agentūroje, šios agentūros tiks
las — atomą panaudoti nami
niams reikalams.

ninių altorių devyni kunigai — ,r .. J , . ai- iDomeika, Ramanauskas, Vėlu- Venf™°- kūne p.r-
mieji buvo atgabenti į Jungtines 
Amerikos Valstybes.

teiks užtikrinimą, kad tas vie
tas perims savo žinion JT ka
riuomenė.

Reikalingas nutarimas
Bet kad ta kariuomenė būtų 

tenai pasiųsta, reikalingas ats-1 būtf laikomi komunistine agre- 
kiras Generalinės asamblėjos sija> nors gai įr komunistų ins- 
nutarimas. Gen. Sekretorius, ku- piruojami.
ris duoda įsakymus tos kariuo- ________
menės vadui gen. Burns, pirmą KALENDORIUS
tokį įsakomą pats turi gauti, bet' Sausio 24 d.: Šv. Timotiejus,

ir garantuotų Vid. Rytų valsty
bių suverenumą ir teritorinį in
tegralumą, tačiau eiliniai, kaip 

| ir ligi šiolei pasitaikę Egipto ar 
kitų arabų teroristų būriai, kad 
ir vyriausybių siunčiami, negali

Žemėlapis rotlo Oklahomos vieto- 
ve«, kur smarki audra mažinusia aš
tuonis asmenis užmušė. (INS)

tis, Plankis, Baltinis, Patlaba, 
Cieliešius, Juršėnas ir Paukštys 
— atnašavo šv. Mišias už a. a. 
kun. Juliaus sielą. Pamokslą pa
sakė kan. F. Kapočius, a. a. kun. 
Juliaus mokslo draugas. Pamal
dų metu giedojo vargonininkų 
choras. A. a. kun. Juliaus Kor
sako palaikai palaidoti šv. Ka
zimiero kapinėse ir čia pamaldas 
atliko vysk. V. Brizgys.

Pamaldose ir laidotuvėse daly

Retas reiškinys
LONDONAS, sausio 23. —Pie

tų Portugalijos ir Centrinės Ita
lijos žmonės nakties metu matė 
šiaurines šviesas, šiame šimtme
tyje tik trečią kartą buvo ma
tomos šiaurinės šviesos Portu
galijoje.

Nelaime miestečia abejojama, ar Asamblėja įs- lietuviški: Rainis ir Vendė. 
tengtų tai padaryti. Jei paaiš-Į Saulė teka 7:12, leidžiasi 4:55. 
kėtų, kad Izraelis tikrai nesi-! ORAS
trauks iš tenai, reikalaudamas iš j
JT garantijų, dar šios savaitės Oro biuras praneša: Chicago- 
pabaigoje galima tikėtis naujų je ir jos apylinkėje šiandien —
diskusijų JT plenume. If jei dalinai apsiniaukę, mažas oro Grove mieste. Įvyko sprogimas 
Jungtinės Amerikos Valstybės temperatūros pasikeitimas. Du namai sugriauti.

CEDAR GROVE, Wis„ sausio 
23. — Prekinis traukinys ir

Britų kolonijos planuoja Karibų 
federaciją

TRUMPAI Iš VISUR
• Vakarų VoKietija. Vakarų 

Vokietijos žemesnieji rūmai va
kar patvirtino senyvo amžiaus 
pensijų planą. Greitai patvirtins 
ir augštesnieji rūmai. Vyras, iš
dirbęs 40 metų, gaus $110 mė
nesinę pensiją.

• Ispanija. Jungtinės Ameri-
kos Valstybės galbūt greitai pa-

KINGSTON, Jamaica, sausio 23. - Delegatai ii vienuolikos ■Į>™s I^panijoa Franco ap- 
salų, esančių tarp šiaurės ir Pietų Amerikos, vakar susirinko su- į an^ ,
daryti Britų Karibų federacijos vyriausybę.

Salos federacija sujungs Tri- ~.T  ------ “----- -
vavo per 50 kunigų ir daugiau nidado, Jamaicos, Barbados ir * Clare Boothe Luce> buvusi 
kaip 400 pasauliečių. Windwardo ir Leevvardo sal’as ! JAV ambasadorė Italijai, sveika

Kun. A. Linkus, šv. Kryžiau, “P at8ki™ commomveal tų stiprina Phocnis'e, Arizonoje, goms. 
parapijos klebonas, kunigams su: ?? nare8' Br-tanija kontroliuos 
ruošė pietus Jis taip pat suor- fed<'raclJos apsigynimą, užsieni- 
ganizavo gražias ir iškilmingas ,n‘ua ™tykius, ir kai koriuos fi- 
pamaldas. nsnsmius reikalus.

Už a. a. kunigo J. Korsako šie- i Britanijos Guiana ir Hondu- 
I, vakar atlaikyta 20 Mišių «v.' " į8/'
Kryžiaus parapijos bažnyčioje.

• Kapitonas Edicard Beach, 
prezidento Eisenhowerio patarė
jas laivyno klausimais, sekantį 
mėnesį išvyksta jūrinėms parei-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Izraelio premjeras Ben-Gurion vakar pasakė parlamentui, kad 

Izraelis nepasitrauks iš Gazos ruožo.
—Prezidentas Eisenhoįveris vakar vėl įspėjo prieš infliacijos pa

jungs į federaciją, pasiuntė ste- vo7Ma ,r turi biiti jie&koma būdų užkirsti kelią infliacijai. 
ibėtojus į suvažiavimą. —Komunistinės Kinijos karinės jėgos telkiasi į „niekieno že-
! _ . . \ mės” apylinkes palei Tibcto-N epalio ir Tibcto-Indijos pasienius.

Dviejų savaičių suvažiavimas
priims federalinę konstituciją, —Maskva vėl puola prezidento Eiscnhou'erio Vidurio Rytų dok-
parinks sostinę, parinks vardą

POMPANO BEACH, Fla., sau- naujam susigrupavimui, apsvars —Manoma, kad Kongresas netrukus priims prezidento Eisenho- 
sio 23. — Didelės liūtys šioje a- tys himno klausimą ir parinks werio Vidurio Rytų programą. 
pylinkėje pakenkė javams. tautinę vėliavą.

Liūčių nuostoliai

Wagne Collier, agrikultūros 
pareigūnas, tvirtina, kad nuos-transportinis sunkvežimis, pri- toljai gieRg jRi 15 mi, dolerių 

krautas kuro, susidūrė Cedar Jig pagaRė. nuQ jRi gg procen.

Turbūt daugiausia ginčų kils 
parenkant federacinę sostinę.

• Prezidentas Eisenhoįveris 
tų javų būsią sužalota 25,000 prašys Kongreso padidinti išmo- 
akerių plote. kėjimus raišiems veteranams.

—JAV administrcijos šaltiniai vakar pasakė: Azijos ir Vidurio 
Rytų sąjungininkai šiais metais galbūt gaus daugiau karinių reik
menų iš Jungtinių Amerikos Valstybių, negu Šiaurės Atlanto Gy
nybos organizacijos (Nato) valstybės.• _

—The ,Big Inch” natūralinio gazo vamzdis vakar sprogo 15 
mylių šiaurės vakaruose nuo York, Pa.
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MOŠŲ KOLONIJOSE
Melrose Park, III.

Visuotinis ‘susirinkimas

auka vienas doleris. Mokiniams 
įėjimas nemokamas. Pradžia — < 
lygiai 6 vai. K. S. T.1

I
Grand Rapids, Mich

Stato operetę
Šv. Petro ir Povilo parapijos

JAV LB Melrose Parko apy
linkė šaukia savo narių metinį 
susirinkimą vasario 3d. 3 vai. 
p. p. Probish salėje, 2201 Lake 
Str., Melrose Park. Susirinkime
pranešimus pateiks apylinkės choras, savo penkmečio sukak- 
valdyba, revizijos komisija, J. tuvių proga, š. m. sausio 27 d. 
A. V. LB Chicagos apygardos etato J. Žilevičiaus ir J. Stepo- i 
suvažiavime dalyvavę atstovai, naičio operetę “Lietuvaitę”. Cho j 
Jame bus renkama apylinkės ro pirmasis pasirodymas įvyko 
valdyba( ir revizijos komisija 1951 m. birželio 14 d. įvykių mi- . 
1957 metams. Valdyba prašo nėjime ir nu0 to laiko parapijos 
narius ir visuomenę atsilankyti, choras, vargonininkės M. Salat- 
į susirinkimą punktualiai. Bus kienės vadovaujamas ir parapi- I

LINKSMA IŠKILMĖM PASIBAIGUS

Prezidentas Eiseuliotver ir žmona džiaugiasi, kad baigės: malonios ir 
varginančios inauguracijos ceremonijos. (INfcs)

Tel. RElianco 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
i YP Y TO JAS IR CHJRURUA* 

(TIFTCVĮO otpytojas.
3925 VVest 59th Street

‘ PADĖKA
LVS Ramovė ir DLK Birutės 

Draugijos Chicagos skyrių vai- į 
dykos reiškia gilios padėkos žo
dį visiems atsilankiusiems į N.i VAl l—* popiet, «:#o—8:».
Metų sutikimą, Lietuvos kon- -------------------------------------------
šului dr. P. Davžvardžiui už tar 
tą gražų žodį, ramovėnams ir 
birutininkėms už nuoširdžią tal
ką, ypač dėkingi esame mielo
sioms ir paruošusioms turtin- 
sioms ir parruošusioms turtin
gą bufetą ir uoliai jame dirbu
sioms.

Tel. ofiso ir buto OLynipiu 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite K Edžio 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.

Cicero, III.
Liet. Kareivių Dr-jos veikla

L. Vanagaiticnei dėkojame už 
nuolatinį prielankumą ir nemo
kamą garsinimą per “Margutį”. VAb K^dTe/po^eT nuo 12-2:30 v. 
“Draugo” redaktoriams dėkoja-į Vak. pirm. antį-., ketvirt g-8:3u v.

- , ,. ' Trečiad. tik susitarus,rae uz paramą nuolatinį ne------------------------------------------ —

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 VV. G3rd St. 
Ofiso tel. K UI Lam e 5-441,1 

Rezid. telef. Gltovehill. 0-0617
Valandos: 1-3 p. in., G-S p. m.

Penktad. tik iki pietų.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

ofiso tel. CLirrside 4-2*80 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street 
(Kuiiiinis 47tli ir Hcrniitagc)

Vai.; nuo 2 iki 4 Ir G Iki 9 v. vak. 
šeštad. nuo 2 iki G vai., išsltyr. sek.

aptarti ir kiti svarbūs ir aktu-, jos klebono, prei. J. Lipkaus glo Pittsburgh, Pa. 
alūs reikalai. ! bojamas, yra sąžiningai stengę-

... uis atlikti visas savo srities kul-> Vasa™ 16 mi ėjimas e,ei. Kareivių vr-jos vemia
LB apylinkes pr. metų veikia , t-rineg pareigas Nujausdami Amerikos Lietuvių Tarybos Draugijos metinis susinnki- 

1956 m. LB apylinkės valdy-' parąpiečių pritarimą ir pasiti_ ; Pittsburgho skyrius sausio 16 mas įvyko praėjusį sekmadienį 
bą sudarė pirm. P. Kavaliaus- kėdami savo pajėgomis, choris- susirinkęs aptarti Va- (sausio 20 d.) Liberty svetainė-
kas, pavad. A. J^nča, sekr. A. tai nutarė atžymėti sukaktį dau ; sar^° minėjimo reikalą. Mi- je. Priimti du nauji nariai — 
Jurienė, šviet. vaa. St. Vidman-( °riau pasispausdami ir pasirink- ėjimas įvyks vasario 10 d. Tą S. Juozaitis ir A. Palilionis. Na- 

ir ižd K. Juknelis. Ypatin- darni tą retai begirdimą muzi-isekmadien* už PaverS^ Lietu- riai J. Pilkis, V. Varanauskas, k.
JA------- 1--------- 1-5 kos kūrinį _ lietuvišką opere-'vą iškilmingos pamaldos bus 10 Vasiliauskas, J. Bendoris, J.

tę. Operetei ruoštis pradėta jau lvaL r>'to šv' Kazimiero lietuvių:Sims Vra daktan* priežiūroje, 
prieš metus, bet įvairios sąly- ParaP1 j°s. bažnyčioJe- Sv- Brazis atsiėmė pašalpą. A.

mokamą žinučių talpinimą. Dė
kojame visiems, prisidėjusiems 
prie papildymo mūsų šalpos iš-Į 
teklių ir tariame tikrą lietuviš
ką ačiū.

tas
gas valdybos* dėmesys buvo ski 
riamas jaunimui. Švietimo va
dovas St. Vidmantas suorgani
zavo augštesnę lituanistinę mo
kyklą. Valdybai padedant, su
daryta tautinių šokių būrelis, 
kuris intensyviai ruošiasi tau
tinių šokių šventei. Yra ir spor i 
to ratelis, žaidžia tehi’są, šach
matais. žodžiu — valdybos pa
stangomis ir švietimo vadovo MlGini F1q 
tiesioginiu darbu, apylinkės jau * *

JOHN 1. ZUR1S
LAVVYER AND C’OUNSELLOR

• 11 SO. I.A SALĖK STREET 
Kuom 1415

Plione: RAndolph <1-4425 
Home pilone; LAfayette 3-9477

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Clururge) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ EIGŲ
SPECIALISTE

7150 South VVestern Aienue
(MEDICAL BUILDING) 

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

Office tel. RE 7-1108 
Res. tel. \VAlbrook 5-3705

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 Noilh Waekcr Drive 
(Civlc Opera House, kamb. 858)

• Vai. kasd. 12—-4 
Tel. CKntrul 0-2201

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

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

Rezid. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IK 

Sl’EC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St. 
Tel. PHiKS|ieet 8-1223 ar.WE.0-5574 

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

reL ofiso Pllospect 0-2240
FRospect 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIItl RGI.IOS I.IGOS 
5700 So. Wood Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIčlŪŠ
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Vai'.: kapdiehįinuo G v. v.' 9 v. v .>
1 Vai,: kasdien nuo G v. v. iki 9 v. v.,
I lšskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
I iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PVUman 5-0706 
Buto — BEverly 8-3946

Ofiso HEmlocli 4-5815 
Rez. HEmloek. 4-37 51

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ III VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

Tel. ofiso He. 4-2123, rez.PR.0-8184

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

gos truputėlį nuvilkino pastaty- šias atnašaus klebonas kun. M. Martin pranešė apie savo žmo-, 
mo dieną. Cnoras tikisi kad į J- Kazšnas- asistuojaams kun. nos mirtį. Mirė narys P. Ba-! 
jo pageidavimą pasidalinti su jL. Budrecko ir kun. Walter Ka- naitis. 1956 m. draugijos tur- 
parapiečiais savo - švente para-*ravecko' 3 val- P- P- Lietuvių , tas paaugo $537.87. Revizijos ; Tci. ofiso he 4-0000. ,.z. pr 0-7333 
piečiai gyvai reaguos atsilanky- ' Piliečil* - draugijos salėję (1723.; komisija ir nariai patenkinti vai ( -■
darni. -'' A. Puodžiūnas Jane str-» Pittsburžh 3) bus- dybos veikla. Draugija mini 45

minėjimas. Kalbės Vliko pirm. metų sukaktį; jai atžymėti bus 
i Jonas Matulionis, kongresm. EI ’ suruošti du parengimai. Jiems 
mer J. Holland ir kongr. James vadovaus pįrm. H. Šimkus. Jam
G. Fulton iš Washingtono, Pitts, .

; burgho meras David L. Lawren-1 Pa -s
... . . i-i loridos lietuviai lau'aia Lie-'■ re Programos vedėiu bus SLA B- Nartonis ir visi valdybos na-vių ir atitrauktas nuo komikų . ... , . , • VCUCJU oun

ir karviaknv^iii i tuvos nepriklausomybes atgavi- . pirmininkas Povilas Dargis. Me
mo minėjimo, kuris įvyks vasa- ninę programą atliks Lietuvos 

Lietuvos valstybinės sukakties j rio 17 d. 7 vai. vakare Lietuvių j Vyčių kuopos choras, vadovau-
nrinėjimas Piliečių Klubo salėje (3655 N.! jaraas Kazio Bazio, ir Šv. Pran_____

Jau sudarytas plačios apim- Miami Fla.). j ciškaus akademijos mokinės, va
ties šventei paminėti komitetas. | .„^°^ei^SUS.he_tUrU3,S:. dovaujamos seselės Pranciškos. NAUJI 1957 M. MODELIAI

nimas praleidžia laisvalaikį kul-1 
turingai. Jis surinktas iš gat- 

itraukta
ir karviaknygių.

Kalbės L, šimutis Gailius, A. Virkutis,

riai. Jonas Rainis pranešė, kad 
dar yra dar g gyvų draugijos 
steigėjų. D.

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957-W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 Ir e » 

ficštadicnialH nuo 1 iki « vai. p. p. 
IšskvrUH ketvtrtad. Ir «»kma.d

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akiniua —

6322 South Western Avenue 
vai.: kasdien 10-12 vai. i.’ 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10 x vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: I*R 8-3229 
Re« telef. WAIhrnok 5-5O78

Jis sudarytas i., visų veikiančių vauti minėjime, nes, be įvairių| visi Pittsburgho ir apylinkės lie! . 
organizacijų ir visuomenės at- kalbetoJUv atvyks is Chicagos tuviai prašomi gausiai dalyvau-1 
stovų. Minėjimas įvyks vasario a e ojas . Sima is. ti ir solidariai savo aukomis pa-
16 d. 7 vai. vak. Veteranų sa- _ ei3u oras bus gražus, tai mi remti mūsų bendrą Lietuvos
Įėję, Melrose Park. Bus pami- j C-t ,^razia/nc i laisvinimo darbą. Fr. Žilionis
nėta rie Vasario 16, bet Lietu- T*SU kluJo darže. Taip pat bus - 

, . ,. - , skanių užkandžių. Lauksime svei *vos valstybine 704 metų sukak- i, , .. . . ,7*. , • cių ir is kitų kraštų kraštų. Vi-kaktis ir 39 metų sukaktis, kai . ... ... . ,... , i i • • 81 flondieciai tą. dieną dalyvau-
l.ioliivo huvA naskplhri laisvo ir i , y. Ų l

klote šiame mums brangiame mi 
nėjime. Elena Verbela

Lietuva buvo paskelbta laisva ir 
demokratine respublika, atsikra 
Siusią monarchini valdymo 
santvarkos ir visokių ją saisčiu
sių unijų. Kazys Kazimieraitis

Koncertas vakaras
Melrose Parko lietuvių šeš- 

dieninė mokykla švenčia penkc- 
rių metų sukaktį. Ji bus pami
nėta vasario 9 d. Tą dieną 6 
vai. Veteranų salėje (Hir3ch ir 
16 gatvė), Melrose Park, įvyks 
koncertas — vakaras. Progra
mą atliks Racine, Wis., lietuvių 
meno kolektyvas, vadovaujamas;
A. Šrėderienės, dalyvaujant so-i 
listei Tamulėnienei. Koncertą! 
paįvairins Melrose Parko augs-' 
tesn. lituanistinės mokyklos mo
kiniai. Jie turi tautinių šokių 
būrelį, kuris pašoks vieną kitą i
šokį. Šeštadieninės mokyldos • Klauskite informacijų — 
vaikučiai irgi šį tą parodys. Bur! j L GIEDRAITIS 
tų keliu b’.s sk;-stomos dova- 1632 Broad St., Ilarford 6, Conn.

GERIAUSIOS
m-t 88 ženklais rašomos mašinos su 
visada naujausiais pu tobulinimais. 
ItOYAL didžiausia firma pasauly. 
Jums pagamins kokiu tik norite rai
dynu Jusi, pasirinktu stilium.

Kaina $69.95 ir anksčiau.

4-i’ šimtinė baigiama siuntinStl 
užsisukantiems. Pranešę adresą dy
kai gausite smulkias informacijas ir | 
paveikslus per:

r.os. Be to 7 us šokiai, bufetiniai 
priedai ir užkandžiai. Įėjimas —

kuris “Draugui” žinomas, kai^ 
sąžiningas asmuo.

......................... ■ ai M I

“srivjsus
1$ TOLI IR ARTI

NAUJI OIDUI TA0KAI-NAUJAUII NMUSrn^ (HAUK/AI USU MKTU AAm/MAS-AtSUS tNSĄŽININGAS AATARMAV/HAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAlkmol< 5-920$

v

r:aii:'ai ir:ii:nci

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ!

GRANE SAVINGS AND LOAN 
ASH’N

2555 ĮVEST 47th STREET * LAfayette 3-1083
B. R. rietkietvk'i, pr»w.{ E. R. PletkJewlrs, «ekr. Ir advokato

Mokame unkštu* dliIiIcimIii.h. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkūnu: 
> aistyl»ės bonus. Taupytofams palarnnilmal nemokamai.

Pradekite laupyti atldarjdaml Mp-kulU) šiandien. A|slrausta Iki $10,006,

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

B A L Y H
Radio - Televisien

SALES — SERVICE
Rekordai ~ Dovanos — Filmos 

ir. Elektriniai Prietaisai

2646 West 7lst SirteT
Tel. PRospect 8-5374

Krautuvė atdara Plrin.. Kctv. 9-9, 
Antr., Treč., šošt. 9-6. Hekm. 9-2.

Ui arti m toli baldų
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunk vriimls su pilna ap- 
drauda. Pigus Ir saitnlngaa 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4548 S. Wood* St., Chleago 0,

Illinois, tel. VI 7-2972

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

DR. PETER Tz BRAZIS
GYDYTOJAS IR,! CHIRURGAS 

2434 West 71st Street

AM/I'\\r. nCslojarnt ir kit.
• l'onogiafi'' p Hi.t’idelity,
• Įkalbėjimo aparatai , . ...
• Dulkiusiuro.iui, skutimosi mašinė 2434 West 71st Street

lės plaukų džiovintuvai, kavos Val. Pirm., kotvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
virduliai, tosteriai, mixmasteriai, i . . , . . , .Antr. 1-6, troc.ir i ešt. pagal sutarties

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAJ 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarlma. 

D61 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-17 95 nuo 2 iki 9 vai.* 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. Ir I 
šeštad.

Res. tel. GRnvehUl 8-500M

automatiškos keptuvės ir kt. na- ' 
mi, apyvokos reikmenys 
Rašomos mašinėlės 
Elekt. laikrodžiai ir Įvairūs kito
kie daiktai.

Pigiausiai pirkaite ir geriausią pa- i tarnavimą gausite lnž. A. SemSno 
! Įmonėje.

lįiiDflinti

OiTCLEVISIOn
(sales - Service)

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Šeštad. 2—4 vai. vak.Snv. Ini.. A. SEM ENAS 
3321 S. Halsted — CLIffsiile 4-5886 Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais Telef. ofiso I.Afayette 3-0048 

| Ir ketvirtadieniais 9—9
i e

VIKTORO KUZI OŠ 
UetovUka gazolino atous Ir anto 

taisymas
Atllskaml motoro remontai, lyginimo, 

ir Keičiamu*

CALL-ME-MOTORS C0.
5750 S. WE8TERN AVĖ. PR 8-8IUM

TAUPYTOJAMS DOVANOS 

NEMOKAMAI!

Nieko ypatingo... Tik kad prisimintumėte mus... 
Mūsų padėka jums už rėmimu.

ELEKTRINIS SKUSTUVAS
Sausam skutimuisi. A. C 
srovė. Moterims arba vy
rams.

SU INDĖLIU S 1,000.00 
AR DAUGIAU

Termometras ir Barometras
Pranešama būsiantis oras pasikeičiant 

spalvai. Gaunamas už $100.00 
ar daugiau indėlį.

r
Be gaunamų doianų jūsų indėliai yra ap

saugoti. Kiekviena sąskaita yra apdrausta $10,- 
090.90 MOKAMI AUKSCIAUHI DIVIDENDAI 
hc pertraukos nuo 1922 metų. Atidarykite tau
pymo sąskaitą 1957 mct. sau ir savo šeiniai.

Rez.: \VAIbrook 5-3048

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South VVestern Avenue 
Chicngo 29, III 

pasimatymai pagal sutartina 
telefonas REpulillc 7-4900 

Rezldimela: Gltovelilll C-8181

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrglnia 7-0038. 

Rezldend ,jos tel. BEverly 8-8244

Tel. ofiso VI 7-0000, rez. RE 7-8887

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Cullfornla Ava.

VAL.: 2—4 ir 6—8 v. p. p. ’ 
Sešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius

Ofiso telef. Y Arda 7—1188 
. Rezidencijos — STewart 3-4511.

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest 35th Street
(kampas Halsted ir 35-ta gatv8) 

VAU 1—4 Ir 6:30—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą

šeštadieniais 1—4 vai.

ST. ANTHONY SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATfON

1447 5o. 49th Ct., Cicero. Iii. 
Tel. TOwrthall 3-8131 Cloted Wednetdays

OPIN MONDAYS TO 8:00 P.M.-SATURDAY TO 100 P.M.

SAVE BY MAIL - ASK FOR OUR SAVE-BY-MAil KIT

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

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

šeštad. JO—12. Trečiai). uždaryta
LAfayette 3-4919.

Naini.i — CEdarcrcst 3-7780

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
<.5 l»VTf),.AI III ( llli:i iti.AI 
3259 South Ilalsted Street

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vietorv 2-t 484. Resid. 2437 
W. O2n«l St., tel. ltepubUe 7-8818.

Ofiso telefonas — RIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
•spec. mint :jginF'.s ir 

ORTOPEDINftS LIROS 
2745 We»t 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpublic 7-2290 

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

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis; pritaiko mktnhi.s, 

kėiėfn stiklus Ir renius.
4455 S. California Avė., Chieugo 

šauklio — Y A. 7-7381
Priima: vukarais 6 Iki 9, fteštad. 
10 ryto iki 4: trečiad. ir sekmad.

tik susitarus_____________

Tel. ofiso VA. 7-1787, rez. PR. 0-1939

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 S. Ashland Avc. (kamb. 211)
VAL. nuo 2—1 ii
nd ir sekmad. tik pagal autartj.
Jei neatsilieps viršmlnėtl telefonai

Šaukite Mldvvny 3-0001

Tel. WAlbmok 5-2870
Res. HIIIVip 5-1500

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIflAH)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Marųuette Medical Center
6132 South Kedzie Atenue

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

Tel. ofiso PU. 6-3838. rez. RE. 7-9199
DR. A. 1ENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS OYOVTOJAH)
2500 VVest 63rd Street

VAI* kasdien nuo 2—4 p. p Ir 7:80 
Iki 9 vai Trečiad Ir ftršt. uždiiiyta

Tsisfonaa ORovehin 1-1 R»»
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

’M.ivioii' 9—12 Ir 7—• » . pa«a' i
■usUarlmn Išskyrus treėts Hsnlua

Tel. ofiso: DAnube G-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofisu PR«S|K-et 0-9400
Rezid. PRospect 6-9 400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Voškevičiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Kedzie Avenue

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

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso I’R. 0-0440, rez. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. fr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso t'A. 0-0257, rez. I’R. 0-0059 

Rezid. 0000 S. Artesian Avc.
VAL 1 I v. v. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 inetŲ pal.vrlmo
Tel. YArds 7-1829

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofl-as Ir nkiiiiii dirbtuvė 
756 VVest 35th Street

Vai. nuo 10 iki 3, nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 ir 
šeštadieniais nuo lo iki 2 vai. p.p.

OMB
DR. S. VAITUSH, OPT.

l'ali ngv inu akių Įtempimą, kuris 
.via priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau truipparegystę Ir toliregvs- 
tę. Prirenki! teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 

trečiad., sės- | insti iiuiema.s, rodančiam mažiausius

P. ŠILEIKIS, 0. P.
(irlhoiM-das - Protezlslas

Aparatai-Protezai. Mcd. ban
dažai. hpec. pagalba kojom 

(Areli bupiMirts) Ir 1. t.
Vul.: 9-1 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPKDI.KM TECHNIKOS LAI L
2830 W. 63rd St.. Chleago 29, III. 

Tel. I’ltoniicet. 0-508 4

trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
|j niok.vklos vaikus.

4712 South Ashland Ate.
Tel. YArds 7-1873

| Vai. 10:30 iki 7 v. vak. šeštad. 10:30 
iki H vai. Sekmad. ir treč. uždara.

Skclbkitės “Drauge” 
Gcmkitc dien. Draugi

DRAUGAS
TIIE LITUI AMAN DAILY I KIENO 

2334 So. Oakley Ate., Chieago 8. Illinois, Tel. Ylrginia 7-6641*7-6612

Enteied as Second-Clasa Matter March 31, 1916. at Chluago, Illinois 
U adė. Uis Art of March 8, 1879.

Meivher of tho Cathollc Press Ars'n 
Publiabsd dally, oxspt Hundays,

by the
l'lthuonlan Catholla Press Soclety 
PRENUMERATA:
Cbtcagol Ir ClceroJ 
Kl»ur JAV Ir Kanadoj 
Utslenyja

Metams
$9.00
18.00
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HUB8CRIPTION RATEH 
88.00 per year outslde of Chlcago 
19.00 per year In Chlcago A Cloaro 
$8.00 per year In Canada 
Forelgn 811.00 per year.
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5.00 
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KULTŪR. IR POLITINĖ AKCIJA
Jau kuris laikas mūsų visuomenėje jaučiamas gana stiprus 

susikryžiavimas dviejų, šiuo momentu mums labai svarbių, sri
čių atstovų — kultūros ir politikos.

Tremtyje mes esame visko netekę, bet atradome didelės 
kūrybinės laisvės sąlygas (nors ir apkarpomas materialinių ap
ribojimų). Visiškai natūralu, kad kultūrinis veržlumas (ar bent 
jo reikalas) pagauna mūsų dėmesį ir yra akcentuojamas reika
las pasukti ta kryptimi. Tai juk būtina, gyvybinė mūsų išlikimo 
tremtyje sąlyga.

Mūsų realizuoti kultūriniai polėkiai yra labai svarbūs ir 
mūsų laisvinimo byloje, nes, viena, įrodo mūsų pajėgumą kūry
biniam ir savarankiškam gyvenimui, antra — laimi mums daug 
simpatikų, kas, nors ir ne taip greitai, gali turėti įtakos Lietu* 
vos laisvės bylą sprendžiant. Savo prigimtimi mūsų kultūriniai 
laimėjimai yra augščiausi, savo įtaka laiko atžvilgiu — patva
riausi, ir todėl būtinai puosel’ėtini ir siektini.

VIENAŠALIŠKUMO PAVOJUS

Tačiau būtų didelis nesusipratimas pasidaryti vienpusiškais 
ir paniekinti bei paneigti kitą sritį — mūsų politinės akcijos.
O pavojų tam yra. Viena, politika gyvenimo tikrovėje yra daug 
atskilusi nuo moralės, ir mūsų sąmonėje jos sąvoka susieta su 
dulkėmis ir purvu. Antra, politika suponuoja reiškimąsi parti
jomis. Jų atstovai yra tik dalies visuomenės atstovai (ir pats 
pavadinimas partija yra iš lotyniško “pars” — dalis). Ir natū
raliai kita dalis visuomenės gali būti jų didesnėje ar mažesnėje 
opozicijoje.

Ir visdėlto lietuviškoji politinė veikla šiuo metu nenusipelno 
to paniekinimo, kuriuo didelė visuomenės dalis ją supa. Viena, 
pagrindinis mūsų politinio veikimo tikslas yra tautos laisvini
mas, ir tai net ir moraliniu atžvilgiu yra pats kilniausias tiks
las, koks apskritai politiniame veikime gali būti. Antra, politinė 
akcija įgauna ypatingą reikšmę dabarties aplinkybėse. Realiai 
žiūrint, Lietuvos reikalai daug priklausys nuo to, kaip laikysis 
laisvasis pasaulis, kuriam šiandien vadovauja JAV. Gi Jungti
nių Amerikos Valstybių sprendimas daug priklauso nuo joms 
vadovaujančių politikų nusistatymo. Jei į busimuosius politikus, 
dabar esančius universitetų suoluose, turi daugiau įtakos jų 
pastebimos mūsų kultūrinės pastangos, tai dabar vadovaujant
čiuose JAV politiniuose postuose esantieji žmonės daug dėme- JAV IR PAVERGTI KRAŠTAI 
šio kreips, kiek jie gali iš lietuvių ir mūsų simpatikų balsų gauti.
Mūsų kultūrinius laimėjimus ir stebėti jie mažiau laiko teturi.
Prie tų žmonių gal net lengvesnį priėjimą gali turėti mūsų po
litikoje dalyvaujantieji žmonės.

SIŪLO JUNGTIS KITA KRYPTIMI
Buvęs D. Britanijos parla

mento narys Nutting mano, kad 
Rusijc3 vadai veikia ne vienos 
savaitės planus turėdami, bet 
iš didelės perspektyvos. Prie 
tokių jų planų priklauso ir šal
tasis karas ūkiniame lauke.

Anot jo, Rusija per 50 metų 
išaugins tris pramonės viene
tus, kurių kiekvienas gamins 
dvigubai tiek, kiek šiandien ga
mina Ruhr0 ūkinis vienetas. Ru

ploto ir turto atžvilgiu. Susi-i Tik tą sąjungą kuriant reikia 
darytų ūkinis vienetas, kuris atminti, kad ji negali būti Euro- 
atlaikytų visus Rusijos spaudi-, pos valstybių kolonijiniu įran- 
mus. Toje erdvėj'* bi tu gal pa-'kiu Afrikai ir Azijai išnaudoti, 
čios tart į gijusios žaliavomis', Ji turi patenkinti Azijos ir Afri- 
sritys. Pakaktų k pita’o ir teeli kos partnerių ambicijas ir ape- 
niškų priemenių Loma žaliavoms! litus; ji turi būti naudinga a-

Kai kas gali sakyti, jog vie- apdirbti. Tai bi tų tiltas per biems pusėms; ji turi būti bend- 
nintelis Europos išsigelbėjimas prarają tarp rasių ir spalvų. Tai radarbiavimas, bet ne valdy- 

būtų trečioji jėga, tikroji kary-Imas; proga išsilaisvinti nuo no- 
binė jėga, o ne tik neutralus priteklių, c ne »rits; au la.

galės. Kai to bus pasiekta, nu
sileis paskutinė užd.nga ant 
Europos civilizacijos. Antrojo 
veiksmo jau nebebus. Komuniz
mas bU3 laimėjęs vilas kovas.

yra prisikabinimas prie Ameri
kos ūkio. Tačiau Nutting ma
no, jog t.i būtų didelė klaida. 
Amerika negali uždirbti duonos 
Europai. Jei amerikiečiams mi

sijos plieno gamyba per pasku- sibodo šelpti Europą, tai Eu- 
tinius 7 metus pakilo tris kar- ropai nemažiau nusibodo tą pa
tus greičiau, palyginant su JAV šalpą priimti. Europa nori ir

blokas, žaidžiąs tarp Amerikos 
ir- Rusijos. Tam blokui vadovau 
tų Anglija.

t

3

Prancūzai yra ankę manyti, 
kad Afrikos ir Europos susi-, 
vienijimas yra pageidaujamas ir’

pateisinamas todėl, kad Afrika 
juk yra ta pati Europa. Euro
piečiai turi tik rūpintis, kad tas 
Afrikos plėtojimasis vyktų į 
natūraliai pateisinamus jungi
nius. Jungiamasis veiksnys turi 
būti bendra rinka ir prekybiniai 
gamybinė erdvė. Tokiu principu 
vyksta jungimasis britų Com- 
monvvealthc. Pastaraisiais me
tais tas principas buvo sėkmin- 
kai pritaikytas Vakarų ir Cent
ro Afrikoje, Malajuose bei va- 

(Tęsinys * pus . t

is

gamybos pakilimu; elektros e- 
nergija — dukart; o naftos ga
myba pakilo septynis kartus. 
Tai reiškia, kad Rusija kala 
prieš Vakarus daug galingesnį 
ginklą už raudonąją armiją, 
daug baisesnį už savo raketas.

Į Rusijos prekybos sistemą 
pirmiau turėš būti įsiurbta Azi
ja, o paskui Afrika. Europa iš 
ten bus išstumta, o Amerika, 
netekusi draugų ir rinkų, bus 
izoliuota ir be pasigailėjimo gra 
sinama.

Atlanto, sąjungos sužlugdy
mas yra artimiausias Rusijos 
uždavinys. Taip pat kietai sie-

gali užsidirbti sau duoną, tik 
jai reikia padaryti radikalius pa 
keitimus savo gyvenime ir ū- 
kyje.

Paskutinis karas parodė, kad 
neutralumu besigindamas ma- į 
žos valstybės negali išlikti. Ne| 
tik kariškai, bet ir politiškai bei j 
ūkiškai. Kad Europa atsigintų 
nuo sovietų prekybininkų ir 
technikų, ji turi tapti didele. 
Europiečiai turi liautis smaugę 
vienas kitą prekybiškai. Reikia 
veržtis pirmyn lygiomis sąly
gomis su rusais, iš anksto nu
matant jų ėjimus, o ne vilktis 
uodegoje, kaip dabar dažniau-

kiama sterlingo sužlugdymo, do šiai yra. — Kada bolševikai jauj
lerio išstūmimo bei rublio per-

kia tartum egzaminai. Maskva 
be abejo akyliai seks, ar jam 
pavyks diktatūrą į medvilnę į- 
vynioti?” V.

KAIP DVI BŪTINOS RANKOS ...

Todėl šiuo tragiškuoju Lietuvos okupacijos momentu poli
tika ir kultūra yra kaip dvi rankos, ir nė vienos nereikia kirsti 
ar pančioti savo priešiškais pareiškimais, veiksmais, paniekinan
čiais atsiliepimais spaudoje. Galime sutikti, kad mūsų politiniai 
veikėjai daro klaidų (kaip neklaidingumo dovanos neturi nei 
kultūrininkai). Mes kenčiame dėl .mūsų politikų nevieningumo, 
gal net kaikurių pareigūnų biurokratizmo, tačiau neturime už
mušti ryžto tų žmonių, kurie savo pašaukimu pasirenka Lietu
vos vadavimą politinėmis* priemonėmis. Tomis priemonėmis jau 
dnug atsiekta; visų pirma — mūsų okupacijos nepripažinimo. 
Vlike ar kitose mūsų politinio veikimo institucijose dirbantieji 
žmonės turi parodyti daug pasišventimo, aukos ir atsižadėjimo, 
todėl jie yra verti mūsų pagarbos ir paramos.

MUSŲ TAIP MAŽA, O UŽDAVINIAI TOKI SUNKŪS...

'IKonkrečiai mes tai galėsime parodyti artėjančiuose Vasario 
16 minėjimuose — šalia savanorio, kovojusio kardu, šalia par
tizano, besiaukojančio nuolatiniame mirtino pavojaus įtempime, 
pagerbdami ir kultūrininką, kovojantį plunksna, ir politiką, vei
kiantį per didžiausios šiuo metu įtakos turinčius vienetus — 
valstybes ir tarptautines organizacijas. Labai didelė dalis mū
sų politinėje srityje įtaką parodžiusių žmonių dirba be atlygi
nimo; tai bentgi finansuoti tiems žygiams, kuriuos jie randa rei
kalingais, turime nepamiršti gausiau sukelti lėšų nepriklauso
mybės sukakties minėjimuose.

Apskritai — mūsų tiek mažai, Lietuvos laisvinimo užda
viniai reikalauja tiek daug jėgų, kad mes jokiu būdu jų netu
rėtume eikvoti savitarpei trinčiai, o telkti jas bendroms pastan
goms — Lietuvos laisvei. Dr. Juozas Daugailis

ką padaro, tada pradedama gal
voti, kaip čia reikalą pataisyti. 
Ūkiniai pralaimėjimai ir politi
nės pasekmės, paliktos Suezo 
krizės, Europai pasunkins var
žybas su Rusija, tačiau toji kri
zė turi parodyti, kad to uždavi
nio reikia būtinai imtis. 

Europos vienijimosi darbas
Montrealio (Kanadoje) “Ga-,' per paskutinius penkerius me- 

zette” prisimena vieną JAVi tus ėjo labai sunkiai, nes vyko 
valstybės sekretoriaus Dulles pa kova tarp federalistų nors ir be
reiškimą Rytų Europos laisvės 
klausimu, pasakytą Dalias mies 
te, Texas, 1956 m. spalio 27 d.

“Leiskite man štai ką pasaky
ti, kad nebūtų jokių abejojimų: 
JAV neturi jokių paslėptų tiks
lų, kada trokšta satelitų kraš
tams nepriklausomybės. Mūsų 
grynas noras yra, kad šioms 
tautoms, kurios tiek daug mūsų 
kraštui savų tautiečių davė, bū
tų sugrąžintas suverenumas ir 
jas valdytų tokios vyriausybės, 
kokias jos pačios išsirinks.

Mes jų nelaikome mūsų būsi
mais karo talkininkais, bet žiū
rime, kaip į dalyvius naujos ir 
nebesuskaldytos Europos. Esa-

^inglijos ir tarp tų, kurie Ang
lijos buvimą sąjungoje pilnu na
riu laikė būtina Europos susivie 
nijimo sąlyga. Pradžioje vyra
vo federalistai. Anglija galėjo 
jiems tik pasisekimo linkėti, ta
čiau dėl savo padėties Common 
vvealthe negalėjo būti pilnu Eu- ; 
ropos, federacijos nariu. Kai 
griuvo šešių valstybių federaci
jos idėja, Anglija surinko ske
veldras ir sukūrė Europos uni
ją, tapdama pati jos pilnu na
riu. Tačiau šitos formos jungi
nio Europai nepakanka. Per 
maža jau ir Europos ir Angli
jos bendros rinkos. Tai tik žing 
aniai gera kryptimi. Europa tu

me tikri, jeigu greitu laiku bus ri tapti didesne, todėl reikia siek
joms suteikta nepriklausomybė, 
tai bus padarytas didelis, milži
niškas žygis sutvirtinti visos 
Rytų ir Vakarų Europos tai
ką”.

Laikraštis sako, kad šiuos žo
džius parekomendavęs pats Ei- 
senhoweris. V.

ti už jos sienų.
Nutting yra kėlęs mintį, kad

Vakarų Europa prisijungtų prie 
Commonwealtho, jei Anglija dėl 
savo esančių ryšių su Common- 
wealthu negali pilnai prisijung
ti prie Europos. Taip padarius, 
pasidarytų milžiniškas junginys

PAULIUS JURKUS

_ __ ,| SMILGAICIŲ AKVARELE

Įdomu, kodėl su ChrušČevu į 
Budapeštą atvyko ir Malenko- 
vas. Juk tik prieš dvejus metus 
vienas kitam kuolus ant galvų

VEIKS ‘‘PROLETARO 
DIKTATŪRA”

“New York Times” vedama
jame rašo:

“Vengrijos sostinėje Chrušče- 
vas tarėsi su savo bernais, ku
rie jam ‘tvarko’ Vengriją, Bul
gariją. Rumuniją ir Cekoslovaki 
ją. Aišku, pasauliui nepaskelbė, 
kas nutarta, bet po konferenci
jos iš paskelbtojo Kadaro pa
reiškimo vengrų tautai matyti, 
kad nebus duota net mažiausių 
laisvės kruopelių. Valdysianti 
‘proletaro diktatūra’, reiškia — 
šimtas tūkstančių bolševikų val
dys devynis milionus vengrų. 
Juos palaikys rusų šautuvai ir 
durtuvai.

Be abejo Chruščevas savo a- 
kimis pamatė ekonominę ir po
litinę suirutę Vengrijoje. Žino
damas, kad Vakarai neateis ka- 
darininkams vengrams padėti, 
gal konferencijas metu pasakė 
savo bprnnms, kiek ekonominės 
paramos bus iš jų pareikalauta 
kadarin:nkams padėti. (Raudo
noji Kinija jau pasiūlė 50 mi- 
lionų dolerių).

tašė’ V.

KODĖL LENKŲ NEBUVO?

“New York Times korespon
dentas iš Varšuvos rašo:

“Lenkų nepakvietimas daly
vauti komunistinių diktatorių 
konferencijoje Budapešte aiški
namas ypatingu Maskvos žvilga 
niu Lenkijai — nei su Tito, nei 
su kitais pavergtaisiais kraštais. 
Spėliojama, jog Maskva, paža
dėjusi lenkams 500 mil. dol. 
(jos rublių kursu) ekonominės 
paramos, palūkuriuos, kad galė
tų pamatyti, ar Gomulka į- 
3tengs įtvirtinti savo rūšies dik 
tatūrą lenkuose. Gomulka gi 
turi uždavinį ne tik žmonių e- 
konominę gerovę pakelti, bet ir 
sudrausti stalinininkų kovą su 
nestalinininkais partijoje ir nu- 
r j minti žmonėse pritvinkusį pyk 
tį prieš rusus, arba jį nukreipti

PREMIJUOTAS ROMANAS

9 tęsinys
— Jeigu tai nepatinka, jei nenori, — kreipiasi ku

nigas, — tuo kartu patarnauk man; rodos, turiu tei
sės prašyti.

— Žinoma, žinoma, — sumykia Julius.
— Tu ją paglobok, paflirtuok truputį. Paties var

dui ir kišenei nepakenks. Jai gal atvės tos mintys apie 
vienuolyną. Supranti, ką reiškia tokiam ūkiui išleisti 
vienturtę į minyčkas? Likvidacija!

— Klebone, — truputį atsigauna Julius. — Aš pa
darysiu. Pažadu. Didžiai vertinu jūsų nuoširdumą, 
kuriuo niekada nenusivyliau. Aš tik abejoju dėl sa
vęs: Gimbutas lieka Gimbutu, ar sugebėsiu.

— Ką tu! Šiuo atveju, kai prielankumas iš jų 
pusės tikras, pačiam tik apsukrumo, švelnumo, ir tuoj 
balansuosis!

— Gerai, aš mėginsiu, stengsiuos visokiais būdais!
— Puiku, Juliau! Neliksiu skolingas. — Klebonas 

staiga pakyla ir ima skrybėlę.
— Bet...
— Kas gi ?
— Jei mes taip išsikalbėjome, tai ir aš turiu rei

kalą ... Savotišką ...
— Sakyk, Juliau, padarysim, ką galim.
— Kaip čia suformulavus?! — buhalteris linkčio

ja neramus, jieško žodžių, o jie kaip tyčia springsta 
gerklėje. — Man nepatogu net kalbėti. Aš dėl vikaro...

Klebonas žengia prie lango, plačiais pečiais už
temdydamas kambarį. Ir vėl kaip pas Gimbutą: ne
patogu kalbėti. Vikaras. Jie visi žino, miestas jau

kuria nors kita linkme, ne į Mas skalina, o jis, klebonas, įsikniaubęs į statybą, tik šian- 
kvą. Tokiu būdu Gomulkos lau-1 dien išgirdo.

10 Atsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti 
Standard Federal Taupymo B-vėje

I. Stipriausia Taupymo Bendrovė Chicagoje.
2- Turtas ........................................................... $58,000,000.00
3. Atsargos Fondas virš .................................... $5,000,000.00
4. Standard Namas ir visi įrengimai vert. virš $1,000,000.00, 

bet knygose rodoma už $1.00.
5. Pakėlėme dividendą l/4% visoms taupymo sąskaitoms.
6. Visados išmokėjome Taupytojams pagal pareikalavimą 

depresijos ir karo laikais.
7. Visi Taupytojų pinigai investuoti į United States Govern

ment garantuotus morgičius ir bonus.
8. Teisingas patarnavimas visuose skyriuose.
9. Visi Direktoriai lietuviai.

10. Narys Federal Savings & Loan Insurance Corporation ir 
Federal Home Loan Bank Sistemos.

Pinigai įdėti prieš 11-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį.

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEWICH, President 

JUSTIN MACKIEWICH, Jr., Vice-President

DARBO VALANDOS: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 
vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma.

Standard Federal Savings

liillllllll,. illlll

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32
(Archer Avė. at Sacramento)

PHONE: Vlrginia 7-1141

| — Sakyk, — paragina kunigas. — Bus geriau, kai
’šsikalbėsim.

— Aš, aš ... — plėsčioja Juius. — Jūs kaidingai 
m_ne suprasite. Man nepatogu.

— Ką tai reiškia, Juliau? Išsiaiškinkim svarbius 
dalykus.

— Suprantate, — laužosi buhalteris. — Tas rei
kalas ... Vikaras mane boikotuoja ...

Klebonas atsigręžia nesuprasdamas, kur jis veda.
— Aš kalbu todėl, kad mes palietėm tokius keis

tus reikalus, Gimbutaitės klausimą pagvildenome. Ir 
mano keistas. Kai vikaro nebuvo, ar mes neveikėm ? sargumą. 
Ar mūsų apylinkė buvo užmigusi. Mee nelakstėm 
motociklais, bet buvo ir chorai, ir draugijos, ir susi

lipa ant kojų; dabar klebono garantija džiugina labiau 
nei žinia apie Gimbutaitę. — Prašyčiau tik vieno, kle
bone, tegu lieka tarp mūsų. Ne kitiems suprasti, ko
dėl taip pasisakiau.

— Žinoma, pas mus lyg šulinyje viskas nuskęsta. 
Ir pats niekam neprasitark dėl Gimbutaitės, nei jai 
neprisimink. Lyg niekur nieko pradėk suktis, rėžti 
sparneliu ... Dabar sudie. Skubu. Jau greit mišparai!

Klebonas pečiais užkloja duris, šniokštuoja, pu
čia, koridoriuje, kur kalbą gali pagauti svetimos au- 
ays, mini statybą. Julius giliai įsideda šį klebono at-

Gonkose atsisveikina ir nori eiti, kai staiga pama-
. ... , , . , » . . . „ to iš šventoriaus vartų išnyrantį meistrą. Šviesūs plau-

nnkm, buvo ekstra. Ir žmones (traukėm. Dabar j,s kai aukaal j deSi ; juoa įa(ri , akiedra. jbi 
vienas apžioja, kitų neprileidžia. Rytoj vakarėlis
Anksčiau aš organizavau vaidinimus. Dabar vikaras 
manęs nepakvietė nei režisuoti, nei vaidinti. Mano
ištreniruotus artistus pasiėmė kaip savo! Jūs supran- niuoxįu metru 
tate... — Julius jau įsidrąsinęs, gali kažkur nusukti

pjuvenų. Smulkus apskritas veidas su nuolatine šypse
na aplink nosį. Įsistojęs auliniuose, galifė kelns, ruda 
šakota palaidinė, kairėj kišenėj prigrūsta piešinių, li-

kalbą, bet klebonas lengvai atsidūsta ir šypteli:
— Kuo geriausiai: vikaras lenda ne į savo daržą. 
— Šventa teisybė! Objektyviai kalbant, galėčiau

nemaža padėti, nuveikti, jeigu ... 
miestelis.

Iš manęs šaiposi

— Viktorėli, dobilėli, nesibark! — klebonas trau
kia priešais, sukdamas lazdą. — Užmiršau tuos rąs
tus. Rytoj bus!

Meistras bėga tekinas ir, kunigo užkalbintas, stai
ga sustoja.

, , , . . . — Nesvarbu, klebone spėsime, — atsako jis
Gera., kad pasakei. J,a per daug lekioja ta. , minkstu
I l/OV’Oa Dnlritėnniii m w«««> i«« iv Tulinn «-*mano vikaras. Prikirpsiu sparnus ir tavęs, Juliau, 

neužmiršiu, tikrai neužmiršiu.
— Aš prisiminiau todėl, kad tai glaudžiame są

ryšyje su panelės Gimbutaitės reikalu. Maždaug pa
žindamas anuos vandenis, galiu pasakyti, kad nebus 
taip lengva. Man reikia dar poziciją stiprinti. Jei vėl 
galėsiu visuomenės daliai vadovauti, tai bus kitos pro
gos ir susitikti ir palydėti. Bus kitas svoris, kitos ga
limybės. Tai yra mano sąlyga, klebone, šitame reika
le. Jei ir toliau vikaras laikys mus skrybėle apvožęs, 
tai aš iš anksto pasitraukiu. Negailu.

— Sąlygas priimu, — juokiasi klebonas. — Su
tvarkysiu. Bus pačiam išeiga į žmones. Mokėsiu pa
veikti vikarą.

— Būsiu dėkingas! — buhalteris beveik šūkteli 
metaliniu balsu. Atrodo, kad vikaras jam stipriai

•— Tai šiandien baigei darbus prieš atlaidus?
— Ne! Kažkas atsitiko vikaro motociklui. Stū-

mėm ir mynėm, nė iš vietos. Jis turi kažkur skubiai 
važiuoti. Bėgu, paskolinsiu savo.

Klebonas sukruta, lazda braižo smėlį.
— Kaip visada, nieko nuostabaus. O tuos reika

lus žinau. Niekas ten nedega. Kam plėšytis.
— Man tik malonumas paskolinti.
— Neskubu, ne, ne! Aš pats pasakysiu, nereiks

važiuoti. Eime prie statybos, tuoj grius svečiai, visi 
norės pamatyti. Pasirenkim, ką rodysim, ką uždeng
sime. Eime!

— Kaip čia, klebone, — pūškia Viktoras, bet eina 
paskum.

(Bus daugiau)
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CHICAGOS LIETUVIŲ DR-JOS METI N!S V&KAkAS
SEKMADIENĮ, SAUSIO MEN. 27-ų DIENĄ CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJE, 3133 SOUTH HALSTED

Programą atliks K. Steponavičiaus vadovaujamas Chicagos Dalyvaus šie solistai-dainininkai: Antanas PE8KYS, Onuks ŠOKIAMS GROS PAKŠTO
STREET

ORKESTRAS.

iriu

★

3:30 valandą po piety. Įėjimas $1.50

i!

Lietuvių PIRMYN choras, sudainuodamas visą eilę puikių dainų iš r/g STEPHENS, Irene KELLY, Praurimė KRASAUSKAITE, Loretta 

Carmen, Čigonų barono ir kitų, o taip pat kelias liaudies dai- CCOPER, Asta MAURUKAITE, Algirdas SNARSKIS ir J. LAURU* 

gT| ŠONIS. Iš Cicero dalyvaus jau spėjusi pasižymėti šokėjų grupė.nas, Pradžia

Balfo 76 skyriaus valdybos radarbiams, kultūrinis filmas iš

ii

Svarbu visiems Michigano lietuviams
JAV Lietuvių Bendruomenės bei lietuvių tautos gelbėjimo pa 

Detroito apygardos valdyba stangas.
Lietuvių deklaracijoje pasa

kyta, kad pasaulyje pasklidę lie
tuviai sudaro vieningą Pasaulio 

1

stengiasi, kad Lietuvių Bend
ruomenė taptų visuotine orga
nizacija, kuri pasiektų kiekvie
ną lietuvį, nežiūrint, kurioje Mi 
chigano valstybės vietovėje jis 
begyventų.

Šiuo metu JAV LB Detroito roįto apygardos prašymą ir į

adresas: 1949 Hubbard, Detroit 
9, Mich. Telef. TA-6-1385 ir 
TE-4-0223.

Nario mokestis

Nario mokestį galima užsi
mokėti ir aukas įteikti pas kiek
vieną valdybos narį ir balfietį, 
turintį tam tikrą valdybos pir
mininko pasirašytą lapą — 
“Contributors List”.

Taip pat nario mokestį gali
ma užsimokėti ir aukas įteikti 
ir pas visiems detnoitie.ęiams ži-

OETROITO’O BIZNIERIŲ 
IR PROFESIJONALAI

Detroito kultūrinių įvykių pra
eities ir kt.

Kontrolės komisijos praneši- i
mą paskaitė Valentinas Sala- , . ...... .... 1 Jeigu norite pirkti arfca parduoti
dzlus- namus, sklypus, Biergardenus —

Vicepirm. Al. Gilvydis pateikė ^"es’ .ūkius ar vasarvietes, kreip- 
susirinkimui 1957 m klubo veik j REALTT *
los planą, kuris po trumpų dis-; MJENT COMPANY
kusijų buvo priimtas. • ; atstovą

19o7 m. klubo valdybon iš- V I A n A BARAUSKA 
rinkti pirm. Rožė Bilaitis, vice-

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BE NDROVt

apygardos ribose, į kurias Įei
na visa Michigano valstybė, vei-

pirmininkai — Alfas Gilvydis ir 
dr. V. Misiulis, sekr. Juozas Sap 
lys, ižd. Mirga Michiel valdybojnomus lietuviškųjų knygų, liau-

Lietuvių Bendruomenę. 1 ..ne- dies drožinių bei audinių ir kitų nariai — Marija Bukauskienė 
būna tai tik tusti žodžiai, todėl - 
visi tuoj pat atsiliepkime į Det-

vykdykime tai, pradėdami nuo 
savo kampelio, kad Michigane

kia tik trys apylinkės: Dctroi-; pasklidę lietuviai sudarytų vie-
to, Grand Rapids ir neseniai į- ningą Michigano Lietuvių Bend
steigtoji Ann Arbor. Apygar- ruomenę.
dos valdyba susirašinėja su „ . ,Savo atsišaukimą baigiameFlint, Custer ir Muskegon 
Keights apylinkių lietuviais ir 
tikisi, kad artimiausiu laiku ten! 
bus įsteigtos apylinkės. Tačiau

šiais Lietuvių deklaracijos žo
džiais:kad artimiausiu laiku ten,

“Lietuvis lieka lietuviui visur 
apygardos valdyba dar neturi Į visada, 
jokio ryšio su šiomis vietovė-. Savo tėvų išlaikytą lietuvių 
mis: Saginaw, Kalamazoo, Lan-1 tautos gyvybę lietuvis perduoda 
sing, Jackšon, Battle Creek,j ateities kartoms, kad amžinai 
Coldwater, Traverse City, Ca-' gyventume”, 
dillac, Bay City, Pontiac ir kt. j JAV LB Detroito Apygardos 
Veiklesnieji lietuviai, gyvenan-| Valdyba
tieji įvardintose ir kitose Michi-1 
gano vietovėse, prašomi praneš- j 
ti savo adresus JAV Lietuvių!
Bendruomenės apygardos vai

TAUTINIAI ŠOKIAI

JAV LB Detroito apylinkės

dovanų prekybininkus A. Pa- įr J. Augaitis. 
talauską ir J. Petruiionį parduo Į kontrolės komisiją buvo iš- 
tuvėje “Gaiva”. ,r rinkti Lidija Mingėlienė, K. Vei

Rūbų reikalai « kutis ir Valentinas Saladžius. 
Kaip anksčiau, taip ir šiais) Paskutiniu metu klubas 

metais augščiau minėtų preky
bininkų A. Pat3lausko ir J. Pet 
rulionio parduotuvėje “Gaiva’ 
bus priimami rūbai ir avalynė.

Balfo vakaras
Pirmutinis Balfo 76 skyriaus 

vakaras įvyks š. m. baalndžio 
27 d., šeštadienį, Hispanos Uni- 
dos namuose.

Balfo 73 skyriaus valdyba ti
ki, kad visos Detroito organi
zacijos savo parengimus sude
rins taip, kad Balfo kilniesiems 
reikalams netrukdytų.

Smulkesnis Balfo skyriaus 
šių metų veiklos planas bus pa-) 
skelbtas vėliau.

, , . ... . - - , . • tz * valdyba tautinių šokių reikšmędybos pirmininkui Vytautui Kut; ... : . . * . Ir giliai įvertina, š. m. sausio 6kui, 1610 Scotten Avė., Detroit 
9, Mich. Jums apygardos val
dyba prisius nurodymus, kaip 
galima jūsų vietovėje įsteigti
Lietuvių Bendruomenės apylin- , .... , . . . .. .
kę. o be to siuntinis JAV LB I ‘o,’Pyhnke3 t»uUn'ų

d. ji pasikvietė į savo posėdį 
tautinių šokių grupės vadovę 
Galiną Gobienę ir aptarė visus 
reikalus, liečiančius LB Detroi-

Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 
Residencijos — TA 6-4366

Ši įmonė yra pati stambiausia Mi
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentams.

4038 Archer Avenue Tai. ia3-4.719 

AUGUST SALDUKA S Prezidento*
---------------—*■ - ■ ■ ~ ... _ —------ --------- ■

i! i J.HlBLii: ūtil rn'. — ------ -

Centro Valdybos leidžiamą biu
letenį. Kiti asmenys, ką nors 
pažįsta ntieji iš įvardintų vieto
vių, maloniai prašomi apie tai 
mums pranešti.

šokių grupę. Valdyba gėrėjosi 
Galinos Gobicnės įdėtomis pa
stangomis, kaip galima plačiau 
pasirodyti amerikiečių ir kitų
tautų tarpe. Jos grupė jau in-, kad vienas svarbiausių darbų 
tensyviai ruošiasi JAV ir Kana buVo reprezentaciniais tikslais 

Kaip žinote, JAV Lietuvių dos Lietuvių Tautinių Šokių; pagaminti p;ctūs dviems šim- 
Bendruomenė* pastogėje telpa , šventei, kuri įvyks š. m. birže-| tams žmonių, iš kurių gautas 
visi lietuviai, nežiūrint nei jų įlio 30 d. Chicagoje. Valdybai pa peinas paskiras Tarptautiniam

VIS
auga narių skaičiumi. Jauki at
mosfera, darnus sugyvenimas 
viliojančiai veikia lietuviškąją 
visuomenę. Klubas yra mėgsta-i 
mas ir savo veiklai randa bend-j 
ra darbių iš įvairių politinių sro 
vių.

Artimiausioje ateityje klubas j 
numato suruošti paskaitą iš dan 
tų higienos srities, kurią skaitys 
dantų gyd. B. Gruzdienė.

Klubo veiklą atidžiai seka ir 
dažnai aprašo amerikieččių spau 
da. Lapkričio 18 ir 25 dienų 
“Detroit Sunday Times” klubo 
veiklai paskyrė išs' 'aus pusla-

M. MIŠKUOS, M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAt
393 Wnt Grand Boulevard 

cor. Shady Lane Detroit 16. Michigan 
Namų telef. VI 1-7970 

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

Telef. TA 6-0686

YINCAS KIRŠINĄS 

11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan

Tel. WE. 4-6166 
GENKILAL, CONTRACTOR

Atlieka (vairius statj-bos, patalsy 
mo ir pertaisymo darbus — Btalinln- 
kystgs cemento, mūrijimo, elektros, 
plUuibingo, dažymo ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų (rengimai 
oastotrgse ir skiepuose.

1957 BUICKAS 
Tik

$2,595.00

Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos
Lietuviškoje Prskyboje-M 8 L D A BU i CK, Ine. 
907 W. 35th St., Chicago 9, Iii. LA 3-2022

. ... i Pius. Šiuose aprašyrr ose buvo
Balfo 76 Skyriaus Valdyba [labaį palankiai atsiiiePta apie

' Detroito lietuvius ir papasakota 
KULTŪROS KLUBO VEIKLA: apįe liūdną dabartinę Lietuvos 

Sausio 13 d. Tarptautinio In-; padėtį J. S.

stituto patalpose įvyko metinis i
Kultūros Klubo susirinkimas ir 
valdybos rinkimai. Susirinkimą 
pradėjo ir įžangos žodį tarė 
pirm. Rožė Bilaitis. Sekr. Juo
zas Saplys pateikė klubo na- 
rias 1956 metais nuveiktų darbų 
apyskaitą, iš kurios paaiškėjo,

ALRKF 4 SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS

Sausio 27 d., sekmadienį, 1 :- 
15 vai. Šv. Antano mokyklos 
patalpose šaukiamas ALRKF

politinio ar pasaulėžiūrinio nu-i siūlius -tautinių šokių grupę 
sistatymo (išskiriant komunis- praplėsti, pakviečiant galimai 
tus), nei religijos. Bcndruopae- į daugiau Detroito lietuviškojo 
nės pagrindinis uždavinys yra jaunimo, vadovė tam su džiaugs 
išlaikyti lietuvybę lietuvių tar mu pritarė. Buvo susitarta, kad ' 
pe ir neleisti jai užgesti. Šiam nė kiek neatidėliojant kviečiami
uždaviniui atsiekti ji globoja lie 
tuviškas mokyklas, chorus, tau
tinių šokių grupes, dramos bū
relius ir kt. Taip pat ji ruošia 
lietuviškus parengimus, minėji-

visi jaunuoliai į minėtą grupę 
įsijungti. Prie suaugusių gru
pės (daugiau 18 metų) yra su 
daroma ir jaunimo sekcija, ku
rion kviečiami dalyvauti mer-

Institutui; dvi paskaitos, viena 
ekskursija, dalyvavimas sir lie
tuviškais tautodailės ekspona 
tais tarptautinėje mugėje (para 
doje); lietuviškos kalėdinės eg
lutės paruošimas Tarptautiniam 
Institutui, kalėdinių vaišių su
ruošimas klubo nariams ir bend

mus, paskaitas ir taip p3t re- gaitės ir berniukai iki 18 metų
mia Lietuvos laisvinimo kova

Jungtis kita kryptimi
(Atkelta iš 3 pusi.)

amžiaus. Registruotis pas Ga
liną Gcbienę, 6849 Vernon, Dear 
born 6, Mich., telef. LO-3 8260.

į abi LB Detroito apylinkės 
globojamas tautinių šokių gru
pės sekcijas kviečiami visi įsto-

karinio Indijos v ndenyno sa- ti tuoj pat, nes JAV ir Kan?do3 
Jose. Ta kryptimi Nutting pa- Lietuvių Tautinių Šokių šventės 
taria eiti ir toliau, nes kitaip repertuaras yra gana platus ir 
Rusija europiečius iš ten iš- jį reikia tinkamai paruošti. Be 
stums. to ateityje grupė taip pat žada

Tų minčių autorius nemino, šokti ir kituose pasirodymuose, 
kad šias problemas bus galima Tad, lietuviškasis Detroito jau- 
išspręsti vienoje užsienio rci- nime, sukrusk ir ateik tryptelėti 
kalų ministerių konferencijoje, lietuviškos muzikos garsams ai- 
bet tuo keliu reikia atkakliai ei- dint. Lietuvių Bendruomenės 
ti. Jis mato priekaištų tai idč- Detroito apylinkės valdyba nuo
jai iš Indijos ir Pakistano, nes 
tos valstybės nenorės pradžioje 
tokios sąjungos su Prancūzija 
ir Portugalija, bet ir tas kliū
tis galima pašalinti. Prancūzija

Perkant ar parduodant namus 
ir apdraudžiant turtą 

Jums patarnaus
VLADAS N.SELENIS

narys United Northwestern 
Realty Association ’ 
šaukite telefonais

ofiso: WE 3-7000; res.: WE 4-6621 
arba atsilankykite į 

GUST/YFSON REALTY CO. 
13000 Schoolcraft kamp. Sorrento
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų, šaukite Bukančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 S. IJTEAMCA AVIU CHICAGO, DLL,

Telefoną* — FRontler 6-1882 
UIIUIIIIIHUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIKIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinillllllllllllllllllllU

DANTŲ GYDYTOJA
BRONĖ GRUZDIENĖ, D.D.S.

15807 W. Waren
(3 bl. į \ak. nuo Greenficld kelio)

Detroit 28, Michigan
4 skyriaus visuotinis narių susi- Priėmimo vai. pagal susitarimą.
rinkimas. Susirinkimas yra y- 
patingai svarbus ir todėl pra
šome visų organizacijų bei drau 
gijų atstovus, taip pat parapijų 
komitetų atstovus bei paskirus 
katalikus šiame susirinkime da
lyvauti. Skyriaus Valdybe

Riversidc, Conn., vienas gy
ventojas išrado elektrinį apara
tą, kurio pagalba galima grei
tai surasti ar pinigas tikras ar 
ne.

Telef. Kabineto — LEzon 4 5121 
Namu — LUzon 4-8961

Klausykite 
LITHUANIflN MELODiES

Ann Arbor — WPAG — 1050 kilo 
cycles

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

15756 Lesure — Detroit 27, 
Michigan

Rcmkilc dien. Draugą!

MUTUAL FEDERAB SAVINGS REKORDAS...

U
T
U

širdžiai jus kviečia. V. Kutkus

BALIO 76 SKYR. ŽINIOS 

Nauja valdyba

Balfo 76 skyriaus visuotinia-
ir Skandinavijos kraštai rodą mc narių susirinkime sausio 13 
daug simpatijų minčiai jungtis d. išrinkta skyriaus valdyba pa- 
pric britiškojo Commonwcaltho.| siskirstė pareigomis: pirm. P.1 
Ir Amerikai gal nepatiks ster-j Pagojus, vicepirm. B. Kcblaitie- 
lingo bloko padidėjimas, tačiau
juk ji labiausiai spaudžia Ang
liją stipriau jungtis su Europa V. Cižiuskas, sekr. V. Staškcvi- 
ūkiniu pagrindu. Tik tokia stip-l čius, fin. sekr. R. Ražauskicnė 
ri sąjunga begali atsispirti prieš) ižd. V. Selenis Ir iždo globėjai 
Rusijos sąmokslą praryti lais- V. Kriaučiūnas ir P. Marcinkė- 
vąjį pasaulį. O. lab. I nas.

nė, vicepirm. A. Nakas, vicc- 
pirm. ir rūbų reikalų vedėjas

FEDER9L
SAVINGS
AND LOAN

Ctiarterert * Rnperrls^l 
by the II. r. (Jnu'mtnenl

VALANDOM:
ryto iki 8 v»| vakaro.

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

mens turinčiu liga patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Ilcyne flve„ Teief. Vlrginia 7-7097

• ™ M A _
J. G. TELEVISION COMPANY

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

TV IŠPARDAVIMAS
NUOLAIDA IKI 173!

• {steigta Chicrgoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karus, 

ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 

savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau

pytą dolerį.

• Augšfus dividendus išmokėjo visada be per

sto jimo.

• Partrauksime jūsų pinigus Iš kitur, jei atne

šite savo banko knygutę.

• Pinigams padėti nereikia važinėti.

Juos galite pasiųsti paštu.

Mm apmokėsime pašto išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN I

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, III. 
Phone VI 7-7747

JOBUI J. KAZASADSKAB, Prta

Ohartered Ir SnperriMd by th« United Statea Ooverameat
RnsdiHa nno B-to« ryto iki 5 tai. po pietų. Ketvirtadieniais ano 9-toe ealandoa 
Šeitadienieia noo 0 ▼&]. ryto iki 1 vai. po pietų. Trečiadieniaia rieai ■•atidaroma

NARIAI I.IEUA IĮ I UT. ii! SKWLIM.Mli
B-Viy LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $19,000.00 
I B

Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAviNGŠ & LOAN ASSnT
6245 S. Westcrn flve., Chicago 36, III.

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

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

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt., Cicero 50, Iii., tel. TO 3-8131-32

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

Skaitykite ir platinkite dienrišti “Drau^".
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VELTUI DOVANOS 
TAUPYTOJAMS!

ELEKTRINIS SKUSTUVAS
...JEI ĮDEDATE 01,000.00...

TERMOMETRAS
... JEI ĮDEDATE 0100.00 ...

O BE TO...SAUGUMAS
KIEKVIENA SĄSKAITA YRA FEDERALINIAI 
APDRAUSTA JŪSŲ SAUGUMUI IKI 01O,OOO.oo

O BE TO... GAUSITE DIVIDENDĄ,
ant pilnos pinigų sumos nuo padėtos dienos, kuris dabartiniu laiku yra 
be abejonės aukščiausias visoj Chicagoje . ■. Mūsų rekordas rodo, kad 

nereikia pinigus išlaikyti mūsų bendrovėje ilgus metus, kad gavus augš- 

tus dividendus.

MŪSŲ REKORDAS RODO, KAD METAS 
NUO METO MŪSŲ TAUPYTOJAI GAU 
NA DAUGIAU PELNO UŽ SUTAUPĄS!

y •
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR SAU IR SAVO ŠEI

MAI ... IR PADĖKITE PADIDINTI TAUPYTOJŲ SKAIČIŲ. 

PER SAUSIO MĖNESĮ, ŠIOJ STIPRIOJ LIETUVIŲ ĮSTAI

GOJ NUO 9,500 IKI 10,000 SĄSKAITŲ.

AČIŲ UŽ JŪSŲ PRIELANKUMĄ!

East St. Louis, III.
Nauja valdyba

Naujai išrinktoji LB apylin
kės valdyba pasiskirstė parei
gomis. Pirmininkas —'A. Stan
gius, sekr. — Juodakienė, kasi- 
nink. — C. Vilėinkas, socialinių 
reik. ved. — J. Kraniauskas ir 
narys — J. Baltakis.

Pradėdama savo kadenciją 
naujoji valdyba jau spėjo gra-' 
žiai užsirekomenduoti Lituanis-I 
tinęs mokyklos tėvų komitetui 
rengiant kalėdinę eglutę vaiku
čiams, apylinkės? valdyba pa-j 
dengė visas rengimo išlaidas.

, Linksmai ir jaukiai buvo sutik-! 
ti Naujieji Metai, dalyvaujant, 
gaila,“ tik daliai mūsų apylinkės 
lietuvių. Sutinkantieji Naujuo
sius Metus džiaugėsi sava, lie
tuviška Nemuno orkestrėlio mu 
zika.

Valdyba žada suruošti links-' 
mą Užgavėnių vakarą. Maty
dami naujosios valdybos pastan 
gas, nuoširdieji apylinkės na
riai džiaugiasi ir linki sėkmės 
bei ištvermės.

Lietuvių diena
■ Vietos Alto skyriaus pirm 

kun. dr. A. Deksnys jau sukvie
tė visų organizacijų atstovus, 
kurie nutarė suruošti Vasario 
16 minėjimą. Minėjimas i’yks 
vasario 17 d. 6:30 vai. va*, pa
rapijos salėje. Minėjimas, mū
sų apylinkėje paprastai vadina- 
namas Lietuvių diena, suburia 
gausų būrį lietuvių ir Lietuvos 
draugų. Rengėjai tikisi, kad ir 
šiais meais visi lietuviai ir Lie
tuvos dratigai gausiai susirinks 

; paminėti šią mums taip brangią 
dieną. Narys

Naujas Cicero State Bank 
prezidentas

Š. m. sausėo mėn. Cicero Sta
te Bank prezidento pareigas 
perėmė Stanley D. Witkowski, 
kurias iki šiol ėjo Charles C. 
Stoffel.

Kaip S. D. Witkowski, taip ir 
Ch. C. Stolfel yra ilgamečiai 
Cicero State Bank pareigūnau 
Stoffel banke išbuvo 49 metus, 
o Witkowski 47 metus.

Stoffelis pasitraukęs iš ban
ko prezidento pareigų apleidžia 
taip pat ir Cicero miestą, kurio 
nuolatiniu gyventoju buvo iki 
šio laiko. Dabar persikelia gy
venti į Wheaton, III., netoli Chi- 
cagos.

Dabartinis banko prezidentas 
Stanley \ Witkowski yra gi
męs Cicevuje spalio mėn. 20 d. 
1893 m. Pradėjo banke tarnau
ti vasario mėn. 14 d. 1910 m. 
Vedė 1930 m. spalio 14 d. He- 
len Kujavva iš Stevens Point, 
Wisc., miestelio. Yra pastovus 
Cicero gyventojas ir banko vi
ceprezidentu yra daug metų.

Išrenkant naują prezidentą. 
Witkowskį, tuo pat laiku buvo 
išrinkti ir kiti banko valdybos 
nariai ir pareigūnai: W. T. 
Bruckner, v-bos pirmininku; H.
-F

SAVI.6S

INSURED
yo no,ooo E*

StJAnthony Savings
AND LOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Court Cicero 50, Illinois

Telefonai: T0wnhall 3*8131 ir Blshop 2-1397
Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų; pirmad. vakarais iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 1 vai. po pietų; trečiadieniais uždara.

JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjas Patarnautojos kalba lietuviškai.

Elizabeth, N. J.
“Šventoji naktis”

Sausio 6 d. įvyko tradicinė 
Elizabetho skautų ir skaučių1 
kalėdinė eglutė. Sesės ir broliai 
dideliu pasisekimu suvaidino vei 
kalelį “Šventoji naktis”. Veikalą 
paįvarino plastiški ir tautiniai 
šokiai, kurie publikai paliko y- 
patingai malonų įspūdį. Pažy
mėtina, kad vaidino ir šoko be
veik vien tik jaunesnio amžiaus 
skahtės ir skautai. Džiugu ma
tyti, kokiu entuziazmu jie sce
noje pasirodė. Vaidinimą paruo 
šė L. Petrauskaitė, talkininkau
jant R- Bartytci, A. Didžbalytei, 
A. Kurapkaitci ir A. Kvietkavs- 
kaitei. Kostiumu tvarkė R. 
Meškauskaitė ir G. Martytė. Dc 
koracijas piešė Bružas. i

Po vaidinimo sekė žaidimai ir : 
šokiai, kurie visus linksmai nu-! 
teikė. Svečiai gėrėjosi augšta 
gražia eglute, papuošta vien 
skautų,-čių gamintais žaisliu
kais. Be tėvelių ir jaunimo, gau 
šioje publikoje buvo vietiniai ku 
nigai, seselės pranciškiatės ir 
svečiai iš kitų apylinkių. Visi 
gražiai parėmė skautų,-čių veik
lą, suaukodami daugiau $100.

Gardner, Mass.
Tautybių vakaras

Kasmet Gardnerio Elito klubo j 
nariai, susiskirstę tautybėmis,' 
žiemes metu rengia tautybių va
karą. šiemet lietuvių ir lenkų 
vakaras įvyko kartu. Vakarie
nei vadovavo Albertas Matukas. 
Jam padėjo visa eilė narių. 
Tarp kitų lietuvių dirbo Wal- 
ter Dubazinskis, Jonas Jczuke- 
vičius ir Walter Jankiuskas.

Mirė lietinė

Sulaukusi 64 metų amžiaus, 
mirė Katrė Vaidulienė, anksčiau 
su vyru Miku turėjusi stambų 
ūkį. Buvo kilusi nuo Biržų. Pa
liko vyrą Miką, sūnų Pctcr ir 
tris anūkus.

Stiprūs šalčiai
Dvi savaites buvo kasdien že

miau nulio 30 ir 40 laipsnių. 
Senieji sako, kad teki šalčiai bu
vo depresijos laiku. "930 — 
1932 metais. Šalčiai ladarė 
daug nuostolių. Visą savaitę 
buvo Užlarytos mokyklos.

Garui škis

M Kll VOS III KITI VALSTYBIŲ 
PAŠTU ŽEMKI.LH 

galimu Jnlg> II pigiomis knlnomis pas 
IIICHAKD EHTKA,

21115 Ursi Tįsi St., Clilcugo, lUluois.
Kalnci'uSėlal prisiunčiami ueaiu 

R tunui.

A. Bruckner, vykd. viceprezi
dentu; Diniel P. Dankowski, vi
ceprezidentu; B. W. Sperle, vi
ceprezidentu ir kasininku; John 
P. Stock, Jr., iždo globėju; Ed- 
vard J. Rund, kasininko pagelbi 
įiftku; James D. Bowen, kasi
ninko pa ’elbininku ir YVilliam P. 
Kozclsky, kasininko pagelbinin- 
ku.

George W. Lamberson, buvo 
išrinktas direktorium.

— Antroji klasė Anglijos ge
ležinkeliuose pirmiausia buvę 
įsteigta turtingųjų tarnams su
sodinti.

O
MOV IMG

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

Tel. Blshop 7-7075 arb» 

PBospect 8-9842

RADIO PROGRAMA
Liet Radlo Programa 1S stotie. 

ffBMS, 10D0 kll. sekmadieniais 12— 
12:t« vai. per pietus: liet muzika 
dainos. Ir Magdutfis Pasaka. Biznio 
reikalais kreiptis j Stepono Mink u. 
Baltlc Florists, Q611ų ir Dovanų Krau
tuvę, 502 E. Broadway So Boston 
27, Mass Tel. So. 8-048}. Ten pai 
raunama lai k . .Drauge*"-

SPECIALUS
BARGENAS
INVENTORIAUS
IŠPARDAVIMAS

4 gabalų miegamojo setas,
1 rėmai su spyruoklėmis, 
spyruoklinis matracas,
3 vanity lempos, 2 pagalvės 
lovai ir 1 mažas kilimėlis.......... $169 95

FEI.IK A. RAIDOMS, N ELI .IE BEIITLMS, Sav.

ROOSEVELT FURNITURECo.
2310 W. Roosevelt Road Talei. SEeley 3-47II

Krautuvė atidaryta sekniadteni&ie nuo 11 iki 4:30.

4

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I f
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. Ir Treėlad t ryto iki 11 vai., 
BeBtad. » vai. ryto iki 4:8* p.p. Ketvlrtad. I vaL Iki B vaL vak.

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMA

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

Atliekame didelim r mažus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalia.

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

2641 Wpst 71st S Ir. (Kampas Talman Avė.) 
Telef. PRospect 8-9842, Namu tel.WAlbrook 5-5934

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

Unlveraal Savings and Lou Association užtikrina Baugu
mą Ir gražų pelnų.

Saugumų užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentOra 11d 
>10.000 00 kiekvienam indeliui Ir reikalingi rezervai, o pelnų — 
patyrusių Ir sąžiningų vidėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Boa grei
tas Ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų Ir visais finansiniais reikalais krešpIdUet

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
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STAIGMENA!
Maloniai kviečiame Jus ir Jūsų draugus-es atsilankyti 

į naujai steigiamo MEDŽIOTOJŲ IR ŽUVAUTOJŲ klubo 
pasilinksminimą —

ŠOKIŲ VAKARĄ
kuris Įvyks sausio mėn. 26 deiną šeštadienį, 7:30 vai. va
kare, Stepo Gobio svetainėje, 1500 South 49th Avenue, Ci
cero, Illinois.

Kiškiena ir fazanais bus vaišinami svečiai nemokamai. 
Šokiams gros Juozo Kožiko orkestras.

Klubo Organizatoriai

III

ĮVAIRIOS žinios
— Kolumbijos vyriausybė 

svarsto projektą nusausinu 
apie 1,626.000 aki-ų žemės, ku
ri šiuo metu yra po vandeniu. 
Geologų nuomone, ten žemė 
būtų nepaprastai derlinga. Ta- 

! čiau nusausinimas kaštuotų 
šimtus milijonų doleriu, nes 
tektų kasti kanalus ir statyti 
užtvankas. Ekspertų nuomone, 
tas viskas gerai apsimokėtų.

— Norvegijos kar. minų 
gaudyt jai po antrojo idžrn 
jo kare iki šiol išgaudė vokie
čių išdėstytas povandenines mi
nas, viso 8277 gabalus, neturė
dami sau jokių nuostolių.

— Restoranų a’ ličius. Jung
tinėse Amerikos Valstybėse 

• kiekvienam 704 gyventojui yra

SUDRIKO
SAUSIO MĖNESIO IŠPARDAVIMAS: 

Televizijos, Šaldytuvai, Skalbiamos Mašinos, 
Dulkių Valytuvai, Gesiniai Pečiai, Kaurai.

5 IŠSIMOKĖJIMAIS

Sutaupysite nuo 33% iki 75%

97 Kroehler Miegamoji Sofa, sumažinta iki. . $58. ir aukšč. 
77 Kroehler 2 gab. Seklyčios Setai, tik atėjo,
• dėl vietos stokos, išparduodame . .. $97. ir aukšč.

201 Apmuštos Lounge kėdės. Atljo pervėlai.
Turime parduoti už .......... ........................ $24. ir aukšč.

307 Miegamo kambario daiktai, geriausios
amerikietiškos išdirbystės, nupiginta iki. . $77. ir aukšč.

už 3 gabalus
402 Innerspring Matracai................................. $ 17. ir aukšč.
Rubber Foam — buvo $169 už matracą ir

Box Spring. Parduodama vienetas ui ... 4 $88.
Medinės lovos buvo $38. Nupiginta iki .......... $ | |,
End Tables, Cocktail Staliukai buvo $39, dabar $ f |
215-5 gab. Dinette Setai ................................. $27t ir aukšč.

17 in. Televizijos setas, naujas.......................... Sgg, ir aukšč.
207 T. V. Visų išdirbysčių, sumažinta už mūsų kaštus

Piano Akordeonai 120 basų už .................. $59, ir aukšč.
Uždarome visus Columbia, Decca, Victor, Capitol, Mercury

fonografų rekordus 78 RPM, nauji.
Buvo 89c vienas, dabar ...................................... | vienas
550 Rankinių laikrodėlių 17 akmenų. Garantuoti,

$39.00 vertės po $|gt
7 akmenų laikrodėliai atpiginti iki .................................. $ft.<llt
Pačios geriausios Televizijos vertės $395...................... už $225

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

Atidarą pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30; 
sekmadienį 1G—5

Programa
Prie progos nepamirškite Budrike Radio valandos su gerais dai
nininkais ir orkestrą. Ketvirtadieniais nuo 6-tos iki 7-tos valan
dos vakare iš stoties W. H. F. G 14SO vti

PAJIESKOJIMAI
JieŠkoma PETRONĖ POSINO1E- 

j Nfi. Sesuo Adelė, gyvenanti Lietu- 
i voje, norėtų sužinoti adresą. Pra

šome atsiliepti šiuo adresu: V. Bu-
zikas, 4606 So. Paulina St., Chicago 
9, III.

Jieškomi PRANAS BAČENSKAS, 
s. Mateuše, yra jam žinių iš Lietu
vos. JURGIS RAKUZINAS —jieš- 
ko jo sesuo. KAZYS PUIDOKAS, s. 
Antano, — j-ra jam žiniij iš Lietu
vos. Kreiptis adresu: A. Stankus, 
13614 Stoepel Avė., Detroit 38, Mi- 
chigan.

Jieškomi — PETRAS GRAŽYS, 
s. Kosto, JONAS GRAŽYS, s. Kos
to, TEOFILIJA GRAŽYTĖ, d. Kos
to. Jieško giminės iš Sibiro. Rašyti:
J. Rimkūnas. 3919 Evergreen St.. 
East Chicago, Indiana.

Pa.jieškomas Pranas Jančiauskas, 
gyv. Sėdos valse. Jam yra laiškas iš 
Sibiro. Rašyti: Stasiui B., 7135 So. 
Albany Avė., Chicago 29, UI.

NIJOLĖS URBONAITĖS jieško 
giminės iš Kauno. Yra laiškas. Atsi
liepti adresu: DRAUGAS — Adv. 
8539, 2334 S. Oakley Avė., Chicago 
8, HL

Iš Lietuvos jieško ADOLFO BLA- 
ŽICNO, s. Petro. Prašom atsiliep
ti šiuo adresu: P. Leonas, 2735 W. 
71st St., Chicago 29, IR.

>pstpviir nuotrairTSS h 
‘*štos rūšies fofoęrafiio'

mūsų speciaiybė

Precin Photo Studio
l»% SKIIAS LIS — 

4058 Rrchei Avenue
telefonas VIrginia 7-248

Alos nuostabios ir nepaprastos any 
gos personažus šitaip {vertina ra
šytojas Oliauda: **...Weiau — pa
niekintas niekintojas, bet turjs 
savyje Fra Angellco angelų varau 
gama, Tatjana—nesuprantanti ale- 
loe sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius-. pasiilgęs 
Skaistumo Ir nesuvokiąs Jt samia
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprutąjlmo proeese**

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLI \IJ

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimi 

ir apdraudaa

»U W. Birt St Chicago, DL 
Tel. PReacott 9-2781

ALGIRDAS LANDSBERGIS

KELIONĖ1
V, Adamkevlčlaus apianka 

TOnk.j uiue su Elnig&la siųskite:
aae inl, haim hm

DBAUOA*. MM 8. Oakley Artu, 
«. OL

CHICAGO SAVINGS AND 10AN ASS0CIAT10N
nuoširdžiai kviečia Tamstą atlankyti mūsų bendrovės naują namą — vieną gražiausiai ir moderniš
kiausiai įrengtą visoje Illinois valstybėje.

CHICAGO SAVINGS per paskutinius 32 metus — nuo josios įsikūrimo 1924 metų iki šios dienos 
— be pertraukos kas 6 mėnesiai išmokėdavo ir išmoka savo taupytojams augštesnį dividendą negu 
dauguma kitų šios rūšies įstaigų. Tatai liudija, kad CHICAGO SAVINGS valdyba ir direktoriai visą 
laiką bendrovės reikalus tvarko ne kelių asmenų, bet visų taupytojų naudai.

Tamsta, pasidėjęs taupomus pinigus pas mus, gausi ne tiktai apdraustą saugumą, augštą divi
dendą, bet veltui gausi dar daug kitų patarnavimų, už kuriuos kitose įstaigose turėsi mokėti.

Mūsų turtas virš $20,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Avenue GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois
ATDARA: pirmadienį nuo 12 iki S, antradienį ir penktadienį nm. 9 Iki 4, ketvirtadienį nuo 9 iki 8, trečiadienį 

uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 Iki 2 vai. po pietų.

vienas restoranas. JAV resto
ranai kasmet turi apie 12 bilio- 
nų dolerių įplaukų. 1

$OPH1E BARČU’
•?Br»TC nprv ŪRM>

16 WQE8 stoties — Tla-iga 1390 
•IRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD 

į 8:45 Iki 9:30 vai. ryte
SESTAD. 8:S01kl 9:80 ryte

SEKMAI). 8:30 ->9:30 v. r. 16 stoties 
WOI’A — 1490 kU.

7169 SO. MAPKEVVOOD AVĖ. 
HElEmlock 4-2413Chlcagro 29. III.

NUO UŽSISENE JUSIU
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie, kurie kenčia l.ao SENU 

ATVIRŲ IR SKAl’PŽ-Ų 2A.DU 
nagai! ramiai sMfttl ir naktimis 
miegoti nes Jų uisleenCJuslos žaizdos 
niežėjimą ir skau’SJimą senų atvi
ru ir skaudžių žalždų uždekite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypai'oyes palengvins Jusu skaudSJl- 
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi paftallna 
niežėjimą Ilgos vadinamos P8OR1A- 
fliS. Taipgi pašalina perftėjimą ilgos 
vadinamos ATHLETE.8 FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir pei plyfiimą 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančlos suskllsios odos dedlr- 
vinių, odos Išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams. kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama 90 76
ot, $1.26, Ir »8.60.
Pirkite vaistinėse Chl 
sagoj Ir apylinkėse—
MUwaukee, Wlso.,Oa 
ry.Ind.lr Detroit, 1C1- 
ohlgan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ney ordai I

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy St., Chicago 34, III.

iiiiiiiiti iiiiiiiiiiiiiiuiiiiiniiMiiiiiiniiaih

STATYBAI 
(B NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
/isokių Rūšių 
kedžiag/

CARR MOODY 
LUMBER CO

'TĄSYS LTJ .7iNAS, Pre»
1039 Sc Halsted S*

re) victor 5 2-1272 
inavimą b Prekių Pnsta

Teikiarm Nemokama 
«tlu« didara kasdien uu<

vai ryto iki 6 vai vakar 
-Stadieniais iki 8 ^al vakare

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiHiiiiiiiiH’

Jei turite parduoti ar iteuomo 
4, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
įkyrioje. Skelbimą galite perduot 
elefonu: VIrginia 7-6640.

CMSSIFIED AND “HELP WANTED” ADS
REAL ESTATE

Marųuette Parke:
Mūr. 4 kamb.: pečiais šild., tuoj 

galima užimti, mažas (mokėjimas 
tik 310,600. skubame parduoti.

Gage Parke:
Naujas mūr. 2 po 6 kamb., platus 

kamp. sklypas, modern. įrengimai 
puikus, kaip svajonė.

Mūr.: taverna ir butas, geras biz
nis, skuba parduoti.

Rrighton Parke:
Mūr. 2 po 5 kamb., centr. Sild., 

garažas, tuoj galima užiiųtl vieną bu
tą, kaina tik $22.500.

Mūr. 3 butai ir maisto krautuvė, 
centr. šild. garažas, šalia tuščias 
sklypas, įkainuotas skubiam pardavi
mui,

3 namai. 8 butai, 150 sklypas, 500 
paj. j mėnesį, kaina tik- 6 metų pa
jamos.

Pirk ir dirbk sau:
Maisto krautuvė »u Jreng. labai pi

giai, teirautis tuoj.
Taverna su visais Jreng., puiklau- 

tije vietoje, ger. sąlygas.
Turime namų ir biznių visur. Pa

dedame gauti paskolas, notarizuoja- 
me kodumentus, pildome lncome tax, 
siunčiame pinigus l visą pasauli pa
gal Amer. Exp. money order.

SIMAIČIAI
Raalty. Buildera. Insuranco

2737 West 43 St 
CLiffside 4-2390

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas, 

lncome taksų pildymas

P LEONAS
REAL ESTATB

2785 West 71st Street
Visi telefonai: WAlbrook 5-6013

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDĘ AGENTfTRA
Vigų rūšių apdraudos. Automobl 

Mų finansavimas. N o taria tas Valsty 
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudaa kitai 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITI A 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSTTTLANOE AGENCH 
6108 S. Ashland Avė. Chicago 36, TD

CICERO — PARKHOLME. šv.
Antano parap. MŪRINIS 2-jų butų 
— 5 ir 5 ir 3 kamb. MODERNIŠ
KOS vonios ir virtuvės. Alyva ap
šild., ATSKIRI “boileriai”. 2 au
tom. garažas. LABAI ŠVARUS NA
MAS. Pajamos 10% kainos. 5542 W. 
Cermak Rd. OLympic 6-0666.

Arti lllth ir Kedzie. Naujas mū
rinis 5 kamb., 2 mieg. kamb. Tile 
vonia ir virtuvė. Beržinės spintos. 
Pilnas rūsys. Alyva apšild., 1 blk. 
iki autobuso ir St. Christinos bažn. 
$17,500; įmokėti $3,500. PRescott 
9-0872.

ROOMING HOUSE. $200 pajamų 
į mėnesį, plius 6 kamb. butas.'Karš
tu vand. apšild. $16,900. Apylinkėje 
22nd ir Pulaski Rd. Įmokėti $5,000.
SVOBODA, 3739 W. 26th St. Lawn- 
dale 1-7038.

BFn.niNG » REMODETTM

VIKTORAS SIMAITI?

General Contractor

Stato rezidencinius Ir komercinių* 
namue: pasiūlo sklypus; rekomen 
duoja planus: Išrūpina statybos kre
ditus Skambinti vak.: VI 7-422» 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis

SIMAIČIAI 
veltj - Builders - Insuran- 

3737 West 4Srd Streert

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniinHiu  
1^ UETUVię STATYBOS 
) | BE77DROVB

MORAS
Bulldera, Gen. Oontractore 
Atlieka planavimo ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas Ir Įvairūs 
patarimai nemokamai

Kreiptis šiuo adresu:

I0NAS STANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 

6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus
Tel. PRoauect 8-2018 =
6800 SO. OAMPBEUL AV&, 5

(Thlcaco 29. IMiiola =
^IIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIIIlllllIlllllS

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

1442 S. 48th Ct, Cicero 50, D1 
Statome naujos namus Ir garažus

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remdnto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-8793 nuo • vai 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLympic 2-5181 nuo 6 vaL 

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

S I s t o m e
NAMUS IR 
GARAŽUS

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

MASTER BUILDERS
General Contractlng Co.

(8av. V, Sodeika ir J. Sfc oru bukas)
1400 a. 48TH CT., CICERO 60, ILL
Tel. Ol.ymplo 8-7381: TO 3-4836

REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
ir pai duodami uždirb
ote per šią Įstaigą.
VL. BUDRECKAS

B■ALTY
•o»l Archer Avė. (prie

CalifornIJos g-vės)
LAfayette 3-3384

Aloje uejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar 
navimas

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 59th St. Tel. Proepect 8-5454

NeJud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parūplnlmas. 
automobilių leidimų patarnavimas.

VISŲ ROSIU APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Kcal Estate 
General Insurance, Notary Public 

5916 S. Western Avė.
REp. 7-6886 arba HEm. 4-7085

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkine 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5080 

PRospect 8-8579 (vak. b sakmad.)

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamų turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mane teisingu patarna
vimu.

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400
Kas per mano įstaigą pirks 

ar parduos nekilnojamą turtą 

ekspertiškas income taksų pil

dymas vieniem metam nemoka

mai.

BERWYN SOUTII. Įmokėti $2,900 
Naujas 6 kamb. bungalotv, 3 mieg. 
kamb. Alvva apšild. Rūsvs ir pa
stogė. $17,500. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd. BIshop 2-2162.

PIETVAKARIŲ miesto dalyje. 
ĮMOKĖTI $2,000. 4 kamb. namas, 
galima įrengti dar 2 kamb. Alyva 
apšild. Sklypus 50x135. Mokykla, 
autobusas ir kraut, apie 3 blokai. 
$12,500; arba duokite pasiūlymą. 
Išsimokėjimui apie $80 į mėn. PRes
cott 9-0872.

ĮSIGYKITE DABAR

Ar Marija apsireiškė Lietuvoj* 
vtsakyma rasite .1 Budzeikos kn 
mtėje

MARIJOS APSIREI^riMJ

ŠILUVOJE
Kaina 40 cento

Ją galite gauti
“DRAUGE’

2334 So. Oakley Avė

CHICAGO 8. ILL

Remkite dien. Drauj&!

Skelbkites “Drauge”!

NEW
HIGHER

RATES
TOOLMAKERS, DIEMAKERS

To construct and maintain all types of punches or dies, 
molding dies, jigs, fixtures and gagės.

MACHINISTS
To repair and maintain Standard and epecial machinery. 
Central tool rooms are air conditioned ivith finest equip- 
ment and best, safest working conditions.
Wage progreseion and merit inereases.

10% night bonus. — Overtime.
Excellent pension plan, paid vacation and holidays, and 
many other benefits at no cost to employee.

WESTERN ELECTRIC
APPLY

CICERO AVĖ. & 230 PLACE
Employment office open Monday thm Saturday.

HELP WANTED MOTERYS

NEEDED AT ONCE
STEN0GRAPHER

Diversified work. Emploj'ee bene- 
fits. Good starting salary. Near 
Northwestem and Unicu Diųiotš.

Call TR 2-8104 or appt.

GENERAL OFFICE
Varied duties — Mušt type.

Hours 8:30 to 5

Briggs Transportation
3315 So. Parnell Avė.
Tek KEnwood 8-4100

Reikalinga pagyvenusi moteris pri
žiūrėti 4 m. mergaitę. Skambinti:

PUllman 5-3605

IŠNUOMUOJAMA

Išnuom. kambaiys. — šviesus, šil
tas, su atskiru įėjimu, virtuve ir 
visais patogumais. Vyrui. 7143 So, 
Talman Avė., GRovehill 6 3069

ĮSIGYKITE DABAR !
*■ei ■ e ■ ■ — m <

MALDAKNYGE

“JAUNUOLIU MALDOS”
Kurią p&ruoiė

Kon. P. Kirvelaitis 
Kaina: $1.50 ir $2.50

(’ŽBftkjniflji lulreenoRIte

DRAUGAS 
2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILL.

IIIIIIIIilIlIlIlHIIIIIIIIIIIKIIIIIIIMIIi illlll

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge". 2334 So. Oakley Avė., 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
kietais viršeliais $2.
iiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiim

HXKJ<}<H>CHJOO<>0-O0 0a-OH3-D^>a-0-0<}JCH

Lithuanian dietionary
Afi riiškai lietuviškas Lietuviš
kai angliškas žodynas Parašytas 
H. H. Pewtress ir T Gėriko. 333 
pj. Kietais viršeliais Kaina $4.50 
Oa narni’ “Draug.- ’ 23^4 South
'akle', Avė Chieagn P U

TĖVAS PIJUS
storijo: ua irmasis kvnigas
kuris turi Kristaus žaizdas Tė
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
vra įdėti 32 paveik&iai Kaina 
$2.00

Galima gauti "DRAUGO“ 
Adminlstracijc je 

2884 So. Osklej Avenue

CHICAGO 8, ILLINOIS
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INVENTORINIS PREKIŲ 
IŠPARDAVIMAS

LIETUVIŲ PREKYBOS 
NAMAI

3224 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 2-4226
Kas turi gerą skonį _ viską perka pas Lieponį

Prekės be brokų, sugadinimų, naujausio stiliaus, 
geriausių Amerikos fabrikų, kainos be užsiprašymo,

išmokėjimai iki 3-jų metų. Pirkėjų sąskaitos 
neparduodamos finansų kompanijoms

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Už $100.00 parduodamos sofos, įvairių spalvų, nakčiai 

padaroma miegama lova. Pas mus pirkaite tiktai už $59.00
Už $150.00 parduodama 3-jų dalių sofa, kėdė ir attoman, 

naktį miegojimas 3-ims asmenims, šio mėnesio išpar
davime tiktai ..................................................... ................... $119.00

Už $200.00 parduodama Simmons 57 metų stiliaus sofa 
ir fotelis, nakčiai dviejų asmenų lova, garantija 10 
metų, pas mus dabar tik .......................... ....................... $149.00

Už $300.00 parduodama sofa ir dvi kėdės, kavos sta
liukas su formaika. viršumi ir du lempų staliukai do
vanai, pas mus tik ............................................................. $229.00

Už $500.00 parduodami svečių kambario baldai, Karpen,
Puliman, Simmons, Northome, Howard ir kitų fab
rikų, garantuota 20 metų pas mus ........................... $380.00

MIEGAMOJO KAMBARIO BALDAI
Po $60.00 parduodamos komodos, riešuto ar ąžuolo me

džio pas mus .......................................................................... $39.00
Po $100.00 parduodami dresseriai su šlifuoto stiklo veid

rodžiu pas mus . .......................... .......................................... $69.00
Po $200.00 parduodami miegamieji, dresseris su sidab

ruotu veidrodžiu, bookcase lova, dvi puikios lempos 
pas mus išparduodama po ................................................. $149.00

Po $400.00 siūlomi išpardavimui Brazilijos ar Filipinų 
raudonmedžio miegamieji su viena ar dviem atskirom 
lovom pas mus ..................... ............................................ $329.00

Po $900.00 parduodami švediško ar Daniško stiliaus 
miegamieji su dviem ar viena lova, ąžuolo, vyšnios, 
klevo ar Filipinų raudonmedžio,dar niekur nematyto 
stiliaus pas mus ................................................................. $499.00

VALGOMOJO KAMBARIO BALDAI
Už $150.00 parduodami 5 dalių baldai, ąžuolo, riešuto

su formica nedegamu viršumi pas mus šiuo metu tiktai $99.00
Už $250.00 parduodami 8 dalių valgomieji — naujo sti

liaus tik .............................. ............................................... $199.00
Už $500.00 parduodami 5 dalių valgomieji, su šlifuoto 

stiklo stumdomom durim, pas mus šiame išpardavi
me tiktai ............................................................. . $399.00

Už $700.00 parduodami Daniško stiliaus valgomieji, rie
šuto, ar šviesaus mahageni, su puikiu formica baru 
pas mus tik ............................................................. $550.00

Šis valgomasis susideda iš 17 dalių.

VIRTUVĖS BALDAI
Už $69.00 parduodami stalai >u formica viršumi, su ke

turiom kedėm, įvairių splavų tiktai pas mus ............... $39.00
Už $100.00 parduodami 6 dalių virtuvėm baldai, įvairių

spalvų ...................................................................................... $59.00
Už $140.00 siūlomi Formica stalai su 6 puikiom kedėm tik $99.00

RAŠOMIEJI STALAI IR KNYGŲ SPINTOS
Už $50.00 siūlomi rašomieji stalai moksleiviams, ąžuolo 

ar raudonmedžio, dovanai duodama — rašalinė, spaus
tukas, plunksnakotis, stalui padėklas, popieriui pjauti 
peilis — pas mus tiktai....................................................... $29.00

Už $75.00 parduodami rašomieji stalai, ąžuolo ar ma- 
hagoni spalvos su formica viršumi pas mus sau.-io 
mėnesį tik ............................................................................... $49.00

Už $40.00 parduodamos knygom spintos su stumdomom
siiklo durimis, ąžuolo ar mahogoni spalvos šį mčn. tik $29.00

Už $100.00 parduedumi rašomieji ,-vtalai, ąžuolo ar maho
goni ................ . ...................................................................... $69.00

Už $200.00 parduodami Europietiško stil., su šlifuotu stiklu $149 
Už $120.00 parduodamos knygom spintos su šlifuoto

stiklo durimis, lentynų augštis reguliuojamas, riešuto 
ar šviesaus mahagoni medžio pas mus ........................... $70.00

MATRACAI, LOVOS
Vatiniai matracai visų dydžių parduodami tiktai .......... $12.50
Už $30.00 parduodami spyruokliniai matracai, įvairių sp. $19.50 
Uū $50.00 parduodami Simmons matracai 15 metų ga

rantija pa* mus ...................................................................... $39.00
Metalinės lovos visų dydžių ir spalvų tiktai per išpardavimą $9.50 
Medinės lovos pilno dydžio visų spalvų, pasilikę 50 lovų, po $19.50

KILIMAI
Po $15.00 parduodami rankų darbo importuoti kilimai 

30x54” tik .............................................................................. $5.00
Po $69.00 parduodami vilnos ar ryon įvairių spalvų ki

limai tik ................................  ..............................................  • $49.00
Po $100.00 parduodami A. Smitli, Maggcc. Bigelovv vil

nos kilimai po ...................................................................... $69.00
Kilimai nuo sienos iki sienos geriausių fabrikų vilna 

100% sq.-ya ........................................................................ $6-10.00

ŠALDYTUVAI IR PEČIAI
Už $200.00 parduodami 8 cub pėdų šaldytuvai Admiral, 

VVestinghouse .......................................................................... $150.00
Už $300.00 parduodami 10 cub. pėdų šaldytuvai 8 asme

nų šeimai tiktai ................................................................. $249.00
Už $130.00 siūlomi poreelano virimui pečiai pas mus 

šį mėnesį .................................................................................. $99.00
Už $200.00 siūlomi virimui pečiai, su stiklo durimis, nc- 

duštamo pore....................................'....................................... $149.00
Skalbiamos mašinos su dvigubom sienom ir automatiš

kais gręžtuvais tik ............................................................... $99.00

TELEVIZIJOS IR RAOIO
Balti radio aparatai virtuvėm^ ar miegamajam 
TV ABC, Zeniih, Admiral, Dumont, General I

$15.00tiktai.. 
Electric,

stalo modeliai ............................ ..................................... $99.00
TV ant grindų pastatomi visų fabrikų šviesūs ar tam

su- medis 57 metų modeliai šį mėnesį už................... $199.00

FURNITURE UENTER, INC.
Jmonės vedėjas JUSTAS LIEPONIS 

3^24 SO. HALSTED STREET
Tel. Vlctory 2-4226

rękyba atidaryta:
Pirm., Kelvii tadieių 9—-9:30 v.
Kitom dienom 9—4 6 v.
Sekmadieniais 10—5 v.

^7=

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGOJE
Puošni monstrancija 

katedrai
Šv. Raimundo katedrai Jo- 

liete įtaisyta nauja monstran 
cija. Auksą, brangakmenius 
daugumoj suaukojo pa:apie- 
čiai. Piešinį padarė sesuo H'l- 
truda, o pačią monstranciją 
pagal tą piešinį — Wendell 
firma Chicagoje. Monstrancijo
je yra 15 karatų deimantų. Jos 
vertė siekia $17,000. J03 koja 
sudaryta iš Šv. Raimundo sta
tulos, o viršuj — spinduliuo 
janti saulė.

Numušė atlyginimą 
advokatui

BOMBŲ GAMINTOJAS

George Matesky areštuotas, nes jis per 16 m. pats gamino bombas, 
kurias slaptai padėdavo įvairiose New Yorkci vietose. Čia jis šypsosi 
už grotų NVaterbury, Conn. (INS)

Chicagos Apylinkės teismas 
nustatė, kad advokatui Jay 
Stough, už dalyvavimą Thorne 
paveldėjimo byloje,

$250,000 verslo mokyklai
Northwestern universiteto 

tereikia . Verslo .mokykla iš Fordo fon- 
mokėti $10,800, o ne $107.000, Lj0 gavo ketvertį miliono dole- 
kaip jis to buvo pareikalavęs, j j-įų pašalpos. Tai esanti didžiau- 
Byla kilo po mirties jauno mi- gja auRai kokią universitetas 
lionieriaus Montgomery Ward
Thorne, kuris prieš pat mirtį 

'buvo savo turtą užrašęs savo 
Į draugei mergaitei, su kuo ne
nutiko jo motina.

Areštavo besispardančją 
šokėją

j
Chicagos policija areštavo 

šokėją Zetą Blair, 28 m. am
žiaus. Jį savo profesiją polici
jai nurodė kaip akrobatinės šo
kėjos. Ji buvo areštuota, kad 
girta važiavo ne sava Clark 
gatvės puse nuo Chicago avė. 
iki Erie str. Sulaikyta ji spyrė 
į policininką, savo kosmetikos 
dėžute išmušė policijos mašinos 
langą. Policijai ją paimti padė
jo jos automobily važiavusi Pat 
O’Grady.

Rado negyvą automobily
Antonio Carranza, 25 m. am

žiaus, buvo rastas negyvas au
tomobily ties 1206 W. Roose- 
velt Rd., Chicagoje. Jo galva 
buvo smarkiai sužeista lazda ar 
kokiu kitu ginklu.

Viešas atsiprašymas
Mieli mūsų draugai ir pažįs

tami neturėkite už blogą nega
vę pakvietimo j mūsų ruošia
mas vestuves: Barbara M. Pa
navas ir Donald A. Petkus. Prieį

bet kada iš vienos įstaigos yra Į ggria.usių norų nebuvo galimy- 
gavęs. Ta suma bus panaudo- t,ių vįsų pakviesti. Patalpų nė- 
ta studijų kurso planavimui, ra erdvių, todėl turime taiky-
naujų profesorių partraukimui 
ir verslo kurso plėtimui.

f

Jos alga — $15,000
Bernice T. Van der Vries pri

imta į Chicagos Miesto susisie
kimo vadovybę ir būdama su
sisiekimą tvarkančios tarybos
nare ji gaus algos $15,000 per; Antano parapijos bažnyčioje 10 
metus. Susisiekimo taryboje, vaj ryto, šeštadienį, sausio 26
penkiems nariams mokama po 
$15,000 metuose, vienam — po 
$50 už kiekvieną posėdį, o pir
mininkui — $35,Q00 metams.

Penki sužeisti, vienas žuvo
Penki Chicagcš srities Lai

vyno lakūnai biivo sužeisti, o 
vienas užmuštas, kai jų lėktu
vas ties Detroitu nukrito že
mėn ir sudegė. Jie gabeno kars- 

į tą su mirusiu. Susimušus lėktu
vui ir karstas sudegė.

Užpuolė šoferį
Du banditai, apiplėšė' šoferį 

Leroy Dorsey, kuris buvo* at
vežęs į vieną maisto krautuvę 

p i i* « i iojzį i j produktus. Jam iškraunant 
: prekes banditai pasislėpė jo

BEVERLY HILUS GELINYC1A sunkvežimy, paskiau vienas
(Geriausio* gėlės dėl vestuvių, banke į Ennrlitflę. napragino iarri revol- ►ų, laidotuvių Ir kitų paouoMmu. , Danaitas pagrasino jam IC\Ol

veriu ir apiplėšę abudu pabėgo. 
Iš jo paėmė $600.

$124,000,000 universiteto 
statyboms

Illinois universiteto preziden
tas dr. D. Dodds Henry pa
skelbė 10 metų universitetinių 
statybų planą, siekiantį $124 
milionus, iš kurių $41.500,000 
statyboms Chicagoje, o $82,- 
500,000 Urba no je — Cham 
paign.

>44* WKST BSRD KTRERT 
r«sL PRoupeot 8-088* Ir PR 8-08*4

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir iiiiiiiiiiminiiiii 
felef. REpubhe 7-68O*’ 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos {vedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas
ATLAS FUEL CO.

Atstovai
4919 So. Paulina St 

PRospect 6-7960
IIIIIIJ.lllllllllllllllllllllllllllllllllllIHIIiih

— Sovietų mokslininkas pranc 
‘ ši, kad jis radęs antarktyje 
| oazę, kurioje temperatūra buvu-Į 
į si 77 F. laipsniai šilimos.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

v '.•■s,;.-'' — ./

Jau suėjo vieiieri metai, kai negailestingu mirtis atskyrė iš 
mūsų tar,x» mylimų žmonų, motinų, seserį

MONIKA ŠVEIKAUSKAS
Netekome navų mylimos 1956 m. sausio mėti. 25 <1. Nora lai

kas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsimi' užmiršti. Lai gailes
tingas Dievas suteikia jai amžinų ramybę.

I l jos sielų mes užprašėme 3 gedulingas šv. .Mišias su egzek- 
vijimia šeštadienį, sausio mėti. 26 dienų 8 tai. ryto Gimimo Pa
nelės Svž. parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pa 
žįstamus šiose pamaldose dalyvauti ir kaitų su mumis pasimelsti 
UŽ a. a. Monikos Šveikauskas sielų.

Nuliūdę: Vyru, dukterys, sūnus, žentai, brolis, brohcuc ir 
kiti giminės.

A. A.

PETRAS NAVICKAS
Gyveno 66 10 54. Tutinau Avė.

Mirė sausio 2 1 d.. 1957 m.,
10:30 vai. rylų, suluukęs pusės 
amžiaus. Gimė Lietuvoje; kilo 
iš Lazdijų upakr., Rudaminos 
parap., Iluinkavo dvaro.

Amerikoje išgyveno 7 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me žmona Adelė t Birgelytė i, 
3 dukterys: Birutė Sent'eras,
žentas Stasys. Jūratė Ir Dalia, 
3 broliai: Ignas, Vacius, gyve
ną Jlamiltnn, Kunudoje, ir 
Juozapas Ii Jų šeimos, 2 sesc- 
rys: Marija Ir Autose Ir Jų šei
mos, gyvenančios Toronto, Ka
nadoje, kiti giminės, draugai 
ir pužĮstuml, Lietuvoje liko 
brolis Vincas ir sesuo Moniku, 
ir Jų šeimos.

Priklausė šv. Vardo D-jai.
Kūnas pašarvotas Mažeika. 

Evans koplyčioje, 68 45 Houtli 
VVestern Avė.

Laidotuvės Ryką penkiadie
nį. sausio 25 d.. iš koplyčios 
8:3a vai ryto boa atlydėta* į 
šveitė, raitelės Gimimo parap. 
bažnyčių, kurtoje įvyks gedu
lingos pamaldos už vellonies 
stelų, t’o pamaldų bus nulydė
tas į ftv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažĮtsumu* 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Mokytojui HENRIKUI MISIŪNUI, 

jo mylimam tėveliui sovietu pavergtoje Tė

vynėje mirus, nuoširdžią bičiulišką užuojau

tą reiškia

Kaimynų Mokytojų Būrelis

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vitui blokai ubo kalinių.

Didžiausias Paminklam* Planų 
P^«1 rinkimas BUMtO!

Telef — CEddrcrest 3-6335

tis prie aplinkybių. Kaip visi 
tėvai taip ir mes darome vai
kams geriausia kas yra galima. 
Jungtuvių momentas taiamžinaj 
Jungtuvių momentas tai amžina 
mas — tėvams džiaugsmas, tau 
tai garbė. Dėl to prašome vi
sus būti su mumis maldoje Šv.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6312 S0 WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 

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

T0wnhall 3-2109
d. Reiškiame savo pagarbą ir 
dėkingumą.

Mrs. Marle Panavas, Anthony 
Agnės Petkus

A. A.

KONSTANTAS GADEIKIS
Gyveno St. Louiu, Mo.

Mirė HUlišio 2 1 d.. 1957, 9 v. 
vali., sulaukęs 48 nu amžiaus.

GimS Chicago, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Stanislava (Matuzaitė), 
motina Marijona, sesuo Ona 
Razūnaš, švogeris Jonas, pus
seserė Phyllis J’avlotie. pus
brolis Juozapas Balvoeius, švo- 
gerka Bernice Egan, jos vyras 
ltoy ir jų šeima, švogeris John 
Martin, j.-, žmona Ann. kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Lackavvicz 
koplyčioje, 2314 \V. 2 3rd I’lace.

laidotuvės Įvyks šešt., saus. 
26 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas j Aušros Var
tų parupijos bažnyčių, kurioje 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
vellonies sielų. t’o pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: 'Žinomi, motina, se
suo ir kiti giminės.-

Laidotuvių direktorius Ste
ponas Lakavvicz. Tel. V Il giniu 
7-667 2.

JOHN F. EllDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

Tel. Yfl 7-1741-2 ir Lfl 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

LIODĖSIO VALANDOJ 
iukio

MAŽEIKA‘EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Wefltera Avė. Air ComUtJoned koplyAa 
BEpobUo 7*8600 —- 7*8601 Automobiliam* vtote

T1.ni*, kurie gyvena kltoa* miesto dalys*: gausias* 
koplyčių arčiau jQaų namų.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

' Ambulansų patarna- Mes turime koplyčia*’
vimaa dieną ir nak- $$ visose Chicagos ir'

I tį, Reikale šaukite
I mus.

Rosclando dalyse ir ’ 
tuojau patarnaujame I

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

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

PETRAS P. GURSKIS
659 We»t 18th STREEET Tel. SEeley 3-5711

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICIIIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

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

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

ŽTgMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 VV. 46th STREET YArds 7-0781

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

VANCE FUNERAL HOME
1424 B. 50th AVĖ. OLympic 2-6245 ir TOvnhall 3-9687

N uHūdę: 
z.entan.

Žmona, dukterys Ir

laidotuvių direktorius Ma 
žeika-Evans. Tel. REpublic 7-
SGUO.



MĖNRAŠTIS ORaUGaS, CHICaGO, ILLTNOT9 Ketvirtądienis sausio 24 1351
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X Lietuvių Dailės Institutas

yra pakviestas suruošti tris 
meno parodas University of 
Colorado, Denver (Boulder), 
galerijoje. Pirmoji lietuvių 
liaudies meno paroda bus š. m. 
vasario mėn. 5—19 d. d.; ją 
sudarys liaudies skulptūros, | ^d*enĮ\ 
architektūros, medžio raižinių 
ir kryžių bei koplytėlių auten-

X Petras ir Elena Jurkynai

prieš kiek laiko įsigijo naują 
namą. 7152 So. Campbell Avė. 
Šiomis dienomis jų džiaugsmas) 
dar padidėjo kai gimė sūnui3, i 
kuriam duotas Petro Vytauto J 
vardas. Jie augino dvi dūki as Į 
ir sūnų, kurie lanko Gimimo 
Panelės švenčiausios parapijos 
mokyklą

X Augustas Barčus, Sophie 
Barčus radijo programos biznio 
direktorius ir žinomas skelbi
mų pranešėjas, kitą pirmadienį, 
sausio 28 d., švenčia savo gim-

tiškos nuotraukos ir audinių 
oirginalai. Antroji paroda re
prezentuos mūsų grafiką ir 
bus atidaryta vasario 19 d. iki 
kovo 5 d. Trečioji skirta tapy
bai, skulptūrai, keramikai. Ji 
bus kovo 5—19 d. d.

Šias parodas globoja Lietu
vos valstybės konsulas dr. Pet
ras Daužvardis.

Ketvirtąją, apžvalginę, paro
dą Institutas yra numatęs su-

Barcus turi daug darbo ruoš
damas Sophie Barčus radijo 
programos metinį parengimą, 
kuris įvyks vasario 3 d. Lietu
vių auditorijos salėje.

NUŽUDYTOS MERGAITES

Barboros Grimes, 15 ra. amžiaus, ir jos sosers Patricijos. 13 m. lavonai 
buvo surasti \Villiow Springs, 111. Abi mergaitės buvo dingusios nuo 
gruodžio 28 d., kai jos) išėjo pasižiūrėti Elvis Presley lilrno 11 kartą

CHICAGOS ŽINIOS
Žiauriai nužudytos 

mergytės

IŠ ARTI IR TOLI
j. A. VALSTYBĖSE

IJtuanistika Columbia

X T. Saleziečių sodybon Ši
luva, Cedar Lake, Ind., sausio 
20 d. buvo iš Chicagos nuvykę 
apie 40 asmenų lietuviško jau
nimo, ateitininkų su kun. J.
Raibužiu, S. J. 12 vai. išklausę universitete. Registracija į vi- 
mišių praleido laiką bečiuožda- Į sus tris lituanistikos kursus 
mi pačiūžomis bei rogėmis ir Columbia universitete Ncw 
besilinksmindami naujosios sve-

ruošti šį pavasarį Chicagoje. tainės patalpose.
Šioje parodoje bus reprezentuo-
jamos visos dailės šakos. Lie- X Barbora Panavas 
tuvių Dailės Institutas šįmet Donald A' Petkua- Hnomo 
švenčia savo organizacijos de- boriaus siinus' susituokia sau- 
šimtmetį sio 26 d‘ šv' Antano parapijos

bažnyčioje Cicero. Vaišė3 įvyks 
Trameks salėje, 6144 W. Cer-

ir

X Amerikos legiono 4 dis- 
triktas planuoja kraujo aukų 
vajų veteranams. Cook apskri
ties vicekomandierius ir 4 dis- 
trikto kraujo aukų rinkimo pir
mininkas J. L. Paukštis, 4428 
S. Califomia avė., ruošiasi 
šiam kraujo rinkimo vajui. 
Tam planui galutinai parengti 
šaukiamas susirinkimas sausio 
24 d. 8 vai. vakaro William 
McKinley poste, 1954 West 35 
st. Visi Amerikos legionų pas
tų vienetai privalo atsiųsti į 
susirinkimą savo atstovus. Su
sirinkime padarys pranešimą 
kalbėtojas iš Hines ligoninės. 
Po susirinkimo bus muzika bei 
bufetas. J. L. Paukščiui šiam 
darbui padeda Helen Resney ir

mak Road.
X šv. Kazimiero seserų rė

mėjų 6-tas skyrius ruošia pra
mogą sausio 27 d. 2 vai. p. p., 
4348 So. Artesian Avė. Kvie
čiami visi dalyvauti. Atsilan
kiusių lauks gausios dovanos ir 
vaišės.

X Ramutė Klorytė, iš Cice
ro, susižiedavo su Romu Bar- 
tuška, gyvenančiu Brighton 
Park. Vestuvės numatomos 
vasaros metu, kai Ramutė

Bendruomenės susirinkimas
Sekmadienį, sausio 27 d. šv. My

kolo parapijos salėje šaukiamas L.
I Policijai dar didelė mįslė _'®‘Ą°rth Slįe 
' . J ’ smukimas. Pradžia 11 vai. 30 nūn
kaip mergaitės praleido tas Į Visi lietuviai kviečiami susirinkime 

į apie porą savaičių prieš jų nu-.^aljnnuti ir ta proga apsimetėti
Tėvai atpažiao. hail netolilžud Kur j03 b , ik J.ono moke.tį ui 19M m. Adra..

W,llow Springs „ira Ii du mer- m03? Chicagoje dėl to įvykiu1'1“ " A"'
gaičĮų lovenai tuvo Patricijos tabai daug kalbama. dideUs su-1
ir Barboros Grimas, 13 ir 15| „įjaudintoms. Gana aišku, kad 
me.ų mergaičių. į jog į.JV0 ,iuįu(]yto8 kitur ir tik

j Jų lavonai buvo v Miškai su-i jų lavonai čia atvežti ir numes- 
šalę, ni.o jų buvo nuplėšti dra- ti. Ypač sunkiai pergyvena 
tužiai ir kūnuose matėsi prie- mergaičių motina ir dukterys, 
vartos žymės. Jų nužudymas Vyresnioji mokėsi Kelly augšt. 
labai primena anų trijų bermu- mokykloj ir kaikurios ten besi- 

įkų nužudymą 1955 m. spalioj mokančios lietuvaitės ją paži- 
mėnesį. Ja3 atrado Leonard no jo.
Prescott. keliaudamas Į maisto
krautuvę. Jos gulėjo šiaurinia- Perdūrė užpuolėją 
me Church road kelio pakraš-! Restorano tarnautojas Peter 
tyje, apie 200 pėdų Į rytus nuo Gordonian, 55 m. amžiaus, be

sigindamas nuo užpuolėjo, ku
ris įsibrovęs į restoraną, 2409 
Madison str., Chicagoje, norėjo 
apiplėšti, perpjovė užpuoliko 
veidą ir suvarė peilį į nugarą.
Banditas taipgi sunkiai sužei
dė Gordionianą, kuris buvo 
nugabentas į Illinois Research 
ligoninę. Policija dabar tiria

---- ;Cook apskrities riba einančio
kelio. Iš karto jisai manė, kad 
tai manekenai ir, kažką įtarda- 

' mas, neišlipęs iš mašinos, grį- 
į žo namo ir paėmė žmoną ir vėl

— Lietuvių Bendruomenės su j atvažiavo. Žmona nusprendė 
važiavimas įvyko gruodžio mėn. kad tos figūros tai ne maneke-

AUSTRALIJOJE

28. 29, 30 d. d. Sydnėjuje. Su
važiavime dalyvavo 68 atstovai 

Yorke š. m. pavasario sėmėsi- 8Upiaukę į§ vįsog Australijos, 
rui vyks nuo vasario 1 d. iki 5 Suvažiavime aptarti įvairūa
St/and BrTad^y^Ne^York reikalai lr^ Pada‘ apdengti sniegu, tik kai šį sa-

27, N. Y. Lituanistiką studi
juojantieji gauna pilnus kredi-
tus, kaip ir iš kitų universitete 
dėstomų dalykų. Informacijų ir 
kitais studijų reikalais Colum
bia universitete kreiptis į dr. 
A. šešplaukį, tel. UN 5-4000,

Apylinkės valdyba

NAUJŲ N’AJiNŲ 

. FONDAS

«»»■»'H t'r'-

nai.

‘‘DRAUGO’’ Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
šie asmenys:

Naudžiūnas, Mrs. E. .. $5.00
Ūselis, P............... 5.00
Sharko, Geo .............. 3.00
Bajerčius, Br................ 2.00
Damulis, St...................2.00
Graušinis, A................ 2.00
Jasaitis, L.................... 2.00
Kazickas, J...................2.00
N. N.............................2.00
Paulaitis, R.............. 2.00
Petravičius, J................2.00
Seipanavičius, L.........  2.00
Skrinska, B..................  2.00
Tamulionis, Br.......... . . 2.00
Vashkys, St................. 2.00
Vitenas, P................... 2.00
Zwinskis, Mrs. M. .... 2.00
Andrijauskas, V...........1.00
Augis, J......................... 1.00
Astrauskas, A.................1.00
Barodica, J .................  1.00
Brazauskas, J................. 1.00
Chesnakas, Ver............... 1.00
Endzelis Vikt............... 1.00
Gečas, H........................ 1.00
Johnson, Ch.................. 1.00
Kalvynas, P.................... 1.00
Kubilius, B....................  1.00
Koskus, V....................  1.00
Krygeris, M.................... 1.00
Mateika, Alb.................  1.00
Mikalojunas, Pr. ...... 1.00
Novack, J. .. ................. 1.00
N. N............................. 1.00
PokniiS, S................................1.00

Tuojau buvo pašaukta poli
cija, kuri nustatė, kad lavonai dames Br°wn, 16 m. amžiaus, 
tenai gulėjo jau keletą dienų, kuris buvo nugabentas į Ap

skrities ligoninę su tokiomis 
žaizdomis, kokias buvo Gordo
nian padaręs užpuolikui. Šio 
motina pranešė policijai, kad 
sūnus parėjo namo kraujuoda
mas ir neteko sąmonės.

ryti reikiami nutarimai. Išrink- yaitgalį sniegas nutirpo, jie vėl
ta nauja krašto valdyba šios su 
dėties: Kmitas, Simniškis, Dau-
kus, Kovalskis, Veteikis, Stasio 
nis, Budrikis, kandidatais pasi-

pasidarė matomi. Vienos mer
gaitės galva buvo paslėpta žo
lėje ir lapuose ir jos lavonas 
pridengtas skersai užmestos

liko: Grina, Jonaitis, Kolakaus- kitos mergaitės lavonu. Atro- 
kas. Krašto valdybos būstinė <jo, kad vienos mergaitės veide Trokšta žuvys

Storokas leda3 dėl stipraus i
ext. 565. Universiteto biuletenį ^^„„^VbtaT Ktd- jym“T„gal j0S storoka sniego danga,
(announcement ot Sehool of da™g nos‘a Pn’
Hpnprftl Studiesl salima eauti 2 KU. Ja _3’ MarunKus. ( metyta metahmų dėžučių, bu-
irrpininntia raštu i Office of barbės teismo būstinė Adelai-i telių ir kitų atmatų. Nerastakreipiantis rastu į Office of d Kontrolės komisija: Kar- ___ t.
University Admissions 322 gvedag• Protas Sekantį3
University , o um įa m Australijos Bendruomenės ats- 
versity. j stovų suvažiavimas bus šaukia-

KANADOJ
— J. Gužauskas iš Kanados 

išvyko Lietuvon. Į ją, Už savo
baigs studijas Urbanoje, 111. santaupas prisipirkęs, išsivežė 
Romas taip pat studijuoja. 'brangių kailių ir drabužių. Da

bar vienas jo bičiulis Toronte
X Valį Jokubauskienė, prieš 

porą metų atvykusi iš Austra-
Bemica Jonikas. 6547 S. Wash- RJ08 i Ameriką ir apsigyvenusi 

su šeima Chicagoje, mokėdamatenaw avė.
kelias svetimas kalbas.

gavęs laišką, kuriame tas skun
džiasi, kad savo kailių ir kitų 
gėrybių siuntos vis nesulau
kiąs ir nebeturįs vilties su-

nei mergaičių drabužių, nei jo 
kių kitų jų turėtų daiktų. Vie
ta nebuvo tinkamai ištirta, nes 
greit pradėjo snigti ir temti, 

mas po dviejų metų Geelonge Policijai apie jų atradimą bu- 
(netoli Belbourno). vo pranešta antradienį 1 vai. 35

— Australiją. Lietuvių Ka

talikų suvažiavu a gruodžio 27 
d. dalyvavo visų Australijoje 
veikiančių lietuvių katalikų or
ganizacijų atstovai, kapelionai 
ir katalikai veikėjai. Suvažiavi
me aptarti katalikų reikalai Au

Dradė- --------- ------ ----- ui8<ui<m. * liaują -ra.uoi.Aa
Idiiuo- lauktL 0 tarP kitko j*3 sav0 jlijos Lietuvių Katalikų FederaX Tėvų Marijonų Bendra- jo dirbti banke , k„rtu studiju0 ~

darbių Chicagos apskritie, pa- dama buchalteri , Kaune ir ^a^ake ra^^s’ kad mielai norėtų

min. p. p.
Šerifas greit įsakė apdengti 

tą vietą ir dieną naktį saugoti, 
kad būtų galima dienos metu 
ištirti ir išjieškoti pėdsakus.

Vakar buvo vykdomas mer
gaičių lavonų skrodimas. Anks-

stralijo je ir išrinkti nauji valdoį čiau nebuvo galima to daryti, 
mieji organai. Į naują Austrą- nes lavonai buvo sušalę. Vienas

apklojusi Cook apskrityje esan
čius 100 ežerų neprileidžia de 
guonies į vandenį ir ežeruose 
ima trokšti žuvys. Daugelis jų 
puola prie ekečių, kurias pra
kerta žuvautojai. Kaikur jau 
randama ir šimtai negyvų žu
vų.

KAS KĄ IR KUR
BUDRIKO RADIJO PROGRAMA

šį vakarą Budriko radijo piogra- 
moje iš stoties \YHFC, 1450 kil. nuo 
6 iki 7 vai. girdėsite gražių lietu
viškų dainų ir muzikos. Programoje 
buv. Lietuves operos solistė Izabe
lė Motekaitienė pasirodys su gražio-

iš pirmųjų areštuotų įtariamų Prockys, J.................. . 1.00
Reškevičius, V............ . 1.00
Shukis, Ch.................. , . 1.00
Šlapelienė, G.............. .. 1.00
Šiūras, St................. . . 1.00
Stumbras, St............. . . 1.00
Tamošaitis, J............ . . 1.00
Vaičiūnas, J.............. . . 1.00
Vedegys, A............... . . 1.00
Žemaitis, J............... . . 1.00
Mažonis, S................ . . 5.00
Tamanauskas, K. ... . . 4.00
Baleckaitis, A........... . . 2.00
Fedoravičiui3, M........ . . 2.00
Januškienė, A........... . . 2.00
KaČionis, Pr............. . . 2.00
Liaudanskas, Košt. . . . . 2.00
Linartas, V............... . . 2.00
Markevičius, R......... . . 2.00
Marčiukevičius, Košt. . . 2.00
Penikas, J................ . . 2.00
Račiūnas, Just.......... . . 2.00
Adomėnas, Alb......... . . 1.00
Bartkus, Stef........... . . 1.00
Butą, J...................... . . 1.00
Canadeo, Anna ....... .. 1.00
Gailius, Mns. P......... .. 1.00
Grumuldis, Pr........... . . 1.00
Jucaitis, P................ .. 1.00
JurgutaviČ'us, P. ... .. 1.00
Kijauskas, P............. . . 1.00
Lazaitis, Ad.............. . . 1.00
Leskauakas, Nap. .. .. 1.00
Litvinas, J. <.......... . . 1.00
Liorentas, J.............. .. 1.00
Linartas, J................ . . 1.00
Mačiulis. A............... . . 1.00
Malinaudkas, A......... . . 1.00
Matukaitis, VI.......... .. 1.00
Mikulis, J................. . . 1.00
Mickevičius, P.......... .. 1.00
Petraitis, Pr............. . . 1.00
Petrauskas, St.......... .. 1.00
Petkus, A.................. .. 1.00
Puišis, J.................... . . 1.00
Radavičius, F............ ., 1.00
Ramanauskas, Z. . . . . . 1.00
Sabaliūnas, N........... .. 1.00
Staniulis, St. ..’....... .. 1.00
Vaškas, Pr............... l.po..

Yankus, K................ .. 1.00
Žemaitis, A............... .. 1.00

cijos valdybą įeina šie asmenys•' yra Walter Kranz, 53 rn. am
Gylys, Zumeris, Balčiūnas, Gri- žiaus, gyvenąs 5949 S. Halsted.
gaitis, Mulokas, Vaitiekūnas, 5 Jį suėmė dėl šių priežasčių:1 k^utuv,‘hl<'”wie. 32+1 s

4 , Halsted St., kurioje dabar eina di-Motiejūnas, Melbourno lietuvių sausio 15 d. policijon paszam- (leHs inventoriaus sumažinimo išpnr- 
kapelionas kun. P. Vaseris ir bino pavardės nesisakęs vyras,
Dvasios vadas kun. J. Kungys. kuris pranešė, kad mergaičių 
Federacijos valdybos būstine lavonai galį būti ra3ti Santa 
Melbourne. Čia leidžiamas ir pir Fe parke. Tas parkas yra maž- 
masis Australijos lietuvių kata-1 daug už pusantros mylios nuo 
likų savaitraštis — Tėviškės I tos vietos, kur rasti lavonai.

grįžti, kur buvęs, jei tai tik 
būtų galima. Jis buvo numatęs 

X Bronė Jameikienė yra Ci- gyventi Vilniuje, bet dabar gy- 
cero Tautinių šokių grupės ve- vena Telšiuose.
deja. šokėjai pirmą kartą pa
sirodys Chicago publikai sau-. DIDi BRITANIJOJ
sio 27 d. Lietuvių auditorijoj. . „ .

1 — Mirė Škotijoje. Senoji mu-
. . x Bazaras šv. Jurgio para- sų išeivių karta, apsigyvenusi

lanke, kurie dirbo ir taip pat, pijoj įvyksta sausio 25—27 die- ir įsikūrusi Škotijoje, pamažu .
prelatui D. Mozenui uz leidimą nomis, Val. vakaro. Sekma- sensta ir miršta. Naujųjų Me- iAidai — kuris šiemet įžengė į Policija nustatė, kad tas vyras 
pasinaudoti jo parapijos patai- dienį 3 vai. p. p vakare Hnlvtnwn mirė a a antruosius savo gyvavimo me- telefonavo iš tavernos 6108 S.Vlnca^^ukauskas^ nietųi^us su Nokusi aPklausti’

rengmas-žaidimas su dovano-Į vienoje studijav0 mediciną. 
nomis, įvykęs sausio 20 d.,| 
gražiai pavyko. Nors oras bu
vo nepalankus,, bet svečių atsi
lankė daug. Pelno padaryta ne
maža. Valdyba ir Tėvai Mari
jonai yra dėkingi visiems, ku
rie aukojo dovanas, kurie atsi-

šių programų — Juozo Budriko na
mų rakandų, televizijų ir auksinių

ponus.
X J. M&lakauskiui Drauge 

yra laiškas iš Lietuvos, Salan
tų rajono.

X Petras Navickas, gyvenęs 
Vokietijoj Oldenburgo stovyk
loje, paskutiniu metu Mar- 
ųuette Parko apylinkėje, mirė i — Kai kuriose Šiaurinės Ka- 
praeitą pirmadienį. Kūnas pa- i nados dalyse yra moskitų rūšis, 
šarvotas Evans-Mažeikos kop- kurios vienas atstovas padare 
lyčioje prie 69 ir S. Western 
gatvių. Laidojamas Šv. Kazi

miero kapinėse iš Marųuette,
Park parapijos bažnyčios šį l 
penktadienį.

X Prof. Adomas Varnas jau 
pagamino liet. šakiečių stato
mai Šiluvos paminklinei koply
čiai prie Cedar Lake, Ind., Ši
luvos Dievo Motinos paveikslo 
tikrai meniška pavyzdį, iš ku
rio iki pavasario bus nutapy
tas didelis paveikslas koply
čios didžiajam altoriui.

X Dipl. agr. Alfonsas Mūre
lis ir Vytautas Kasniūnas daly
vaus televizijos programoje šį 
ketvirtadienį, sausio 24 dieną 
“Leaming Brings Adventure” 
valandoje.

280 įkandimų ant nuogosios 
rankos dalies per vieną minutę

— Hurikanai visuomet prasi
deda iš vandens.

LIETUVIiKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS

Išlaikomas —

amžiaus. Velionis buvo nuola
tinis Šv. Kazimiero draugijos 
narys, protarpiais ėjęs kolek
toriaus pareigas. Paliko tris1 
sūnus ir dvi dukteris. Po gedu
lingų pamaldų palaidotas sau 
sio 4 d. šv. Patriko kapinėse.

Sausio 11 d. Mothenvell li
goninėje plaučių uždegimu mi
rė Juozas Gudeievičius gyve
nęs Holytown. Prieš *.-.irtį jį 

I aplankė kun. J. Gutauskas ir 
aprūpino paskutiniais Sakr 1- 

į mentais. Velionis buvo vieni
šas. Artimiausias jo giminė — 
Jonas Rimavičius — gyvena 

' Londone. Buvo kilęs iš Kud.
MOKSLINiy^TUDIJŲ^ KLUBO Naumiesčio parapijos. Palaido
MODERNIŠKŲ KULTŪROS AP

RAIŠKŲ VERTINTMA8

Penktadienf, sausio 25 dieną 
Vilniaus Aušros Vartų mokyk
loje (virš bažnyčios), 2325 W. 
23rd Place (šalia “Draugo”) 
muzikas Leonardas Šimutis Jr. 
skaito paskaitą tema: Nuo sim
fonijos iki džazo. Paskaita bus 
iliuostruojama muzikos kūri
niais.

tas sausio 15 d.

ir gražia tendencija augti bei' susekė, kad kaip tik tuo mo-

X Visi kviečiami gausiai at
silankyti į linksmą subatvakar), 

kuris bus Lietuvių Auditorijos 
didžiojoje salėje šį šeštadienį 8 min., nesivėlinant 
vai. Puikus bufetas, gėrimai ir ,
staliukai. Groja B. Pakito ka-! *«'• besid. mlntlcj, dvaainn,
pelą. Visu. kviečia Čikagos ™°“'Į PažanKa- Mečiam! da- 

Akademikai Skautai. 1 -- x_____ ---rr

ITALIJOJE
— Vytauto Memėno rūpes

čiu gauta iš Olandijos katali
kiškų erganizacs,pasižadėji
mas, kad jos priim. 20—30 lie
tuviško jaunimo dviejų trijų 
savaičių atostogoms Olandijo
je. Reikės susimokėti tik už 
kelionę per Vokietiją, šiaip vi- 
nas pragyvenimas ir visos kc-

plėstis. Fed. valdybos revizijos 
komisiją sudaro: Aranauskas, 
Pankevičius, Čižauskas. Revizi
jos komisijos būstinė Melbour
ne.

— Melbourne, trumpai prieš 
Kalėdas įsigytas pirmasis Au
stralijoje lietuviškos parapijos 
namas. Namas didelis, su gra
žiu ir dideliu sklypu, netoli mie
sto centro, patogioje vietoje 
Kensingtono priemiestyje. Tai 
pirmoji lietuviškos parapijos 
užuomazga Australijoje. Namas 
įsigytas parapijos kapeliono 
kun. P. Vaserio ir parapijos ta 
rybos rūpesčiu.

— Australijos Lietuvių Ben

druomenės suvažiavime Sydne- 
iuje paaiškėjo, kad savaitraščio 
.Jūsų Pastogės finansavimui iš 
Tautos Fondo santaupų esančių 
Australijos Tautos Fonao Ans- 
tovybės žinioje yra paskolinta 
geroka suma pinigų jau kelin
tas metas, šitoks dalykas šukė 
lė kartelio, kad Tautos Fondo 
pinigai naudojami ne Lietuvos, 
laisvinime reikalams, oet laik 
raščio finansavimui. Tautos'

lionės Olandijoje bus sute’ktos Fondo Valdyba ar Vilkas šito-i 
nemokamai. Vyt. Memena., vra ųįua nenormalumus privalėtų 
Ateitininkų Federacijos atnto- skubiai pašalinti, nes atgrąsinn 
vaa prie Tarptautinio Katalikų t. Fondo rėmėjus nuo aukoji- 
Jaunimo Federacijos Centro mo kada pastarieji mato, jog 
Romoje. į jų suaukotais pinigais finansuo-

mentu telefonavo Kranz.
Iš karto jis gynėsi, paskiau

prisipažino telefonavęs, bet gy
nėsi nežudęs mergaičių Savo

davimas. — Pranešėjas
ŠATRIJOS SUSIRINKIMAS

Sausio 27 dieną, sekmadienį, Tėvų I 
Jėzuitų namuose įvyks studentų į 
ateitininkų korporacijos Šatrijos su-1 
sirinkimas, kuris prasidės bendro
mis šv. mišiomis 10 vai. rytą.

Programoje ė. Grinceviėians po
kalbis apie korporacijos tradicijas 
bei praeitį ir susipažinimas su ke
liais šatrijieėių kūrinėliais. Visi, ku
rie domisi Kerpi Šatrijos veikla, 
kviečiami dalyvauti. — Valdyba 1

— Šv. Pranciškaus vienuolyno rė-'
mėjų Chicagos apskričio svarbus > 
metinis susirinkimas įvyks sausio 
26 d. 7 vai. v. J. Kerulio namuose,

parodymuose jis kiek maišėsi 2421 W. 45 st. Rėmėjus kviečiame 
paivnjju j atsilankyti 1 šį susirinkimą ir atsi-
ir policija jį dar sulaikė.

ja mas laikraštis, o ne naudoja
mi išimtinai Lietuvos vadavimo 
tikslams.

— Italijos komunistų partijos 

Capena skyriaus pirmininkas

uždraudė krikšty.5 komunistu 
vaikus. Jis grasi, t išmesti ’•* 
partijos tuos tėvus, kurie krikš 
tys cavo vaikus.

vesti naujų narių. Valdyba

— Lietuvių Bendruomenės Brigb- 
ton Park apylinkės metinis susirin
kimas kviečiamas 1957 m. sausio 27 
d. 11 vai. parapijos salėje.

Dienotvarkė: Susirinkimo atidary
mas, v-bos ir kontrolės k-sijos pra
nešimai, v-bos ir kontrolės k-sijos 
rinkimai, adv. R. Skipičio paskaita: 
Šių dienų politiniai įvykiai, klausi
mai ir sumanymai. Maloniai kvie
čiami visi lietuviai dalyvauti.

Apylinkės valdyba
— Chicagon ateitininkų sendrair- 

gių susirinkimas įvyksta sausio 27 
d. .3 vai. p. p. Vyčių salėje.

Saulėtoji Florida kviečia Jus i naująjį lietuvišką
THE NEW BOLIVAR HOTEL

740 Ocean Drive, Miami Beach, Florida
Telefonas — JEFFERSON 8-8716

Paskaitos pradžia 7 vai. 3<>

Skoningai įtaisytas naujas pasta
tas, prie pat okeano.

I .liuksusiniai kambariai, pafral
kiekvieno pajamas, Ideali vleto- 
vfi arti krautuvių, teatrų Ir pa
sauly (farslos Lincoln Road.

Žemos kainos, visi kambariai turi 
privačias vonias, duSus Ir tele
fonus, keletas minučių atstume 
nuo restoranų, naujos auditori
jos Ir moftkerlojlino krantinės.

Dvelkimas iš okrHnii ateina tiesiai

Kotelis turi centrinę Aaldymo bei 
Šildymo sistemų. Atidaryta aps- 

, kritus metus.
Yra pilnai paisytas soliariumus 

(sun deck) moterims Ir vyrams 
atskirai.

Visų knmlmrlų langai ISelna | lau
kų. Yra liftas (elevator), kortų 
kambary s.

Mainlymasls okeane tiesiai tft Jūsų 
kambario.

1‘llnas patarnavimas paplūdimyje. 
Lietuviai savininkai.į Jūsų kambarj.

Dėl rezervacijų prašome rašyti: Mr. J. Petrauskas, “The New 
BoUvar Motei”, 740 Ocean Drive, Mlaml Beach, Florida, arba 
skambinti telefonu: JEfferaoo 8-8716, Miami Beach, Fla.


