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JUGOSLAVIJOS DIKTATORIUS NEVYKS I JAV
Stalino nuvertinimas niekada 7 žuvo, 28 sužeisti,

. . . . kai lėktuvai susidūrė
nereiske sudemokratinimo

Mūsų specialaus korespondento pranešimas iš Paryžiaus
PARYŽIUS. — Nuo 1950 metų Paryžiuje ir kituose žymes

niuose Prancūzijos miestuose veikia organizacija „Les Amis de la 
Liberte“ (laisvės draugai). Ta organizacija telkia įvairių religinių, 
politinių, filosofinių įsitikinimų bei įvairios socialinės padėties 
asmenis, kurie tik aiškiai pasisako už žmogaus asmens laisvę.

Tuo būdu joje negali dalyvauti —• j, --------------

tiktai komunistai, fašistai, na- vikų taktiką, priešui nugalėti 
cionalsocialistai ir panašūs totą- reikia jį apdergti, pažeminti, ta- 
litarinių, diktatūrinių ir tironiš- tai buvo pritaikyta ir milžusiam 
kų santvarkų šalininkai. Ryšium Stalinui. Tačiau, pažymi Rossi, 
su paskutiniųjų laikų įvykiais nustalinimas niekados nereiškė 
Lenkijoje, Vengrijoje ir kitur, sudemokratinimo. Rossi įsitiki- 
Laisvės Draugų sąjunga suorga- nimu, visi komunistų vadai ne- 
nizavo studijų dieną šia bendra kenčia Chruščevo ir jie gyrė kru- 
tema: „Komunistinio pasaulio viną priespaudą Vengrijoje dėl 
padėtis ir balansas naujųjų įvy- to, kad ji kenkė Chruščevui. Kai 
kių šviesoje“. Šitos temos gvildė- bedamas apie ateities persepkty- 
nimas numatyt^ atlikti per 4-rias vas, Rossi visiškai netiki raudo- 
studijų dienas. i nosios kariuomenės vadais, nes

VAN NUYS, Cal., vas. 1. — . 
Septyni asmenys mirė ir 78 su- , 
žeisti, kai du lėktuvai susidūrė.! 
Keleivinis lėktuvas smogė į Pa- 
coima mokyklos sporto aikštę, 
kur 100 vaikų lavinosi.

Keleivinis lėktuvas, kuris at
liko paskutinį bandymą, susidū
rė su sprausminiu lėktuvu, kuris 
irgi buvo bandomas. Sprausmi- 
nis lėktuvas nukrito kelios my
lios lytuose nuo Pacoima. Skau
di nelaimė vakar įvyko.

Brentano remia
Eisenhowerio politika
BONNA, Vokietija, vas. 1. — 

Užsienio reikalų ministeris Bren
tano vakar pažadėjo Vakarų Vo
kietijos vyriausybės pilną para-

Pirmoji studijų diena
Pirmoji tokia diena buvo sau

sio 20 d., kuri buvo skirta išlukš
tenti antrinę temą, būtent : „Sa
telitinių kraštų sukilimai ir jų 
atgarsiai Sovietų Sąjungoje“.

Visoms keturioms studijų die
noms įvadą patiekė žinomas ra
šytojas, buvęs komunistinio in
ternacionalo narys Andre Rossi, 
kuris yra laikomas vienu geriau
sių komunizmo doktrinos ir prak 
tikos žinovų. Rossi iš patyrimo 
pabrėžė, kad komunistinis inter
nacionalas jokiu savo gyvavimo mui 
momentu (nuo 1917 ligi 1943) 
nebuvo nepriklausoma organiza
cija, o aklas sovietų kompartijos 
įrankis. Kiekvienu atsitikimu, 
kada sovietams buvo reikalingas 
įrankis jų politikai paremti, iš
populiarinti ar apginti, be jokio 
apsvarstymo pačiame interna
cionale, jis buvo naudojamas 
tam tikslui.

x mą prezidento Eisenhowerio Vi- j,eras terūpi išlaikyti užgrobtus durio Rytų politikai Vokietijo8
kraštus ir šiuo požvilgiu jie yra parlamente, kai ten buvo svars-
ir bus pikčiausiais stalinistais. tQmi ,itiko8 Uiuii.
Visas viltis Rossi deda į jauni
mą, į studentiją, kuri ima lais
viau ir savarankiškiau galvoti.

Smūgis komunistų režimui
Baigdamas savo pranešimą, 

Rossi paliečia Vengrijos revo
liuciją, pareikšdamas, kad pa
grindinis jos nuopelnas yra, jog

mai.
Brentano įsitikinęs, kad prezi

dento Eisenhowerio pasiūlymai 
apsaugos taiką Vidurio Rytuose.

Vilkikų streikas

nukerta kutų
NEW YORKAS,

aHMgisiaMfliaiflessiSgMasLs&ftjii: ,.A&assa«.£r .»-»*•<

Adm. Richard E. Byrd (kairėje) aplankė Mažąją Ameriką, kuri buvo 
įkurta 1929 in. Antarktikoje. Su juo yra (iš kairės) dr. Paul A. Sipple, 
inaj Murray Weiner ir Eddie Goodale. (INS)

—-------- ' - =

Titui nepalankios sąlygos 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse

BELGRADAS, Jugoslavija, vas. 1. — Jugoslavijos komunisti
nės vyriausybės pareigūnas šiandien pranešė, kad diktatorius Tito, 
„dabartiniu metu“, nevizituos Jungtinių Amerikos Valstybių.

Vyriausybės pranešėjas Bran- ■ ■■■
ko Draskovič pinną kartą ofi
cialiai atskleidė JAV ir Jugosla- 

| vijos vyriausybių susitarimą dėl 
[Tito atvykimo į Washingtoną.

Draskovič sako: „dvi vyriau-

Premjerui susirgus
TOKIO, Japonija, vas. 1. — 

Japonijos premjerui Ishibashi su 
sirgus, premjero pareigas dabar

sybės apsvarstė, kad Tito vizitas eina Japonijos užsienio reikalų 
į Jungtines Amerikos Valstybes ministeris Bobuske Kishi.
patarnautų abipusiems intere- Į - ----- ----
sams“. Bet dabar vizitas atšauk
tas, pasakė Draskovič, nes vizi- 

. tui į JAV nėra „sąlygų ir atmo
sferos“.

Nepalankios „sąlygos“ dabar

Propaganda skiriasi

nuo tikrovės
MASKVA. Pats kompartijos 

oficiozas “Pravda” nr. 9, kalbė-
neleidžia Titui atvykti į Jungti- damas apie sovietinės propagan 
nes Amerikos Valstybes, pasakė dos silpnąsias puses, pabrėžia tą 

; Jugoslavijos komunistinės vy- blogybę, kad jos duomenys ski- 
riausybės pareigūnas. riasi nuo gyvenimo tikrovės.

! čia jis dūrė pirštu į JAV kon-1 Propagandoje daug formalizmo, 
greso narius, kurie nenori maty

ji smogė skaudų ir nepataisomą 4 000 vi,kik ir taržų 
smugj rusų komunistų režimui ir 8treikas šlMldicn
visam tarptautiniam komuniz- 

Kiekviena komunistų par
tija, kur ji bebūtų, anksčiau ar 
vėliau, už tai užmokės. Vengrų 
revoliucija, sako Rossi, turėjo di 
džiulės teigiamos vertės. Tai bu
vo didžiausias nūdienės istorijos
įvykis.

Dr. Bačkis ir Turauskas 
studijų dienoje \

' Po Rossi pranešimo įvyko la
bai gyvos diskusijos, kurių metu 
pasisakė keliolika kalbėtojų, ku
rių tarpe buvo žurnalistų, parla
mentarų, rašytojų, filosofų, 

sienių politiką nuo pat pradžios, profaąjungų veikėjų ir 1.1. Pasi- 
Rossi joje randa dvi pagiindines, gak£ taip pat ir du studijų dieno- 
pastovias ir nekintančias linijas: j je dalyvavusieji lietuviai: dr. S. 
a. betkuria kaina pavergti, per ga^kįg įr g Turauskas, primin- 
Lenkiją, V okietiją ir b. sukelti (jamj skaudų lietuvių tautos pa- 
Rytų tautas prieš Angliją. Rossi tyrimą iš Maskvos atnešto ko- 
aiškina garsųjį, 1922 m. sudary- munizmo žiaurioje priespaudoje 
tą Rapallo paktą su Vokietija, jr Spėdami Vakarų žmones prieš 
kaip svaidyklę (katapultą) prieš betkokias iiiuzįjas dėl komuniz- 
Vakarus. Jo įsitikinimu, Veima-;mo sužmoniškė jimo.
ro respublika sugriuvo dėl to, i _ _ ....
kad Maskva to troško, keršyda- Pirmoji studijų diena pra jo 
ma Vokietijai, kad ji, būdama labai gyvai ir patikrino pasiseki- 
perdaug palanki Vakarams, ne- kitab kuri įvyks vasario 
pasidarė visų išvadų iš Rapallo Vasario 24 d. bus lu . tenama

Dvi pagrindinės Unijos 
Analizuodamas Kremliaus už-1

vas. 1. —

suparalyžavo 
susisiekimą New Yorko uoste.

Dėl streiko savaitės laikotar
pyje gali trūkti naftos, anglies ir 
kitų gyvybinių medžiagų.

Unijos pareigūnas sako, kad 
streikas išsiplėtė ir kituose JAV 
uostuose.

Penkeriems metams
į kalėjimą

KARACHI, Pakistanas, vas. 1. 
— Mrs. Anwar Sultana, 35 metų, 
Pakistano oro jėgų įstaigos ste- 
nografė, vakar nuteista penke
riems metams į kalėjimą, kad ji 
šnipinėjusi Indijos naudai. Buv. 
oro jėgų telegrafistas D. K. Mo- 
hiuddin Koya, areštuotas tuo pa
čiu metu kaip ir Mrs. Sultana, 
teismo išteisintas.

Maskva įspėjo Lenkiją
• _

BERNAS, Šveicarija, vas. 1. — Lenkija įspėta laikytis lini
jos. Taip ekspertai čia aiškina Sovietų Sąjungos ir Čekoslovakijos 
jungtinį kęmunikatą, kuris praėjusį trečiadienį buvo paskelbtas 
Maskvoje.

Ekspertai išgirdo įspėjantį bal- ----
8ą, nes komunikatas entuziastiš-1 turtų — tikros laisvės ir nepri-

ti Tito Amerikos žemėje.
Kongresmanas O’Konski (R., 

Wis.) nutarė visiškai pasitraukti 
iš kongreso, jei Tito atvyktų į 
Washingtoną. Kiti, pvz. senato
rius Douglas (D., III.), grasino 
boikotuooti Tito kalbą kongrese.

Atstovų Rūmų nepartizaninės 
j grupės vadai reikalavo Eisenho- 
! werio administraciją nekviesti 
Tito į Jungtines Amerikos Vals- 

i tvbes.

Minėdamas nesėkmingos pro
pagandos pavyzdžius, autorius 
aprašo Saratove surengtus da
barties politikos kursus, kur 
klausytojai išbėgiojo, palikdami 
tik 5 klausytojus. Priežastis — 
tų propagandinių kursų vedė
jas “nieko kito savo klausyto
jams neduoda, kaip monotoniš
kas laikraščių skaitymas”.

kai giria sovietų pirmenybę ka 
rinėje sąjungoje, kuri sudaryta 
tarp Sovietų Rusijos ir jos sa
telitų.

Wladyslaw Gomulka, Lenkijos 
komunistų partijos vadas, ati
džiai seka, kokios nuotaikos yra 
Kremliuje.

klausomybės.
Pradėjus naują revoliuciją, len 

kai patriotai būtų užgniaužti ke
turių jiems nedraugiškų vyriau
sybių — Rytų Vokietijos, Čeko
slovakijos, Sov. Rusijos ir Ven
grijos, visos pasiruošusios mal
šinti Lenkijos sukilėlius.

mas
Šveicarijoje vyrauja įsitikini- Meliono ovventoiai 
as, kad Maskva toleruos Go-! veiIono gyventojai

nenori Chou En-laimulką, kol jis stovės vienoje lini
joje su kitomis satelitinėmis vals 
tybėmis. Maskva nenori lenkų 
prileisti prie Europos dvasinių

A. Vienuolio

kandidatūra premijai
MASKVA. — Šių metų Leni

no premijos kandidatų sąraše, 
paskelbtame “Izviestijose” sau
sio 16 d. (nr. 13), randame ir 
šiuos lietuvius: A. Vienuolis — 
už “Puodžiūnų sodybą”, E. Mie 
želaitis — už “Brolišką poemą”. 
Abudu juos siūlo okup. Lietuvos 
Rašytojų Sąjunga. Lietuvių nė
ra pasiūlytų į kandidatus Leni
no premijai nei iš muzikų, nei 
iš vaizduojamojo meno afttovų,

Armija palaužė streiką
ALŽIRAS, Alžirija, vas. 1. 

sąjūdis praėjusį pirmadienį paskelbė astuonių dienų visuotinį 
streiką.

COLOMBO, Ceilonas, vas. 1.— 
Raudonosios Kinijos premjeras 
Chou En - lai vakar atvyko į Co- 
lombą, nors plakatai reikalavo jį 
grįžti namo. Plakatai tuojau bu- 

i vo pašalinti. Ant plakatų buvo 
parašyta: „Chou, važiuok namo 

Alžirijos tautinio išsilaisvinimo _ mes nenorime tavęs“.

nei iš teatrų, nei iš kinematogra men” partiją.

TRUMPAI IŠ VISUR

• Izraetlio ministeris pirmi
ninkas Ben - Gurion. 70 metų, sir 
gęs pneumonia, vėl dirba.

• Sovietų Sąjungos apsaugos 
ministeris Zukov iš Ponna atvy
ko į Bombėją, Indijoje.

• Paleidžia iš nelaisvės. Pra
nešama, kad Izraelis iš nelaisvės 
paleidžia Amaonn EI Hudeibi, 32 
metų, Egipto musulmonų sąjū
džio vadą, buv. Gazos apylinkės 
teisėją.

• Latvių solistė Paula Briv- 
kalne angažuota vokiečių vals
tybinėje Stuttgarto operoje. 
Ypač puikiai ji dainuojanti „Cal

fijos meno atstovų.

r_____  ____T____ r__  .. | Pirmą dieną streikas pasisekė.
sutarties. Stalinas norėjo Hitle- kita antrinė tema. »Rau onoJ1 ; Alžiro miesto ir priemiesčių 700,- 
rio laimėjimo Vokieti joję, kaip, žvaigždė ir pusmėnulis . 000 gyventojų gyvai pajuto pir-
lygiai Stalinas norėjo karo, nes J mos dienos streiko pasekmes,
jis tikėjosi tuo būdu išplėsti savo KALENDORIUS Miestas apmirė. Tūkstančiai ka-
viešp«tavimą, kas jam ir pavy- Vasario 2 d.: Švč. P. Marijos reįvjy įr policininkų vakar palau- 
ko. Jis dar karui tebevykstant Įvesdinimas, Grabnyčios: lietu- streiką.
žinojo kokį jis nori matyti atei- viski: Rytis ir Vandenė, 
ties pasaulį. Todėl jis buvo at- Vasario 3 d.: šv. Blažicjus, 
kakliausiai priešingas Lenkijos lietuviški: Radvylis ir Asta., 
Čekoslovakijos federacijos suma
nymui, Balkanų kraštų federacį-
jos minčiai, po karo jis pasiprie
šino Maršalo planui, kuris būtų 
sudaręs tiltą tarp Rytų ir Vaka
rų.

Komunistų vadai nekenčiu 
Chruščevo

Savo išvadose Rossi pareiškia 
savo įsitikinimą, kad nustalini
mas nėra tuščias žodis, kad jis 
buvo neišvengiamas Stalino įpė
diniams, nes pastarasis, remda
masis savo valdymo metu tiktai 
policija buvo visiškai nususinęs, 
suparaližavęs, išskyręs iš gyve
nimo komunistų partijos apara
tą. Stalino įpėdiniams buvo bū
tina partijos aparatą atgaivinti, 
o tam reikėjo nuvainikuoti stabą. 
Pagal žinomą ir išbandytą bolše-

Atvyks į JAV

Musulmonai darbininkai buvo 
„rekvizuoti“ — įsakyta eiti j dar 
bą, jei neisi — bausmė. Kareiviai

AVASHINGTONAS, vas. 1. —
Prezidentas Eisenhoweris grei-

. tai pasiųs formalų pakvietimą
. . , ,, , v^’ Vakarų Vokietijos prezidentui iriausybe vakar pranešė kad ma- Thcodore HpMS, kad jis atvyktų

žo. kovo. vyko netoli Adei pro- Jun tines AnWrikos Valstybes, 
tektorato pasienio. Britai kovojo Vak Vokietijos preziden.

Mažos kovos
ADEN, vas. 1. —

prieš Yemeno kareivius.

Streikas New Yorke
NEW YORKAS, vas. 1. — 

Laikraščių ir laiškų išnešiotojų 
unija šiandien nukirto laikraščių 

1 išnešiojimą New Yorke, jo prie
miesčiuose ir New Jersey, pasa
kė unijos pareigūnas.

Bombai sprogus
NICOSIA, Kipras, vas. 1.—Du 

britų kareiviai sužeisti, vienas 
sunkiai, kai bomba sprogo netoli 
jų sunkvežimio prie Papkos.

Okupuotoje Lietuvoje
• Studentų bendrabutis. 1957. 

1. 14 Lietuvos Veterinarijos a- 
kademijos studentams buvo per
duotas 310 vietų bendrabutis. Jis 
yra 3 augštų, o jos švarus fasa
das papuoštas lietuviškais orna
mentais. Bendrabutyje studen
tams gyventi yra 120 patogiau 
įrengtų kambarių.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoj 
ir jos apylinkėje šiandien — šal 
čiau.

Saulė teka 7:04, leidžiasi 5:06. anksĮį rytą pažadino musulmo
nus iš jų lovų ir „padrąsino“ juos 
eiti į darbą policijos apsaugoje.

Kareiviai atidarė krautuves. 
Europiečiai savanoriai tarnavo 
krautuvėse vieton streikininkų.

Penki europiečiai pasiųsti pen
kiolikai dienų į kalėjiuą, kad jie 
grobstė prekes musulmonų krau
tuvėse, kai jas atidarė policinin
kai. >—  

80 sukilėlių puolė prancūzų 
kareivių dalinį vakariniame Alžį- 
re. Du prancūzų kareiviąi žuvo. 
14 sukilėlių krito nuo kareivių 
kulkų.

Egipto darbo unijos ir kaiku- 
rios krautuvės, palaikydamos Al

Bertrain B. Tallamy ifi Albany,
X. Y., nominuotas federalinėa vieš
kelių programos administratoriumi.

Generolas, išvertęs

Farukę iš sosto
KAIRO, Egiptas, vas. 1. — 

Egipto patikimi šaltiniai vakar 
pranešė: buv. Egipto prezidentas 
ir premjeras gen. Naguib yra 
sveikas, nors buvo paskelbta, 
kad jis miręs. Gen. Naguib 1952 
m. paėmė Kairą ir Faruką išver
tė iš karaliaus sosto.

Ilgalaikė paskola
LONDONAS, vas. 1. Sovietų 

Sąjunga duoda Čekoslovakijai il- 
' galaikę paskolą išvystyti urani- 

žirijos streiką, irgi vieną dieną jaus žaliavos iškasimą, vakar 
streikavo. Jordane ir Sirijoje pareiškė Maskvoje Čekoslovaki-
taip pat buvo vienos valandos 
streikas.

jos prezidentas Anton Zapotoc- 
ky.

tas kovo mėn. atvyks į Washing- 
toną.

Adm. Charles R. Khonry, naujas 
Pittahurgh laivininkystės preziden
tas. Naujų postų užims kovo l d. 
I’ittsbiirpho laivininkystė yra JAV’ 
plieno kompanijos skyrius. (INS),

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Prezidentas F.isenhou'eris išvyko į Augusta, Ga., kur pra

leis savaitgalį.
— JAV patikimi šaltiniai sako, kad mažiausia trejų metų lai

kotarpyje negalima bus sumažinti pajamų mokesčių.
— JAV apsaugos sekretorius Charles Wilson vyksta atostogų 

į Floridą.
— Prezidentas Fisenhoiceris ir Valstybės sekretorius Dulles 

patenkinti pasitraimais su Saudi Arabijos karaliumi Saud.
— Kentucky, West Virginia ir Virginia valstybėse potvynio 

metu žuvo trylika asmenų. Potvynio ištiktose apylinkėse vėl siau
čia didelės liūtys.

— Kongresas neskuba spręsti prezidento Eiscnhoiccrio pasiū
lymus dėl imigracijos įstatymo sušvelninimo.

— H. Meadc Alcorn, prezidento Eiscnhoiccrio „moderniško 
respublikonizmo čempionas“, formaliai pradėjo JAV respublikonų 
partijos pirmininko pareigas.

— Katalikų žurnalas Hibernia, spausdinamas Dubline, ragina 
Airijos respubliką sudaryti sąjungą su Jungtinėmis Amerikos 
Valstybėmis ir palaikyti artimus ryšius su asmenimis, „kurie žino, 
kaip naudoji jėgą, kapitalą ir protą žmonijos gerovei“.
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SOPHIE BARČUS RADIO METINIS LINKSMAS VAKARAS!!
Sek. Vas. 3-čią dieną 1957 m. Lietuvių Auditorijoj, 1 ARTISTAI IR DALYVIAI PROGRAMOJE:—
3133 So St Prarliio s JUOZAS SNUKSTAS ......................................  Akordeonas. JUaUd St. Pradžia programos 4 v. p. p. ? |MtmiERIUS BALYS BRAZDŽIONIS.............Spalvota Filmą
Kasa ir biletų pardavimas 2 v. p. p. Programa įvairi J VYTAUTAS KASNIUNAS (žurnalistas) .... Tėvynės Vaizdai
iš trijų dalių. Spalvota Filmą - įžymus dainininkai - T KnA^dS- VnOL^’ ... Mezzo ISp’Z
kanklininkai — šokėjai ir muzika ... šokiams gros 1 BIRUTE BARODICAITE ............................... Baleto šokėja
du dideli orkestrai Te viskas tik do » i • I PRUDEHOIJA BIčKIENĖ (Operos Solistė) ..............Sopranoau.dideli orkestrai. Ir viskas Ui tik 02 su Uksais... į MOKSLEIVIŲ TAUTINIS ANSAMBLIS
asmeniui. ? PO VADOVYBE ANELĖS KIRVAITYTES

BALIO PAKŠTO KAPELA 
ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS

Nuoširdžiai kviečiame visus geros valios Lietu

vius būkite su mumis Lietuvių Auditorijoje Vasario 

trečių dienų. Tikiuos su Jumis pasimatyti asmeniškai.

KALBA SOPHIE BARČUS

OPEROS ARIJŲ VAKARAS
Marijos Aukštesnioje mokykloje

I joji valdyba pasiskirsčius pa-, 
reigomis nutarė suruošti Vasa
rio 16-sios minėjimą su įdomia 
menine programa. Tolimesniem' 

Kovo mėn. 1 ir 2 dienomis bai rūpestingai išlaikytas Vero-. reikalam aptarti valdyba nutarė
Marijos Aukštesnioje mokyklos nikai Petrauskaitei-Suppa dai- artimiausiu laiku sušaukti po- 
salėje ruošiamas keturių operos nuojant italų didžiosios tragiš- sėdį. Vietinis
daininkų koncertas — “Pava-- kos operos pagrindinę rolę. Tu-'
eario preliudas”. Dalyvaujant
chorui ir šokėjams, bus išpildy
tos ištraukos iš operų: Madam e 
Butterfly, La Boheme, La Tra
viata, Pavasario Balsai ir Flie- 
dermaus.

Programoje dalyvauja pirmą 
kartą Chicagoje pasirodanti lie
tuvė dainininkė — Veronika Pet 
rauskaitė-Suppa. Veronika Pet
rauskaitė yra gimusi Shenan- 
doah, Pennsylvania. Lankė Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos mo
kyklą, kur dainavo ir tos 
parapijos chore. Ji yra baigusi 
Vilią Joseph Marie augštesnę 
mokyklą, Newtown, Pa., Šv. Kai 
zimiero seserų vedamą. Taip 
pat baigė Chestnut Hill kolegi
ją. Dainavimo mokėsi Philadel-

Baltimore, Md.
Vasario 16-ja i artinantis

Pasibaigus B-nės valdybos ka' 
dencijai, sausio 20 d. Lietuvių 
svetainės patalpose buvo sušauk 
tas visuotinis apylinkės narių 
susirinkimas, kur valdyba atsis
tatydino, patiekusi savo darbų 
apyskaitą. Valdybos pirmipin-' 
kas V. Velžys savo pranešime 
skundėsi, kad dėl visuomenės 
abejingumo nebuvo galima įvyk 
dyti visų valdybos užsimojimų. 
Tači3u susirinkimo dalyviai pri
pažino, kad, nežiūrint visų ne
sėkmių, valdyba padarė gana 
daug. Svarbiausi jos darbai bu
vo adv. Nado Rastenio 65 m.Veronika Petrauskaitė

rėdama gražų soprano balsą, į amžiaus sukakties minėjimo ini- 
phijoje, New Yorke ir Italijoje, kuris siekia įspūdingų augštu- į ciatyva, šeštadienio mokyklos 
Šiuo metu ji dėsto muziką Not- mų, Petrauskaitė gausiai klau- rėmimas ir knygų platinimo va
re Dame akademijoje, Drexel| sytojų auditorijai nepaliko jo-j jaus organizavimas, kur akty- 
Hill, Pa. kio abejojimo, kad ši gimtojoj viai talkininkavo šeštadienio

Veronika Petrauskaitė yra miesto mergaitę iš .tikrųjų ge- Į mokyklos mokiniai.
dainavusi radijo programose ir rai dainuoja. Nuo to momento,
išpildžiusi svarbiausias roles o- kai jį pasirodė scenoje puikia- , . . , . ,
peros ištraukų pastatymuose, me japoniškame kupone ir ligi . , T „ , r. . .

vaus pačių pavergtų tautų me
nininkai.

Koncertas įvyksta kovo mėn.l 
24 d. Schvvaben Hali, Brooklyn, 
New York.

Lietuvišką dalį išpildys akto-! 
rius Vitalis Žukauskas. Dainuos 
Lietuvos operos solistė Jonuš- 
kaitė ir sol. Sabaliauskienė.

Koncertas rengiamas pagerb
ti pavergtas tautas.

Dalyvaudami tame koncerte I
pagerbsime tėvynės didvyrius 
Sibire.

Maloniai prašoma, kuo skait 
lingiausiai dalyvauti.

Gardner, Mass.
Lietuvių dėmesiui

i Patirta, kad šioje apylinkėj;
Į slankioja jaunas vyrukas save 

„ pzsivadinęs lietuviu ir esąs tik 
i prieš 3 savaites atvažiavęs iš 
Vokietijos. Eina pas vietos ku
nigus ir pas kiekvieną senesnės 
kartos lietuvius. Jis sakosi ne
turtingas ir jieško giminių sa- 

. vo pavardę keisdamas kiekvie
nam naujai pažįstamam. Gard- 
neriečiams sakėsi, kad gyvena . 

j Greenfield, Mass. Patikrinus 
Greenfield, Mass., pagal jo duo-

N. TOLWINSKY, M.D.
ANNDUNCES THE OPENING OF HIS OFFICE 

FOR THE PRACTICE OF
OBSTETRICS and GYNECOLOGY

Hours By Appointment 1709 Washington St.
MAjestic 3-6666 Waukegan, Illinois

Dar Viena Lietuvių Įmonė

Jai teko dainuoti arijau iš ope- tragiškojo, finalo kur sugriūva 
rų: La Traviata, La Boheme, jos visos viltys ir sapnai, pane- 
Madame Butterfly, The Tele-'lė Petrauskaitę žavėjo publiką”, 
phone, L’Esliser D’ Amore, Lu-

MLiss Suomija 1957 m. laiko dova- t pasirodė kad toksną Helsinkije. Ji yra Marita Lin- lą adresą, pasirodė, kad toks 
Naujai išrinktojį.,y&ldyba pa- dahl, 18 m. šviesiaplaukė. (INS) visai negyveno Greenfield,

[___  Mass. Bet rudenį lankėsi tas
pats lietuvis ir sakė, kad gyve
na visai kitur ir taip pat esąs

ninkas J. Brazauskas, vicepirmi

Naujoji Lietuvių Baldų Prekyba — MAJOR FURNITURE, Ine., 
3207 So. llalsted St. Chieago atidaroma š.m. vasario mėn. 1 d.

Ši B?vė nupirko daugelį metų Bridgeporte veikusią Major 
Heme Utilities baldų prekybą su visetais prekėmis. Kad pada
ryti vietos naujoms prekėms, kurios jau užsakytos ir pradeda
mos pristatinėti, esame priversti perimtas prekes kuo skubiau
siai išparduoti. Per šį išpardavimą Jūs pirksite ne su 30 ar 
50% nuolaidomis, bet žemiau fabriko kainų.

3 dalių ąžuolinį .miegamo kambario setą šviesios ar riešuto 
spalvos visur parduodamą po .$199.50, *per Ši išpardavimą gau
site tik už ........................................... .......................... $129.50

Už dviejų dalių svečių kambario baldus (sofą ir fotelį) į- 
vairių spalvų vertės $239.50 mokėsite tik .................... $149.50

Vilnonius kilimus 9x12 dydžio vertės po $89.50 dabar pirk
site tik už ........................................ .................................... $49.50

S dalių svečių kambario setą kur sefa .nakčiai padaroma į 
lovą rasite už ....................................................... ............... $99.50

Springsiniai matracai vertės $39.50 parduodam tik už $19.50
15 metų garantuoti geriausių Amerikos firmų Seley ar Šer

ta matracai fabriko pagaminti parduoti po $59.95 išparduoda
mi po ------................................................. ................ ........... $34.50

Be čia išvardytų rasite daugybę kitų prekių, kaip virimui 
krosnių, šaldytuvų, skalbimui mašinų, televizijos aparatų ir t.t.

Ir viską per šį išpardavimą pirksite daug pigiau, negu bet 
kur kitur. Pasinauduokite šie išpardavimo proga ir visus rei
kalingus baldus pirkite Naujojoj Lietuvių Baldų Prekyboj —

Major Furnitūra, Ine.
3207 SO. HALSTED STREET 

Tel. - CAiumet 5-3207
I

Krautuvė atidaryta kas dien nuo 9—6 vai. 
Pirmadieniais ir Ketvirt. nuo 9—9 vai.

Sekmadieniais nuo 11—5 vai.
Vedėjas E. Rudaitis

Nepirkite jokių baldų prieš tai nepatikrinę mūsų kainų. Tas 
Jums tikrai apsimokės.

New York, N. Y. 
Puiki antikomunistinė 

demonstracija

ninkas J. Šilgalis, sekretorius 
A. Svotelis, ’ždininkas J. Aušra, 
narys švietimo reikalams C. Sur 
dokas, narys kultūros reikalamsVeronika Petrauskaitė yra iš

tekėjusi už talentingo pianisto! M. Šimkus ir valdybos narys 
■ ir dirigento Carl Suppa ir yra V. Volertas.
i penkerių metų amžiaus berniu- , , ... .c , , , . , , ■ • ; ,7 -i r, . Susirinkimą sklandžiai vedeSpauda labai palankiai verti- ko motina. Veronikos Petraus-

čia Di Lammermoor, Magiškoji 
Fleite, Othello, Fliedermaus ir 
kitų operų.

V. Volertas, sekretorium buvo 
K. Bradūnienė.na dainininkės pasirodymus.; kaitės sesuo yra Šv. Kazimiero 

Evening Herald rašo: “Visas kongregacijos seselė M. Coneet- 
Madame Butterfly pikantišku- ta, mokytojaujanti Marijos Auk Pirmasis valdybos rūpestis 
mas ir patetiškumas buvo la-l štesnioje mokykloje. I yra artėjanti Vasario 16-toji,

kurios minėjimas) Numatomas
’ . rengti vasario 17 d., sekmadie

nį, 7 vai. vakaro Lietuvių sve
tainėj. Jau senoji B-nės valdy
ba atliko pirmuosius rengimo 
darbus. Ji pakvietė Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirmininką V. 
Sidzikauską pagrindinei minėji
mo kalbai pasakyti. Meninėje 
dalyje pasirodys visų mėgiama 
ir net amerikiečių tarpe pagar
sėjusi Baltimorės tautinių šokių 
grupė. Šia proga reikia prisi
minti, kad ši grupė su dideliu 
pasisekimu šoko JAV preziden
to inauguracijos baliuje Vašing
tone sausio 20 d.

Be tautinių šokių dar šešta
dienio mokykla outiko pakarto
ti eiliuotą vaidinimą “Gedimi
ne sapnas”, kurį mokyklos mo
kiniai, vadovaujami mok. K. 
Bradūnienės, gražiai suvaidino 
mokyklos vakaro metu sausio 
6 d.

Tad minėjimas, atrodo, bus 
gana įdomus ir turiningas. Lau 
kiama tik atitinkamo visuome
nės dėmesio. Vasario 16 yra vie 
na iš svarbiausių mūsų tautinių 
švenčių .todėl kiekvieno lietuvio 
pareiga yra joje kaip galima ak 
tyviau dalyvauti. Virbelis

tik atvažiavęs. Pas vieną lietuvį 
gavęs paramos ir p?siskolinęs 
pinigų dingo. Kada jie patikri- 

Pereitą sekmadienį, lietuviški n° pagal duotą adresą, pasiro- 
komunistai buvo suvažiavę į dė, kad jis ten nėra gyvenęs, 
raudonos “Laisvės” šėrininkų Jis yra maždaug 24-25 m. am- 
suvažiavimą, Atlantic Avė., Į žiaus, apie 6 pėdų ūgio, sveria 
New Yorke. aPie 140 svarų, plaukai juodi,

MUSŲ KOLONIJOSE
Omaha, Nebr.

Paminėtas prof. Šalkauskis
I

Šių metų sausio mėn. 27 d.' 
Omahos ateitininkai-sendrau- 
giai susirinko Ribokų erdvioje 
jų modernaus pastato rūsio sa
lėje paminėti prof. Šalkauskio į 
15 m. mirties sukaktį. Ateitinin
kų sendraugių pirmininkas Jur
gis Damijonaitis skaitė paskaitą 
ateitininkų sendraugių kūrėjoj 
prof. Šalkausko jo 15 metų mir
ties sukakties proga. Paskaita' 
buvo labai išsami ir įdomi. Taip 
pat šia proga buvo aptarti bė
gamieji reikalai ir išrinkta šiem 
metam valdyba. Susirinkusiųjų 
pageidavimu valdyba liko ta pa
ti ir antriems metams vadovau
ti.

Šia proga, ateitininkų sen
draugių pirmininko J. Damijo- 
nąitio pakviestas, atsilankė į šį 
minėjimą ir Omahoje svečiuo
jantis, buvusia Šv. Ant a r o pa
rapijos klebonas kun. Jurgis Jo
naiti 3. Savo kalboje kun. J. Jo
naitis kalbėjo apie praeitį Oma
hoje ir ypatingai apgailestavo, 
kad per paskutiniuosius 30 me
tų jim teko labai mažai lietu
viškai kalbėti. Bet. jis myli lie
tuvių kalbą ir lietuvius taip, 
lyg šiandien būtų iš Lietuvos 
atvykęs.

Kun. J. Jonaitis gyvena Tus- 
oon mieste, Arizonoje. Savo pri
vačiame namely turi Įsitaisęs 
gražų altorėlį ir sveikatai lei
džiant ten'jis laiko šv. mišias.

Kadangi kun. J. Jonaitis yra 
buvęs šv. Antano parapijos kle

bonas, prižadėjo po trijų metų 
vėl atsialnkyti Omahoje ir at
švęsti savo 50 metų kunigys
tės sukakti.*■ I

Sidabrinė sukaktis

Šių metų kovo mėn. 3 d. su
kanka 25 metai, kai kun. Juozas 
Jusevičius yra Šv. Antano para 
pijos klebonas. Praeitų metų pa 
rapijos metinėje apyskaitoje te
ko pastebėti, kad kun. Juozas 
Jusevičius šia proga laikys pa
dėkos mišias 9 vai. ryto. Be to, 
teko nugirsti, kad parapiečiai 
su organizacijomis rengia jubi
liatai pagerbti įdomią progra
mą.

(domus supuolimas
Parapijos išsilaikymui kas

met parapiečiams yra išsiunčia
mi ar pristatomi j butus sek
madieninei aukai vokeliai, šiais 
metais pristatant šiuos vokelius, 
su nusistebėjimu vienam iš mū 
sų para piečių teko pristatyti vo 
kelius į “Pilgrims Church” pa
talpas. Prieš keletą metų šioje 
“Pilgrims Church” buvo gieda
ma protestantų giesmės, sako
ma karšti pamokslai, o šiemet 
iš šių patalpų bus remiama Šv. 
Antano parapija. Tempora mu- 
tantur et nos mutamur in illis!
Rengiamasi minėti Vasario 16

Omahos Lietuvių Bendruomc 
nė savo š. m. sausio mėn. 20 d. 
sušauktame metiniame narių 
susirinkime išrinko naują val
dybą. į valdybą įeina J. Jony- 
ka, P. Kvedaras. J. Navakas: 
Reškevičius ir Mikėnaitė. Nau-

sušukuoti į viršų, neturi kairės 
rankos dviejų pirštų galų ir de
šinės rankos pusę vieno piršto. 
Akcentas vokiškas. Patirta, kad 
anglų kalbą vartoja gerai. Ba

itų gerai, kad lietuviai apsisau
gotų nuo tokio apgaviko ir nu
kreiptų jį į reikalingą įstaigą.

Gardnerietis

Antikomunistinis Frontas aty 
dž'iai sekė šią komunistinę ma
nifestaciją ir tą pačią dieną su
rengė demonstraciją — piketą 
prieš raudonąjį terorą.

Daugelis komunistų, pamatę 
tokį gausų piketininkų skaičių, 
su plakatais, pabėgo iš suvažia
vimo ir koncerto.
Koncertas pavergtoms tautoms

Antike munistinis Fron tas, S. A. Dekowski, M. D.

Melrose Park, III
Dėkinga už paramą

Jau ilgas laikas, kaip sunkiai 
sirgo nepriklausomybės kovų 
dalyvis — savanoris kūrėjas ir 
Vyčio Kryžiaus kavalierius Jo
nas Kiaunė. A. L. B-nčs Mel- 
rose Park apylinkė, norėdama 
nors kiek pagelbėti, daro pini
ginę rinkliavą.

Aukojo po 5 dol. VI. Žilėnas, 
Jarai ir Pct. Kavaliauskas. Ki
ti aukojo po mažiau.

New Yorke, jau pradėjo akty 
viai dirbti antikomunistinį ir 
kartu laisvinimo pavergtų tau
tų darbą.

Pavergtų tautų laisvės garbei, 
ruošia dideli ir pirmą kartą A- 
merikoje koncertą, kur daly-

3 SSSSISL!

Kokia 3-ji Fatimos 
paslaptis?

Ar Rusija bus atversta?
Šiuos ir kilus akt imlius klausi

mus kun. J. Kuzmickis svarsto 
knygoje
FATIMA IR MES
Kadangi autorius pats lankėsi 

apsireiškimų aplinkoje, todėl, jam 
kalbant, skaitytojas pasijunta tar
si jo bendrakeleivis. Pasakojimas 
nuoširdus, giedras, paprastas, kaip 
tų piemenėlių regėtojų gyveni
mas. Bendrai: svarstymai psicho- 

, logiški, įtikinami, atsargūs, išva
dos taiklios, žodžiai, sakiniai vaiz
dingi” (S. Matulis. MIC).

F,ATIMA IR MES — gausini 
iliustruota, įrišta kietais viršeliais,
255 psl. knyga. Jos kaina nuo šių 
metų pabaigos sumažinta iki $2.

Kita to paties autoriaus kny 
ga —

Announcinp the opening of bis 
Office in tho

NEW RUTHERFORD 
DOCTORS BUILDING 

6737 ARCHER AVĖ.
Office Hoursr:

Mon., Tars., Tliurs. and Fri.
1 to 4 P- m. and 5 to 8 p. m. 

Wed. 5 to 8 p. m.
Sat. 1 to 5 p. m.

POrtsmouth 7-1223 
Emergency call PO 7-7371

KAI REIKALINGAS
ORKESTRAS

(didesnis ar mažesnis) 
Koncertams, baliams, * vestuvėm! 
ir klt. parengimams kreiptis | 
muz. BRONIŲ JONUŠĄ. Tel. PR« 
spcct 6-6584.

Siuntiniai į Lietuvą
Lietuvių bendrovė OVERSEAS 

CARGO CO. siunčia į LIETUVĄ 
(ir kitur) siuntinius su: angliš
kom viln. medžiagem, avalyne, 
vaistais, maist»». siuv. mašinom,
dviračiais, laikrodžiai?, akordeo 
nais. (siunčiama iš Anglijos.

Bendrovė taip pat persiunčia i 
LIETUVĄ ir Jūsų sudarytus ir 

« > •• I 1t_ mums pristatytus siuntinius (siun-
IVIanja nilims Kaina čiam ir oro paštu). Visi mokes

čiai sirmoknmi siuntėjo, gavėjas 
NIEKO NEMOKA. Pristatymas 
garantuojamas — PILNAS DRAU 
DIMAS.

Prašykite katalogu bei informa-
Reikalaukite knygynuose arba c’jM: 

siųskite užsakymus «u pinigais į:, OVERSEAS CARGO CO..

Joje aprašomi 8vč. Marijos ap
sireiškimai Lietuvoje ir Europo
je. Knyga iliustruota; įrišta kie
tais viršeliais ir jos kaina $2.00.

DRAUGAS 
2334 S. Oakley Avė. 

CHICAGO S. ILL.

2412 W. 47 St., Chieago S2. Ilk: 
LA 3-5049. YA 7-4337

Siuntinių tamrba 8 metai — 8. P. 
I JUODVALKIS.

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

Lyginimas, dažymas, taisomi Ir reguliuojami (tune up) 
motorai, stabdžiai, transmisijos ir t.t. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltuk

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ..................... $8.25Murcerv 49-51 ............... $8.95
Chev. Ali 1937-53 ........ 8.25Olds, fi cyl. 41-50 .......... 8.20
Chevrolet 54-55 ............. 9.95plymouth 42-56 .............. 9.95
Chrysler 6, 42-52 ......... 9.91 Pontiac 37-54 ................. 8.95
Dodge 6, 42-56 ,.............. 9.95 Bukk 37-52 ....................  12.00

Ir taip pat čia neišvardintiems automobiliams. Išmeti
mo paipą irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvu.

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

M. ČESAS
1934 West 59th Street Tek GR 6-9136

---------- L- ------------v----------------------- ■■--------------------------- k._;_______ _ ____ Z

DRAUGAS
THE L1THUANIAN DAILY FRIKND 

2334 So. Oakley Avė., Chieago 8, Illinois, Tel. VIrginia 7-6641-7-664:
Entered m Hecond-ClaM Mattcr March 81, 191«. at Chieago. IUlnola 

Uiirter the Aet of March ». 1R79.

Men.h«r of tho Cathollc Press Ass'n 
Publiahod dally, oxept Hundays, 

by the
)-(thuaolan Cathollo Press Soclcty 
PRENVMERATA: Metams
Chtcagoi ir Cicero) |#.on
K1*ur JAV Ir Kanadoj SS.00
Utstenyja SU.00 Sf>.SO

8HBSCRIPTI0N RATTCS 
SS.00 per year outslde of Ch1< 
S9.00 per year In Chieago A Cti 
SS.00 per year In Canaria 
Forelgn SI 1.00 per year.
H metų S mUn. 1 rs.00 88.75 s

14.60 S2.60 S
SS.O! S

RoO»\el)a straipsnius taiso savo nuožlOra. Nesunaudolų straipsniu na- 
sauro, Juos grąžina tik 1* asketo susitarus. Redakcija už skelbimu turini 
neatsako. Skelbimu kainos prisiunčiamos savus prašymą.
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DARBAS IR KRITIKA
Harvardo universitete profesoriavęs vokietis profesorius 

Kroder pasakoja tokį atsitikimą ar tik juoką. J vieną New Yorko 
restoraną įėjęs anglas. Restoranas buvęs pilnas žmonių ir tik 
prie vieno staliuko buvusi laisva vieta. Anglas, atsisėdęs ir lauk
damas kol jam atneš valgyti, lėtai ir išdidžiai, kaip tikras ang
las, pradėjęs šnekinti prie staliuko sėdėjusį amerikietį. Kalba 
nesimezgusi. Tada anglas pradėjęs girtis anglų džentelmenišku
mu, išdidumu ir jų kilminguoju luomu. Amerikietis paklausęs, 
ką anglas laikąs kilminguoju luomu. Anglas atsakęs, kad tai 
esą žmonės, kurie pragyveną be darbo. Amerikietis atsakęs, kad 
ir Amerikoje esą tokių žmonių, čia juos vadiną "bums” ir ame
rikiečiai jais ne tik nesididžiuoja, o gėdisi.

Žmogaus pragyvenimo šaltinis yra darbas. Tų laimingųjų, 
o gal teisingiau pasakius, nelaimingųjų, kurie galėtų pragyventi 
be darbo, yra labai maža. Darbas, koks jis bebūtų, fizinis ar 
protinis, didelis ar menkas, jeigu jis gerai atliekamas, žmogui 
gėdos nedaro. Tik blogai atliktas ar atliekamas, o taip pat ir 
nusikalstamas darbas žmogų gėdina ir daro jam negarbę. Kiek
vienas normalus ir sveikas žmogus jieško darbo ir mielai dirba.
O gerai atliekamas darbas pačiam žmogui suteikia džiaugsmą. 
Darbas perkėlė žmogų iš olos į patogius namus, nuo lapų ar žo
lių krūvos paguldė į minkštą ir patogią lovą. Vietoj titnago įda
vė jam degtuką. Sutrumpino jo darbo valandų skaičių. Į mu- 
zėjų padėjo jo akmeninį kirvuką ir kaulinę adatą. Nuo plausto 
perkėlė į prabangingą laivą, pasodino į traukinį ar lėktuvą ir 
net vandenynus susiaurino, vietoje mėnesių dabar valandomis 
jie perskrodžiami. Ir visa tai padarė tik darbas. Jeigu nebūtų 
protaujančio inžinieriaus ar chemiko, mes ir šiandien valgytume 
rūdyjančiu šaukštu ir motorai nedirbtų už mus. Lygiai, jei ne
būtų rūdos ar anglies kasėjo, jeigu nebūtų kas prakaitu geležį 
virina, taip pat nebūtų to šaukšto ir tų motorų. Jeigu nebūtų kas 
chirurgui įrankius išgalvojęs ir padaręs, chirurgas nepadarytų 
jokios operacijos. Darbas yra ne tik mūsų pragyvenimo šaltinis, 
bet ir mūsų gražesnės bei lengvesnės ateities kūrėjas ir net gy
vybės saugotojas.

Tačiau yra darbų, už kuriuos negaunama ne tik jokio atly
ginimo, bet kurie reikalauja daug energijos, pasišventimo ir 
net pasiaukojimo. Tuos darbus dirba tik dalis žmonių, ir daž
niausiai visai neatlyginamų. Jie aukoja savo laiką, energiją ir 
kartais net sunkiai uždirbtus pinigus. Tas darbas yra visuome
ninis, kultūrinis ir politinis. Čia dirbama ne sau asmeniniai, 
bet savajai bendruomenei, savajai tautai, savajai valstybei ir 
busimosioms kartoms. Dirbama už išlaikymą gimtosios kalbos, 
papročių, už tautinį išsilaikymą, už žmogaus ir visos tautos savi
stovumą ir nepriklausomybę, šiame sujauktame pasaulyje lie
tuviai turi dar sunkesnę pareigą, dar sunkesnį darioą. Okupan
tas milionais dolerių užpila spaudos puslapius, radijo ir televi
zijos bangas, kad tik nebūtų girdimas lietuviškas žodis, nebūtų 
matoma žodžio Lietuva. To akivaizdoje kiekvieno lietuvio širdis 
turi dar smarkiau plakti ir jis turi dar daugiau dirbti. Tas dar
bas yra neapmokamas, nuostolingas ir net pavojingas. Bet kas 
gali palikti savo degančius namus? Koks tėvas ar motina ne
bėgs į ugnį gelbėti savo vaiką? Ar vaikas paliks liepsnoms pra
ryti savo tėvus? Ne! Lietuviškas kultūrinis ir politinis darbas 
yra gelbėjimas savo vaikų iš siautėjančio gaisro, gelbėjimas sa
vo pastogės. Tik blogas žmogus išsižada savo namų, savo tėvų
ir net savo vaikų. Tą darbą turėtume dirbti visi, kas kuo ir kaip 
tik galime ir išmanome, kaip rūdos kasėjai, kaip inžinieriai ar chi
rurgai, bet visi iki vieno. Kas negalime protu, žodžiu, plunks
na ar kuo kitu, tas galime savo prakaitu uždirbtu doleriu.

KRITIKA
Gera ir sveika kritika yra reikalinga ir būtina. Protingas 

žmogus ne tik nebijo kritikos, bet jos pageidauja. Sveika ir gera 
kritika padeda išvengti klaidų ir netobulumų. Tai, ko pats gali 
nepastebėti perdaug įsigilinęs į darbą, labai lengvai gali būti pa
stebima iš šalies. Ir už kiekvieną protingą pastabą, patarimą ar 
nurodymą protingas žmogus bus tik dėkingas. Jis niekada ne
galvos, kad tik jis yra protingiausias, tobuliausias, neklaidin
gas ir geriausiai atliekąs pasiimtąjį ar net kitų pavestą ar už
krautą darbą. Visuomeniniame darbe visuomenė renkasi savo 
vadovais pačius geriausius ir tinkamiausius žmones. Ir lygiai 
protingas vadovas priims patarimą ar užleis savo vietą, jei jis 
matys, kad atsirado pajėgesnis ir tinkamesnis už jį. šiame dar
be negali būti: kas ne paskui mane, tas prieš mane.

IR...
Nemalonus tas “Ir” su daugtaškiu. Tą lietuviškąjį darbą, 

kuris reikalingas pasiaukojimo, nepelningas ir net dažniausiai 
visai neapmokamas, dirba ne tokia jau daugybė darbininkų. Bet 
tokių, kurie vengia to darbo ir savo palaidais liežuviais dėl ne
išmanymo ar tam tikrais išskaičiavimais “kritikuoja” yra la
bai daug. Jeigu pozityvi kritika yra reikalinga ir naudinga, tai 
negatyyi — yra labai žalinga. O tos negatyvios yra nepalygina
mai daugiau. Einama apie dailininko kuriamą ar jau sukurtą 
kūrinį ir nežiūrima, kas jame gražaus ir tobulo, bet jieškoma,

Valstybe Bažnyčiai

VYSK. V. BRIZGYS

Valstybių pagrindas yra ne 6 
jų konstitucijos ir ne įstatymai, 
o visuomenės dvasia. Mump lie
tuviams nėra reikalo jieškoti 
pavyzdžių po Rusiją ar Pietų

sritis — teisingumas, jaunuo
menės dorovė ir pn., valstybė 
ir Bažnyčia turi bendradarbiau
ti. Valstybė pasilikusi viena dau 

elyje dalykų gali padaryti vi
suomenei . daugiau žalos, negu 
naudos. >

Gali atsirasti lietuvių, kurie 
skaitydami šias mintis joms ne-

Ameriką, kaip viena nakčia kei* pritars, kaip perdaug “bažnyti-

IR RUMUNAI BOTŲ SUKILĘ . ..
Kad Gomulkos komunistai ko

vojo už teisę šeimininkauti Len
kijoje, o vengrų tauta sukilo 
prieš komunistinį režimą, ne
kantriai laukėme žinių iš Rumu

,munijos. šį kartą betgi savo kai
, . , ,a . boję Dej Maskvai už “dosnia pa
,r visur kitur. v1Bo«. gyvenimo' galb , jau nebedėkojo 
antyse buvo nepaataekunų. Trū- neiad-jo na,k,nU
kf patyrimo gertoms planams ,tinįj ftkio kolekliviIaci
įvykdyti. Mes tačiau žinome,
kad Rumunijoje, kaip ir kitur

nijos, nes ir ten turėjo ta pro- komunistų imperijoje, pramoni 
ga kas nors įvykti. Dabar jau j nių prekių trūksta todėl, kad

jos, bet kalbėjo tik apie kolekti- 
Vizacijos sulėtinimą. Būsianti 
nustatyta nauja žemės ūkio ga 
n mių atidavimo kvotų sistema 

(Nukelta j 4 psl.)Vakarus pasiekė kaikurie pa
čių komunistų raštai leidžia 
spręsti, kad mūsų viltys nebu
vo be pagrindo.

Štai ką rašė apie lapkričio ga 
lo nuotaikas Rumunijoje kom
partijos žurnalas Luta de Cla- 
sa: “Pasinaudodama partijos 
organų ir organizacijų silpnu-

žaliavos, kapitalai ir darbo jė
ga buvo naudojama ne žmonių i 
gerbūviui, bet Rusijos karinei! 
galybei sustiprinti.

Ką dabar Dej gavo Maskvo
je? Leista ugdyti cheminę pra
monę, kuriai Rumunijoje yra ža

NAUJI 1957 M. MODELIAI
• Televizijos
• Radijai: importuoti Ir vietiniai,

AM/FM, nešiojami Ir klt.
• Fonografo' • Hl-Fldellty

nėms”. Nestebėtina. Mes turi
me dar ir dabar reiškinį, kad

______ .. r- asmens studijuoją teisę, vals- mu bei ūkio bei politikos srity-
^ngoV pagrindaryra tai? kas 'tybinius mokslus, galvoją atei- je padarytomis klaidomis, reak 
suprantama dorovės vardu pla- tyje imtis valstybinio darbo, ne cija (suprask: rumunų tauta)

čiasi valdžios, konstitucijos ir 
paskui jas visos šalies veidas 
Valstybės gyvavimo ir jo pa

čia to žodžio prasme. Nėra rei 
kalo aiškinti, kas suprantama 
dorovės žodžiu. Dorovingumo ir 
korupcijos žodžius supranta ir 
vartoja net bolševikai. Ir jie 
sakosi kovoją prieš korupciją.

Žmonių dorovė yra žmogaus 
dvasios dalykas. Valstybininkų 
tarpe pasitaiko labai gerų do
rovės įstatymų žinovų. Tačiau 
valstybės valdžia, kaip tokia, nė 
ra kompetentinga dorovės įsta
tymus aiškinti. Ji neturi priemo 
nių reikalingų dorovės ugdymui. 
Kiek kartų valdžia bandė tai da 
ryti, tiek kartų pamatė, kad 
ji išeina iš savo ribų ir iš vals
tybininkų bei valdininkų prade
da darytis kažkokie pseudodva- 
sininkai.

Dorovės pagrindas yra žmo
gaus prigimtis ir apreikštoji re
ligija. O religijos valstybė ne
gali atstovauti. Ne valdžiai pri 
klauso ir prigimties įstatymus 
aiškinti. Kur ir kada valstybė 
kėsinosi tai daryti, tai prie Baž
nyčios ji taip priartėjo, kad 
tokios artimos giminystės nei 
Bažnyčia nei religija nei doro
vės reikalai nepageidauja. Ne 
vien pas bolševikus atsitinka, 
kad valdžia kuria ir naikina pa
rapijas, uždaro ir atidaro mal
dos namus, skirsto kunigus, vai 
dininkai rašo pamokslus, polici
ninkai sakomus pomokslus cen
zūruoja ir 1.1.

Dorovės šaltiniai ir pagrindai 
yra saugojami ir aiškinami Baž 
nyčios. Bažnyčia pati tiesiogi
niai ir per šeimą bei mokyklą 
tų pagrindų moko, teikia dva
sines priemones dorovėje stiprė 
ti ir tesėti. Valstybė tų priemo
nių neturi ir negali jokiu būdu 
jų nei iš kur nors pagrobti nei 
kitaip įsigyti.

Visuomenės auklėjimo klau
simuose ir visokioje valstybės 
veikloje, kur vienu ar kitu bū
du liečiama kuri nors dorovės

sistengia pažinti Bažnyčios Ka- gali griebtis aštriausių klasių 
nonų ir Viešosios teisėsį. Taip kovos formų, neišskiriant ir ar- 
buvo ir Lietuvoje, šia proga vž- j mijos sukilimo”. Rumunijos ar
tat tebus leista paminėti kelis 
kitokius pavyzdžius.

Italijoje tiek masonų tiek fa 
šis tų valdymo laikais ir Vokie
tijoje visais laikais valstybi- 
niuos universitetuos buvo Kata
likų Bažnyčios Kanonų ir Viešo 
sios teisės katedros. Jas lankyti 
buvo daugiau negu rekomenduo 
jama visiems studijuojantiems 
teisę ir valstybinius mokslus.

Nuo seuiai ir lig šiai dienai 
Prancūzijos visokios valdžios 
remia visas katalikų misijas sa
vo dominijose ir kolonijose ne-

mijos sukilimas tikrai buvo rea 
lūs, bet jam suspėta užbėgti už 
akių armiją nuginkluojant it 
uždarant į kareivines, o šias ap- 
suparft Rusijos kariuomenės da 
liniais, lėktuvais ir traukiniais 
permestais Rumunijon. Kai mi
nėtas žurnalas apie armijos su
kilimo galimybes užsiminė, to 
sukilimo pavojus jau buvo pra
ėjęs, o Rumunija buvo pilna so
vietų karių. Komunistai turėje 
ką nors pasakyti apie staigų so
vietiškos kariuomenės atsiradi-

išskiriant ir Prancūzų Alžerijos.' mą krašte, todėl turėjo noromis
Nuo tos “nuodėmės” nebuvo 
laisvi Anglijos karaliai ir Vo
kietijos kaizeriai.

Valstybės valdžia yra tokia 
vieta, į kurią einant reikia nu
sikratyti visokių asmeninių kam 
nors simpatijų ar antipatijų, o 
visuomenę ir jos reikalus sutik
ti ir suprasti objektyviai.

Išvertė šv. Augustino 
laiškus

Emmanuelio kolegijos Bosto
ne profesorė sesuo W”.frida pa
šventė septynerius metus dar
bo, kad išverstų šv. Augustino 
laiškus iš lotynų kalbos į ang
lų. Išvertė 207 laiškus. Rankraš
čio susidarė 1,600 puslapių.

i
Ispanija pagerbė merą

New Yorko mėras Robert 
Wagner gavo iš Ispanijos vy
riausybės į- medalį — Ispanijos 
Didįjį kryžių. Iškilmėse dalyva
vo apie 125 dignitoriai, jų tar
pe ir kard. Spellman.

Įsileido negrus
Columbijos distrUcto dantų 

gydytojų sąjunga nubalsavo pri 
imti ir negrus.

PAULIUS JURKUS

SMILGAICIŲ AKVARELE
PRKMIJUOTAS ROMANAS

17 tęsinys
— Juo geriau, visi ateikite. Mes taip rengėmės, 

kad gal kur nors yra koks netikslumas, gal koks nereikalingas) Bet kodėl mums nepadėjote?
taškelis ar nors dulkelė bus užkritusi. O jei jau ir to nerandama, 
tai nors bendrai pasakoma, kad tai yra niekas. Gi šių dienų lie
tuviškame darbe esame reikalingi ne tik mes patys, bet reika
lingos ir mūsų kišenės, todėl “kritikos” yra perdaug. Asmeni
niai bent dauguma įsikūrėme neblogai. Žiūrime televiziją, rieda 
automobilis ir jaukiai šildojnės nuosavame name.

Artėjant Lietuv nepriklausomybės minėjimams, turėtume 
pagalvoti ir pasižiūiėti, ar nesame ir mes tarp tų “Ir”, ar savo 
“kritika” nepaliekame degančių1 namų ir juose esančių artimų
jų. P. ŽU9c»

Kiek buvo skaučių 
Lietuvoje

1938 metų statistinėmis duo
menimis, vyriausioji seserijos 
vadija turėjo visoje Lietuvoje 
tuntų 23, vietininkijų 7. Vytau
to Didžiojo universiteto studen
čių skaučhi draugovė 1, Klaipė 
dos Pedagoginio instituto skau 
tiškų studijų draugovė. 
Tuntuose draugovių buvo 302. 
skaučių 7032. Iš tų vienetų 
jaun. skaučių draugovių 145 
jaun. skaučių
draugovių 132

Vyr. skaučių draugovių — 21, 
vyr. skaučių — 417. Vandens 
skaučių draugovių 4 ir skaučių 
— 40.

Erdviausia bažnyčia
Erdviausia bažnyčia pasauly

je yra šv. Petro bazilika Romo
je. Joje gali sutilpti 54,000 žmo
nių.

Kinų siena
Kinų garsioji siena turi 2450

2 793, skaučių kilometrų ilgio, 16 metrų aukš- 
skaučių 3,674. į čio ir 8 metrus pločio.

liavų, bet kurios plėtimą sulai-1 • Jlmo, ^nra,lal• Dulkiasiurbliai, skutimosi maAlnft-
kė komunistinis režimas, šitoji 
pramonė duos prekių eksportui 
ir svetimai valiutai, už kurią

18s, plauki) džiovint* -ai, kavos 
virduliai, tosteriai, t. imasterial, 
automatiškos keptuvė., ir kt. na
mų apyvokos reikmenys 

.... , , • Rašomos mašinSISs
rumunai galės nusipirkti tokių • Riekt, laikrodžiai Ir Įvairūs klto-
dalykų, kurių Rusija negali duoį ^^"įrUsite Ir gerinusi, pa

tarnavimą gausite lnž. A. SemSnoti. Maskva pažadėjo Bukareštui 
pagalbą mašinomis ir kapita
lais. Tai yra vienintelis laimėji
mas, kurį Dej parsivežė iš Mas 
kvos. Žinoma, leista jam skelb
ti krašte, kad šį kartą jau bus 
ištesėtas pažadas skirti daugiau
tautos pajamų ne fantastiš- „ . . ~
kiems planams vykdyti, bet ga Mai s. iikteted — curtside 4-5««a
minti tiems dalykams, kurie bū Atdara: kasdien 9—6. pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais 9—9
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nenoromis pasakyti ir apie ta1’ 
kad Rumunijos kariuomenė ga 
Įėjo sukilti, kaip sukilo it Ven 
grijos kariai.

Rumunijos režimo vadovybė
je ir po Stalino “prakeikimo” 
išliko tie patys asmens, kurie 
ten paėmė viršų Gomulkos tipo 
komunistus iškorus. Jų padėtis 
Maskvoje dabar sustiprėjo, nes 
ten vėl pradėtas Stalino “balti- 
nimas”, lydimas naujos linijos 
santykiuose su Maskva ištiki
mais išlikusiais satelitais. Ta li
nija dabar yra ši: kaikurios 
nuolaidos ūkio srityje, bet nė 
vienos iš tų, kuras palengvin
tų sukilim’u prieš Maskvos 
globą.

Rumunijai toji linija buvo pa 
diktuota gruodžio pradžioje, ka 
da jos kompartijos viršūnė bu
vo atkviesta Maskvon sprendi
mų pasiimti. Maskvos patikėti
nis Bukarešte Gheorghiu - Dej, 
kuris kartu jre vyriausybės ir 
kompartijos vadovas, tuos spren 
dimus grįžęs išdėstė partijos ei 
kui ilgoje kalboje, šiandien jau 
gautoje ir šiapus uždangos. Iš 
jo kalbos aišku, kad “liaudies 
demokratija” Rumunijoje, kaip t

tini žmogaus kasdienos gyveni
me. Industrializacijos tempas 
būsiąs sulėtintas ir pritaikintas 
Rumunijos ūkiniam pajėgumui.

Bet Dej nedrįso pasakyti, kad 
rumunams jau du metai iš eilės 
trūksta duonos (duonos korte
lės įvestos 1956 m. lapkr. mėn.) 
todėl, jog visas jų derliaus at
sargas 1956 metais paėmė Ru 
sija, kuri 1955 m. turėjo blogą 
derlių. Iki sekančio derliaus ru
munams duonos iki soties neuž
teks. Kad Dej negrįžtų tuščio
mis rankomis iš Maskvos, ja-” 
pažadėta paskolinti 450,000 to 
nų kviečių ir 60,000 tonų paša
rinių grūdų. Tai yra tik lašas 
ką Maskva yra paėmusi iš Ru

STATYBAI 
(B NAMU 
PATAISYMUI 
PBISTATOM 
visokią Rūšių 
HED2IAG4

CARR MOODY 
LUNĮ BE R CO
8TASY8 UTWaNaS, Pro*.
9039 $o. Halsted St

TeL VIctory 2-1272 
vpkainavlmą ii Prekių Pristat' 

mą Teikiame Nemokamai
Raštini atidara kasdien ano 

8 vai. ryto ilri 8 vai. vakaro i> 
šeštadieniais Iki 8 vai. vakaro

Siunčiame pinigus Į 
LIETUVA 

ir visas kitas šalis.

Turime tiesioginį ryšį te
legramų ar oro paštu.

Pristatymas pilnai garan
tuotas. ir jums persiunčia
me kvitą su asmens pa 
rašų.

Dėl pilnesnių informacijų 
rašykite arba telefuonuo- 
kite — Foreign Depart
ment FRANKUN 2-4100.

AMALGAMATED TRUST 
& SAVINGS BANK 

III So. Dearborn Street
Chicago, Illinois

THE LEON HOSIERY 
AND NOVELTY SHOP 

Linki draugams ir klientams link
smų švenčių ir laimingų naujų 
metų. Turime moterų kojines. Vi
sokias naujenybes. Vaikams žais
lus. Taippt valome rūbas — pai
mame ir pristatome. Vyrų marš
kiniai gražiai išskalbiami. 1304 W.
51st St. Tel. DRexel 3-6278.

ko'dus vaidinimus su kunigėliu. Jis tai puikus vyras.
Ji skuba. Julius lydi ptr gonkas.
Būgnai trinksi šventoriuje, varnos plakasi me

džiuose, o bokštus auksina saulė. Buhalteris sumoja ir klega.

— Ponų vaikams galvos prakiuro, gavo pataisas. 
Reikėjo juos mokyti. Vakar tik atsiradau.

Choristų būrys plūsta pro šventoriaus vartus

pereiti kartu iki vartų, kad kiti pamatytų, bet tuo me
tu aikštėje pasirodo Lina.

— Buvo miela jus arčiau pažinti, — sulaiko Sa
manę. -^Aš grįšiu susitvarkyti. Sudiev, panele!

Jis šoka į gonkas ir seka, kur eis Lina. Ji pama
žu kyla laiptais į krautuvę.

— Kvailas, — mauna jis raštinėn, vaikšto sker
sai ir išilgai. — Viską sumaišė, suraizgė. Kunigėlio 
simpatija, į vaidinimus kviečia! Reikės ir pas dėdę

— Ką gero šį vakarą ištaisom, gal kur robaksas ? 
— nerimsta Algis.

— Tuoj repeticijos, eisim kartu, mums padėsi!
— Gerai, galėsiu pagroti šukom, — juokiasi gim

nazistas.

Aikštėje žmonės skirstosi. Vieni šnekėdami, sto
viniuodami nužengia lig tilto ir vėl grįžta. Kiti su
sėda gonkose, skaldo mažytes naujienas, dailina,

— Žinote, panele, — Julius svarsto kiekvieną žo
dį, kad tik išsisuktų iš visų pavojų. — Esu apkrautas 
darbu iki ausų.

— Anksčiau jūs galėjote!
— Taip, bet dabar juk yra kam. Kunigėlis! — jis 

vos susilaiko paskutinio žodžio neištaręs pašaipiai.
— Taip, jis labai ir labai geras. Kiek žmonių pri

traukė. Tikriausiai kvietė ir jus, kodėl pasibranginote?
Juliui karšta. Štai, kokia gegužėlė: aiškiausia vi

karo gerbėja. Ir kaip užvažiavo, kaip užpainiojo?! 
Išsitarti prieš — būtų didžiausia nesąmonė. To vieno 
užtektų, kad suirtų visi planai!

— Pasakysiu virai atvirai. Padariau vien tik ge
ro trokšdamas. Kunigui reikia išeiti į žmones, plačiau 
susipažinti. Taip jis ir įsitraukė į darbą, susidūrė su 
parapiečiais, kas kunigui labai svarbu jo pastoracijai.

nulėkti, prižadėjau. Į repeticijas — būtinai! Dar ko J džiaugiasi. Praviruose languose pasirodo šviesos, už 
gero kvies grimuoti. Išsisukti negalėsi, nes ji kvietė, tiesti balti stalai. .Ten geria kvepiančią arbatą, kai 
Kitaip mūsų plapai šipuliais nueina. Prašau, koks į basi BU svečiais, kurie suvažiavo iš vakaro į atlaidus.
bjaurus balansas. Ims mane ir įkinkys į vikaro veži
mėlį. Ne, jokiu būdu. Tai nepasiseks. Vikaras lyg ama
ras krinta, visus naikindamas.. Tikriausiai jis prikal
bėjo į vienuolyną, žinoma, tik jis! Tik ne klebonas! 
Tai čia gausis kitoki vaidinimėliai!

Bokšte suskamba varpai-----------

MIŠPARAI baigėsi. Tos psalmės, pripildžiusios 
bažnyčią, besidraiką smilkalų dūmai, gėlės ir vaini
kai, procesija su vėliavom ir būgnais atnešė Samanei 
giedrią, šventišką nuotaiką. Regėjo kunigėlį balta

— Bet jūs ateisite. Mus reikės grimuoti. O kas kamža, skubantį akim per auksinį breviorių. Jo veide 
bus be jūsų. Sį vakarą paskutinė repeticija. Ateikit! nebuvo ano rūpesčio, kurį matė prie žarstės. Tik vie-

— Gerai, šį vakarą užsuksiu, pažiūrėsiu.—Julius i no Samanė negalėjo suprasti: kodėl per procesiją, 
nervinasi ir nori kuo greičiau išbristi iš tų klampių kai choras laukė baldakimo prie durų, praeidamas kle- 
pelkių. — Tačiau grimuoti vargiai galėsiu. Jūs su- bonaa taip rūsčiai pažiūrėjo. Turbūt taką užstojo —
prantate: posėdis, svečiai. — Čia pagalvoja: gal ji 
vaidina, kad taip kviečia, bet paklausti nedrįsta. Dar 
ims ir prikaišios, kodėl jos anksčiau netalkino.

Samanė atsikėlia, atsiprašo, turinti eiti, jau tuoj 
mišparai.

— Labai džiaugiuos, kad aplankėt... Būtų mie-

pagalvojo ir traukėsi atgal į būrį.

Praeina žydai, atšventę “šabas”, gargaliuodami, pra
segę surdokus. Ir jie nori į seną talmudą įleisti va
saros oro, šventės nuotaikų. Aikštės kairėje, kur lie
pos išsiplėtę, stūkso salė, didelis dviaugštis namas. 
Kyla cementiniai laiptai su geležiniais turėklais. Du
ris supa klevų vainikas. Plakatas. Raudonos raidės— 
lyg jurginai. Žydai stabteli ir pakelia barzdas. Jų 
vaikai neiškenčia, bėga perskaityti. Sugrįžę pasako
ja tėvams, ir gargaliavime girdisi tik vienas supran
tamas žodis “kunigėlis”, kurį išmoko iš gatvės vaikų. 
Linguoja tirštos, juodos barzdos ir nueina. Vaikai 
dar skersuoja. Jie tikriausia galvoja: ar pateks rytoj 
į salę, kur bus tokios linksmos komedijos.

' Gatvėje Samanė greitina žingsnius. Nori atsi
skirti iš choristų būrio ir pasikalbėti su Algiu. Tiek 
ilgai nešimai! Jis daugiau nei brolis, nei tėvas. Jie
du neturi paslapčių. Iš gimnazijos jai veža ne tik pa
skutinius šlagerius, dainuškas, bei ir savo meilės laiš
kus, kuriuos ištiesia ant Guobos kalno ir skaito, juo-

Jos pakilimą didino ir Algis, pusbrolis, aštuntos kiasi, kritikuoja. Kartais abu rimtai susimąsto. Sėk

la jus ir šiaip pamatyti, pasikalbėti, gal sutarsime sę bežiūrint?!

klasės gimnazistas, ką tik grįžęs ir atėjęs mišparų 
giedoti.

Nulipusi nuo viškų, įsikimba į jo ranką.
— Kur tu buvai dingęs; akys nubluko į tavo pu-

madieniais jis chore stovi už jos nugaros, ir skambus, 
tyras tenoras plaukia per jos galvą, drebindamas orą. 
Kaip gražiai jis gieda. Mišparuose intonuoja psalmes.

(Bu daigiau)
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PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomos JADVYGA LUKAU-Į 

SKIENfi ir jos dukterys ELENA, 
FILOMENA ir ONA, gyvenusios 
Gercfuvienų km. Gargždų valsč. 
Jieško Ona Galiūtė - Putrienė, 
dabar gyvenanti Klaipėdoje, rašy
ti: Ona Putrienė, Klaipėda, Verpė
jų skersgatvis, Nr. 30.

Jieškomi ONTANAS ŠIMKUS, 
s. Juozo, anksčiau gyv. Chicago- 
je, jieško Elzbieta Šimkutė, gyv. 
Lietuvoje, Raseinių mieste, Pionie
rių g-vė Nr. 14.

ANTANAS MIKALIONAS ir 
ALEKSANDRAS MIKALIONAS, 
s. Prano, anksčiau gyveno Chicago 
je. Jieško Veronika Mataitytė, gy
venanti Lietuvoje, Raseinių mies
te, Pionierių g-vė Nr. 14.

J ieškomas JONAS VAITIEKŪ
NAS, s. Vlado. Atsiliepti adresu: 
Antanas Vaitiekūnas, s. Vlado, 
Vaškų paštas, Majelių kaimas. 
Butniunų apylinkė, Linkuvos ra
jonas, IJthuania.

Jieškomas JONAS ŽOSTAU
TAS, s. Juliaus. Atsiliepti adresu: 
Vincas Stasiulevičius, Juozo, Už- 
šilių g-vė Nr. 20, Kauno miestas, 
Lithuania.

Jieškomas STASIUS LATVYS. 
Atsiliepti adresu: Palmyra Jociū- 
tė, Sodų g-vė Nr. 25, Raseiniai, 
Lithuania

PIRMAS ATSITIKIMAS
Daviau du laikrodžius sutai

syti St. Citvarui. Jau praėjo 
keli mėnesiai ir laikrodžiai eina 
tiksliausiai. Tai mano gyveni
me pirmas atsitik mas. Patar
čiau ir kitiems jo stebuklingai 
geru patarnavimu pasinaudoti. 
Adresą-: St. Citvaras, 3322 So. 
Halsted, Chicago 8, III. Telef. 
YArds 7-0677.'

K. Šamaitis

kkal estate

$2,800 įmokėti. 2-jų butų mūrinį. 
5 ir 6 kamb. 2 blokai į rytus nuo 
Westem Electric. Rūsys. Ccntri-i 
nis apšildomas. Garažas $16,900.1
LAundaic 1-7038. 1

UASSIFIED AND HELP WANTED US
REAL ESTATE

ANTANAS, MOTIEJUS, JUO
ZAS ir JURGIS KARKLLAI, vi
si gimę JAV, jieškomi jų moti
nos Marijonos Karklienės, gyv. 
Lietuvoje. Jie patys arba žinan
tieji apie juos prašomi rašyti: V. 
Urbonas, 28 Delaney Cres., Toron
to 3, Ont., Canada.

Marija Mickevičiūtė - Dobiliaus- 
kiene jieško MAGDALENOS GU- 
RINCKAITES. Juozas Dobiliaus- 
kas jieško JONO ZEBERTAVT- 
ČIAUS. Atsiliepti adresu: Juozas 
Dobiliauskas, Liepos 21-siųs g-vė 
Nr. 40, Kybartų miestas, Lithua
nia.

HELP WANTED MOTERYS

Jieškomas VINCAS ROGIS, s. 
Justino, gimęs 1922 m., sausio 25 
d. Kataciznos dvare, Žaliosios vai. 
Jis pats arba apie jį žinantieji pra 
šonai atsiliepti šiuo adresu: Pet
ronė Rugienė, Miato S. Neries g- 
vė Nr. 5, Kybartai, Lithuania.

Jurgis Vokaitis jieško savo bro
lio ANTANO ir motinos ANNA 
KAUCK, kurie prieš II-jį Pasauli
nį Karą gyv. 2131 Evergreen Avė., 
Chicago, III. Atsiliepti: adresu: 
Jurgis Vokaitis, Paverbių km., 
Viduklės paštas, Raseinių rajonas, 
Lithuania.

Jieškoma ONA STAČILAUS- 
KIENfi. (Anna Stacil), gyv. Bell 
California. Atsiliepti adresu: An
tanas Ūsas, Virbalio m., Maironio 
g-vė 19, Kybartų rajonas, Lithu
ania.

Jieškomas JUOZAS PALUBIN
SKAS su šeima, Vilniaus Dramos 
aktorius, labai svarbiu heikalu. 
Jis pats ar apie jį žinantieji, ma
loniai nrašomi pranešti šiuo ad
resu: E. Tumėnienė, 4960 Monti- 
clair Avė. Montreal, P.Q., Canada.

REGISTRUOTOS SESERYS,
norinčios gauti skyriaus' vyresniosios 
darbą bet kurioje šlftojo prašom 
kreiptis J

LOUISE BURG HOSPITAL 
255 W. Cermak Rd. 

li. Valiukaitis, Direvtress of Nurses

COUNTER GIRLS
Full or pant time. Meals fur- 

nished. Pleasant working condi- 
tions. Apply in person.
LEE & EDDIE’S DEIVE - INN I

6239 W. Ogden Avė.

CICERO. 2-jų butų namas. Apy 
linkėję 50th ir 16th Garažas. Cent 
rinis apšild. $17,700; įmokėti $5,- 
000. LAundalę 1-7038.

MŪRINIS 4 butų namas. Arti 
California ir 22nd St. 4 ir 4 kamb. 
$15,500; įmokėti $4,000. LAwn- 
dalu 1-7038.

PARDAVIMUI ARBA IŠNUOM.1
Puiki vieta dideliai šeimai. 6 km. 

mūr. bungalow, 5 m. senumo. 4 
kamb. rūsy. Gazu apšild., tile vir-i 
tuvė ir vonia, “Ganopies”, komb.! 
žieminiai langai ir durys, “chain 1 
link” tvora. $22,500. Kreiptis į sa
vininką. 3605 S. 56th Ct, Cicero, 
tel. TOvvnhall S-1825.

Geriausi pirkiniai šią savaitę: 
Naujas mūr. 2 po 5. centr. šild.

kiekv. butui atskirai, dld. ir šviesūs 
kamb., tuoj galima užimti abu bu
tus, statytas kaip sau.

I8NUOMUOJAB1A

Jieškomas JURGIS PETRONIS, 
Benjamino s., gimęs 1920 m. Kau
ne. Iš Lietuvos į Vakarus išvyko 
1944 m. ir nežinia kur dingo. At
siliepti arba apie jį pranešti ad-> 
resu: Elena Neverdauskaite, Ro-į 
tušės a. 10-9, Kaunas, Lithuania

Jieškomas giminių iš Lietuvos 
POVILAS BERTYS, s. Povilo iš 
Židikų vals. Pranešti Joanai Rei- 
vitaitei - Karys, 408 Park Avė. 
Bridgeport 4, Connecticut.

IŠNUOMOJAMI 2 AUKŠTE 2 
BUTAI PO 4 KAMBARIUS. Šil
tas vanduo, vonia ir gazo šiluma. 
Telefonuoikit

YArds 7-5186 i

PIETVAKARIŲ miesto dalyje. 
ĮMOKĖTI $2,000. 4 kamb. namas, 
gplima įrengti dar 2 kamb. Alyva 
apšild. Sklypas 50x135. Mokykla, 
autobusas jr kraut, apie 3 blckai. 
$12,500; arba duokite pasiūlymą, 
lšsimokėjimui apie $80 į mėli. PRes- 
cott 9-0872.

Arti Ulth ir Kedzie. Naujas mū
rinis 5 kamb., 2 mieg. kamb. Tile 
vonia ir virtuvė. Beržinės spintas. 
Pilnas rūsys. Alyva apšild., 1 Lik. 
iki autobuso ir St. Christinns bažn. 
$17.500; įmokėti $3,500. PRescott 
9-0872.

Jieškomi Paikus, Jonas ir Pranas, 
s. Jono, iš Raseinių apsk., Šiluvos 
vai. Kibartiškių kaimo. Jieško bro
lio sūnus. Atsiliepti šiuo adresu:
Jonas Paikus, Tytuvėnų raj., Šilu
vos pašt., Pyragių kaimo, Lithuania.

Jeiškomas KONSTANTINAS ŠVEI
KAUSKAS, kilęs iš Žvirblaičių k., Į 
Plungės vas., Telšių apskr., gyv. i 
Chicagoje. Prašau atsiliepti arba 
apie jį pranešti šiuo adresu: Petras 
Stulgis, 3337 S. AValaee St., Chicago , 
1C, III. " 1

VINCAS STAŠAITIS, iŠ Voniš- 
kių k.. Plokščių valse., Šakių apskr., 
pask. laiku gvvenęs Kaune. MARI
JONA STASATTYTE - JABLONS
KIENE, Girškabūdžio kaimo ir vai., 
Šakių apskr. ALBINAS GUSTAI
TIS, Bliuviškių km.., Griškabūdžio 
valsv Šakių apskr. Jų jieško Magda
lena Stasaitytė-Staurraitiene iš Me>g 
būdžio kaimo, Barzdų vals., Šakių 
apskr. Dabar gyvena Sibire. Atsi
liepti šiuo adresu: J. Danilevičius, 
108 Parliament St., Toronto 2, 
Ont., Canada.

Išnuom. 4 kamb. apšild. butas, 
2-me augšte. 6953 S. Washtenaw 
Avė. Tel. HEmlock 4-4039.

Išnuom. švarus miegamas kam
barys. Galima naudotis virtuve ir 
kitais visais patogumais,

6810 Sc. Artesian Avė.
Marąuettc Parke išnuom. atski

ras kamb. su virtuve ir patogu
mais. Patogus susisiekimas. Tel. 
WAlbrook 5-3763.I _..

Jieškoma IRENA SRABAUSKAI- 
TE, d. Petro, gimusi 1924. Yra žinių 
iš Lietuvos. Atsiliepti adresu — Al
dona Dyšas, 545 Westwood St., Day- 
ton, Ohio.

Jieškan savo sesers JANĖS VAI- 
NAUSKAITES, <1. Juozo, kilusi iš 
Leipalingio miestelio. Po karo ji gy
veno Belgijoje adresu — d. argent 
ne 51 Benghen, Ibamerist, Belgium. 
Ji pati arba žinantieji apie jos liki
mą prašomi rašyti šiuo adresu: Ona 
Girulienė-Vainauskaitė, 10806 So. į 
Wabash Avė., Chicago 38, III. U.S.A. 
Tel. INterocean 8-9170. ,

VARDAI VANDENIMS 
DIENOMS

Tokiu pavadinimu tik Šiomis die 
noinis išėjo iš spaudos Jurgio Šlekai
čio eilėraščių knyga. Autorių pažįsta 
me. kaip vieną, gabiauslij ir veikliau
siųjų mūsų teatralų, čia j} matome 
daug žadančiu poetu. Knygos kaiaf 
— Sl.&o.

Užsakymus ir pinigus siųskite

DRAUGAS. 2331 S. OažJey A*e., 
Chicago 8, Ui.

Pigiai išnuom. kambarys, šviesus, 
šiltas, su atskiru iėiimu. virtuve ir 
visais kitais patogumais. Yvrui..
GRovchill 6-3069. 7143 S. Taluian
Avė.

$10,900 PILNA KAINA. 2-jų 
butų mūrinis 4 ir 4 kamb. Nu- 
jas plumbing. Apylinkėje 26th ir 
Spaulding. Mokesčiai tik $85. Ge
rame stovy. Įmokėti $2,500. SVO- 
BODA, 3739 W. 26th St. LAwn- 
dale 1-7038.

MODERNIŠKAS 2-jų butų gel
tonų plytų namas. 4 ir 4 kamb. 
Karštu vand. apšild. Garažas. 
$21,900; Įmokėti $5,000. SVOBO- 
DA. 3739 W. 26th St., LAwndale 
1-7038.

"VeTTTstTt E '
Paskolos. Ne j. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI 

K. M ADONIS.
Namų PRospect 8-2071

Mūr. 4 kamb. pečiais šild., tik 
$10,500, tuoj galima užimti.

Mūr. 2 po 5, centr. šild., tuoj gali
ma užimti vieną butą, kaina tik 
$23,000.

Mūr. 5 kamb. ia taverna, ccatr. 
šild., garažas.

Mūr. 3 butai ir maisto krautuvė, 
labai gera vieta, labai geros sąlygos.

ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAX

2737 W. 43rd St., CL 4-2390
Nekilnojamo turto pirkimas, 

pardavimas.
Income taksų pildymas

P LEONAS
KKAL ESTATE 

2785 West 71at Street 
Visi telefonai: AVAlbrook 5-0015

CICERO — PARKHOLME. Šv. 
Antano para p. MŪRINIS 2-jų bu
tų — 5 ir 5 k. ir 3 k. MODERNIŠ
KOS vonios ir virtuves. Alyva ap
šild., ATSKIRI “boileriai”. 2 au
tom. garažas. LABAI ŠVARUS 
NAMAS. Pajamos 10% kainos. 
5542 W. CERMAK RD. OLympic 
6-0666.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

PLUMBING
Licensed, bonded plumbert

Joks darbas nėra didelis ar mažas 
ftanidte dabar. Kalbame lietuviškai

TeL REpublic 7-0844 
WAIbrook 5-3451

REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
ir pat duodami uždirb
ate per šią Įstaigą. 
AL. BUDRECKAS

REALTY
4081 Archer Avė.
(prie California g.)
LAfayette 8-8384

HELP WANTED — VYRAI

kloję nejudomo turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar parduodant. J0- 
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

aeoo w. &*th St. Tel. Prospect 8-5454

WE NEED 3 YOUNG MEN 
TO LEARN A GOOD TRADE, 
With An ExceJlent Future
Steady year around work with 
all Company Benefits. Will train 
beginners. This is an unusual 
oppontunity for ambitious young 
men.

SEE MR. ELLIOTT
AMERICAN ENVELOPE CO.

3100 W. Grand Avė.
Tel. VA 6-5001

Jicškau" savo dėdes MISEVI
ČIAUS, kilusio iš Purvio vienk., 
Krekenavos valsč., Panevėžio ap., 
Lithuania. Rišyti šiuo adresu: S. 
S.S.R. Krasnojarskij Kr., Parti- 
zanskij R., Poč. Mina, Jeroslav 
Misevičius, s. Juozo.

Jieškomi PETKEVIČIŪTE - Į 
MORDAS ir jos vyras JOSEPH, 
MORDAS, iš Lietuvos išvykę 1913. 
-14 m. Jieško sesuo. Atsiliepti ad-l 
resu: Elena Sankauskienė, M. Mel 
nikaitės g-vė Nr. 110 a, Šiauliai.; 
Lithuania.

Ar Marija apsireiškė Lietuvoj* 
Atsakymą rasite J. Budzeikc’ kn 
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų
Ją gulite gauti

“D R A U G E’
33S4 So. Oakley Avė

HiCAGO 3. H J

Skelbtis “DRAUGE” apslmojta 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimą 
kaina yra prieinama visiems.

Skclbkitės “Drauge”
Comptometro-Mašinrasčio 

Mokykla Pradeda 
Pavasario Semestrą

Tuoj mesk dulkiną fabriką, nes 
jūsų laukia darbas švarioje raš
tinėje. Skambink mokyklos ve
dėjui P. Kešiūnui — tel. WA1- 
brook 5-4315. Mokyklos adresas: 
5543 S. Albiny Avė.

PROGOS OPPORTUNITIES
Lietuvių rajone parduodama

MAISTO PRODUKTŲ 
KRAUTUVE

Savininko susirgo, todėl krautuvė 
parduodama už prieinamą kainą. 
Prie krautuvės yra atremontuotas 4 
kambarių butas. Skambinti telefonu

po 4 vai. p. p. CL t 4-505(1.

SAVININKAS parduoda 2-jų 
augštų mūrinį kampinį namą. 
Krautuvė ir 4 butai po 4 kamba
rius. Pajamų $350.00 į mėnesį. 
Įmokėti tik $4,000. Likusius leng
vais išsimokėjimais. Galima ir mai 
nyti. VI 7-3147.
MARQUETTE PARKE, 2447 

W. 69th St., parduodamas '
RESTORANAK-VADGYKLA 

Gausi klijentūra. Teirautis vie
toj ar telef. GRovehill 6-9504.

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS ...

SS

SVARBUS PRANEŠIMAS 
VISIEMS KURIE 

SIUNČIATE DOVANŲ
SIUNTINIUS J U.S.S.R.

Mes ir toliau priiminėjame siuntinius 

persiuntimui į Lietuvę, Latviję, Estiję, Uk

rainą ir į visas Sovietų Sąjungos dalis.

Siuntiniai siunčiami TIESIOG susita

rus su INTOURIST Moscow.

Atsivežkite arba prisiyskite pakietus ’ 
mums, o mes juos persiusime be jokio delsi

mo, kaip kad dareme per praeituosius 25 m.

PARCEL DEPARTMENT
GLOBĖ TRAVEL SERVICE

716 Walnut St., Philadelphia 6, Pa.
LOmbard 3*3455 LOmbard 3-6111

A

DYKAI DOVANOS
ELEKTRINIS LAIKRODIS

SU S500.00 DEPOSITU
BANKUTfiS VAIKUeiAOS SU $10 DEPOSITU 

ant jų taupymo sąskaitų
KITOS DOVANOS 

su $100.00 depozitais

V,

0 BE TO ...
AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS^?

ANT VISŲ PINIGŲ!
tlūsų taupytojai gauna $4% riideMii 

<lh idf'iidą nuo 1853 malu

0 BE TO ...
SAUGUMAS!

Kiekviena sąskaita federaliniai apdrausta jūsų 
saugumui iki $10,000.00

ST. ANTHONY SAVINGS
AND f GAN ASSOCiADON 

1447 So 4?th Ct., Cicero, III. .

JUOZAS ORIBAUSKAS, Vedėjas TO. 3-8131 & BI. 2-1397
Uždara trečiadieniais

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
\VAlbrook 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
0108 S. Ashland Avė., Chicago 30, UI.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

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

1546 S. 49th Court, Cicero
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai. 

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

OLympic 2-6752

BUILDING A REMODELING

Statome
NAMUS IR
GARAŽUS

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

MASTER BUILDFHS
General Contractlng Co.

(Sav. V. Sodeika ir <1. Hkornbskas) 
l«00 8. 48TM CT.. CICERO 50, ILL 
Tel. Ol.ympto 2-7381; TO S-4238

VIKTORAS ŠIMAITIS
General Contractor

Stato resld*yich>luB Ir komercinių, 
namus; pasiūlo sklypus;, rekomen 
d u oja planus: Išrūpina statybos kra 
dltus. Skambinti vak.: VI 7-4SS* 
arba res. tel. ni 7-3310. Kreiptis

SIMAIČIAI 
ttealty - Bullders - IasuraiMfc 

3737 43rd Street

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
ItiiildcrH G**n. Controctors 

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

Narni; jkulnuviniun ir jvuirūs 
patarimai nemokomai.

Kreiptis šiuo adresu:

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

Tel. PRospect 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chieagr. 20, III.

»*********»*****«»^«*<M«»
Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 

bei valdymas. Paskolų parūpinimas.
Pildome Inoome Taksus 

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS

"Varpas” Real Estate 
General Insurance, N’otary Public

59IS So. Mestom Avė.
REp. 7-8880 arba HEni. 4-7085

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAIbrook 5-5030

PRoppect 8-3579 (vak. ir semad.)

į PIRKITE ir parduokite savo ne 
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patarna
vimu.

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400 
Kas per mano įstaigą pirks

ar parduos nekilnojamą tortą 
ekspertiškas income taksų pil
dymas vieniem metam nemoka
mai

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

1442 8. 48th Ct, Cicero 50, IU.
Statome nauju namu ir garažu

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairiu remonto darbu, skubiai, 
gerai ir pigiai.
Aauldto DAnube 8-37M noo • vaL 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLymplo 3-5191 nuo 8 vaL

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

AUTO MECMANIC

All around. Mušt be good. 
Top pay.

General Auto Service 
1150 No. Clark

TAILOR—SALESMAN
Excellent nicney making opportnn- 
ity for tailor able to sėli. Well 
establishod rnens clothing store. 
Ideal working couditious. Company 
benefits.

HARVEY BROS.
11124 S. Michigan 

PU 5-3180
H. GLUTH, Mgr.

DRAFTSMAN 
TOOL DESIGNER

EXPERIENCED 
Excellent opportunity

Scully-Jonės Company
1901 So. Rockwell

Parduodamas 4 kamb. mūrinis 
bungalow; 2 kamb. rūsy; ir medinis 
priestatas 3 kambarių, šiltu oru 
apšild. Priekis naujai atremontuo
tas. Kreiptis šiokiom dienom pėi 6 
vai. vak., šeštad. ir sekm. visą die
ną. 3613 S, Union. Tel. YArds 7- 
3473.

SAVININKAS l’ARDUODA 2 butų 
mūr. namą su garažu. Arti 59th ir 
Roekwell. Viršuj C k. su moderū. 
spintom ir tile virtuve ir von a. Apa
čioj 5 k. Abiem butam uždari, insu- 
liuoti mieg. porcini; viršutinis apšild. 
Alyva karštu vand. apšildymas. Pa
togu į baž., mokyk., krautuves, au
tobusų. Tuojau užimti. Apžiūrėti su
sitarus. Kaina $26,900. GRoveliill 
0-7387.

i*

VYRAI IR MOTERYS

CLERK
Jan. Graduate for General Office 
Duties. No Experienoe Necessary. 
Modern Offices. Company Be
nefits. Apply
DUPIJ-CGLOR PRODUCTS CO. 

2449 So. Michigan Avė.
FREIGHT CLAIM AUJUSTER 
Oppty. for young man in general 
claim dept. of freigjit fonvarder 
to become claim adjuster. Exp. 
not necessary, will train. EXc. 
company benefits. Apply AIJC 

1 Freight Fonvarding, 222 W. Roo- 
sevelt Rd. > ’

REIKALINGI
NAMŲ DEKORAVIMO DARBUI

Vyrai ir moterys, kurie norite 
įdomesnį darbą; kurie galite dirb
ti nuo 6:30 v.v. iki 9:30 v.v. šio
kiadieniais ir keletą valandų šeš
tadieniais. Reikia turėti automobi-' 
lį. . i

Reikalinga norinčių už-idirbti 
nuo $75 iki $100 į savaitę ir tū-1 
reti progą progresuoti. Užsidirbsi
te ir besimokindami. Kreiptis į:

COmodore 4-6501
MRS.’rtARLLABRIOLA
Tarp 9:30 vai. ryto ir 3 v.v.

BII.LEF - l.B.M.
Young Lady or

Draft Exėmptcd Young Man
5 day Week. Good Salary. Com- 
•pany Benefits.

AAA SAW & TOOL SERVICE 
Call Mlss Bum HAymarket 1-7187

NEW

EXPERIENCED SPINDLE 1 
SANDERS

$2.00 Per Hour for Good Men. 
ACANTHUS WOOD CARVĮNG 

COMPANY
739 Ne. Morgan St.

FOREMAN
Packaging dept. in well estb- 

lished food plant. Knowledge of 
Packaging and wrapping etjuip- 
ment needed. Hours 4 p.m.-l ą.m. 
Phone Mr. Bono, between 10 a>m. 
-4 p.m. SUperior 7-1061 or app. 
312 Grand. j

VARGONININKAS
VIETOS. Rašykite adresu' K. 
Rakutis, % Vosylius, 6237 So. 
Saeramento Avė., Chicago 29, 
Illinois.

GURIAUSIOS REKOMENDACUO*

Mums gerai patarnavo Mr. Svo- 
boda, 3739 W. 26th St., ir Cicero 
6013 W. Cermak Rd. Jis pardavė 
mūsų nuosavybę adresu 2506 S. 
Homan Avė., ir per jį mes vėl 
pirkome nuosybę 2416 So. East 
Avė., Benvyn. Esame pilnai pa
tenkinti.

M»\ & Mrs. J’r*.iacek

Pirkit Apsaugos Bonus!

HIGHER
1

RATES
TOOLMAKERS, DIEMAKERS

To construct and maintain all types of punches or dies, 
molding dies, jiga, fistures and gagės.

MACHINISTS
To repair and maintain Standard and special machinery. 
Central tool roams are air conditioned with finest equlp- 
ment and best, safest working conditions.
Wage progreesion and merit increases.

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. t 230 PUČE’O ftP'r f r v,
Employment office open Monday thru Saturday.
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VISUS KVIEČIAM ATSILANKYTI == Ruošiamu Liet. Studentu Sąjungos, Chicagos Skyr.
VASARIO MENESIO 2-tra DIENĄ I i 1 Pradžia 8 vai. vak. Lietuvių Auditorijoje

s 3133 South Halsted Street, Chicago
“FLUNKUM SEMESTRUM” I šokiams gros b. pakšto kapela

*2

budriko
Kolosališkas deimantų 

ir kitų gėrybių

IŠPARDAVIMAS

Brockton, Mass.

Graži sukaktis

Ta pačia proga norisi spaudo- kun. J. J. Valantiejus iš Wa- tiems ir visiems tiems, kurie 
je viešai paklausti: Ar žino ge- terbury, inž. V. Švipas iš New prašė pavardžių neskelbti, 
nerolas Plechavičius, kuriam tik York, F. M. Bintakys iš Brook-
slui jį norima Toronte panaudo
ti? Gi, ne kam kitam, tik vietos 
Lietuvių Bendruomenės ligšioli-

rs
NOW Exclusive
Columbia 'TRU-FIT"

Styles ai . . NEW
LOW
PR1CES

-U. fe Pa:Z61S314

Šį pavasarį sueina 45 metai 
nuo Lietuvos Vyčių organizaci
jos įkūrimo Brockton, Mass.
Per tuos keturiasdešimt penke
rius metus vyčiai drąsiai ir išti- XT T
kimai laikosi savo užsibrėžto ’ Iveamy, IN. J.
tikslo dirbti “Dievui ir tėvynei”. 
Pirmais sunkiaisiais organiza
vimosi metais organizacijos stei 
g'ėjui Mykolui A. Norkūnui trū
ko užtenkamai išsilavinusių vei
kėjų, bet netrūko žmonių, norin 
čių tą sunkų organizavimo dar
bą dirbti.

lyn, kun. T. Narbutas, A. Ka- 
zickienė iš New Rochele, P. A- 
leksandravičius iš Brooklyn, N.

Prof. J. Kaminskas,

T. F. Valdybos Pirmininkas
kSCUlvll O. VivIUO ID ai. ęi ■ • *11" *

ries gana gražios veiklos ir dar-| ir J. Gabės, Pr. Vainauskas iš U Al T8 d ingi pdldUOS 
bo skaldymui. R. G. Jamaica, A. Galeckas iš Cfc’ra-į Artėja tarptautiniai skautų į

go ir prof. J. Kuprionis. j žygiai: Tarptautinė pasaulio j
Po 5 dol. aukojo Br. Ivanaus-I skautų “Džiambore” Anglijoje |

tams, kurie į minėtąsias tarp
tautines stovyklas ruošiasi.

Dėl smulkesnių informacijų, 
apie tarptautines skautų stovyk 
las ir apie lietuvių pasiruošimus 
jose dalyvauti, galima kreiptis 
šiuo adresu: Ps. Alg. Banevi
čius, 21 Bowdoin Avenue, Bos
ton 21, Mass.

Svarbus susirinkimas 

Lietuvių Bendruomenės Kear
ny ir Harrison, N. J., apylinkės 
valdyba š. m. vasario 10 d. 5 
vai. vak. šaukia metinį narių 
susirinkimą Lietuvių Politinio 
Klubo salėje, 134 Schuyler Avė., 
Kearny, N. J.

Nustatytu Jaik.i. reikiamamPer ištisus 44 metus vyčių or 
ganizacija ruošė lietuvišką jau- skaičiui nesusirinkus, tą pačią 
nimą kovai prieš subedievėjimą dieną 6 vai. vak. šaukiamas ki- 
ir nutautėjimą. Gražius Lietu- taS susirinkimas, kuris bus lai- 
vos Vyčių darbo rezultatus gali- komas teisėtu betkuriam narių 
me rasti kiekvienoje lietuvių ko. skaičiui dalyvaujant, 
lonijoje.

kas iš McHenry, V. Cipt i jaus- ir Amerikos skautų Asociacijos 
kas iš Great Neck, K. Bart1,*', iš Tautinė stovykla Valley Forge, 
Elizabeth, kun. J. Lankus iš Penna- Yra labai svarbu, kad 
Kalifornijos, J. Juodelis iš Ch'- i laisvojo pasaulio jaunimo tar- 
kagos, N. Karaša iš Baltimo- 1* būtų atitinkamai atstovauja- 
rės, prof. J. Kaminskas, J. Ja- ma ir Lietuva. Reikia padėti 
niūnas iš Bridgeport, P. Lin-1 pastangas, kad šiose abiejose 
kus, Vyt. Girdauskas, kons. P. stovyklose, kurios apjungs apie 
Daužvardis, St. Lūšys iš Brook- 50,000 pasaulio skautų, lietuvių 
lyn, kun. prof. M. Ražaitis iš į skautai pavyzdingai užsireko- 
Newtown, A. Ryliškis iš Brook- uienduotų ir tuo pačiu išgarsin- 
lyn, Al. Mažeika, kun. V. De-1 Lietuvos vardą.
mikis iš Paterson, J. Audėnas,! Kiekvienas didesnis 2ygis rei- 
Adelė Gražulienė iš Maspeth, V. kalauja ne tik pasiruošimo, bet 
Birutis, prof. V. Stanka, Ago- ir išlaidų. Todėl lietuvių visuo-

Vyčiai yra kupini energijos, 
ir pasiryžimų. Jie nejieško as-J 
meniško įvertinimo, bet noriai 
dirba organizacinį darbą. Ame
rikos lietuvių visuomenė turėtų!

Kearny ir Harrison, N. J. 

Apylinkės Valdyba

ta Stagniūnas iš Elizabeth, kun. 
St. Yla iš Putnam, J. Lauciškis

PIRMOJI ŠIMTINE
Aukojo Vliko Radijo Tarny-i Gyvas iš Amsterdam,

iš Brooklyn, A. Maceina iš N. . prezentaciniams
, Y., K. Jakas iš Brooklyn, P. Lin j ....... —~“
Į kus iš Edwardsburg, kun. M.

menė turėtų neatsisakyti suteik 
ti finansinės paramos tiems re- 

skautų viene-

M. Jan-
jvertinti. šią organizaciją ir pa-|^at: vysk. V. Brizgys $50 dr. j kevičiūtė, K. Švelyns iš Anso- 
skatinti savo sūnus ir dukras T- Meškauskas is Lake Bluff nia, Ig. Končius iš Boston, J. 
stoti į vyčių eiles. Vyčių orga- $5Q ir J. Matulionis, Toronto,
nizacija yra lietuvių jaunimo or-; $50. K. Matuliauska3 iš BaUi- 
ganizacija. Mes nuoširdžiai ska- j morės — $3Q, min. P. Žadeikis
tiname lietuvių jaunimą stotiI $25, inž. J. Suveizdis, Brooklyn, ■ Hartford aukojo 4 dol.
mūsų eilėsna. Šiuo reikalu gali- j — 20, Pov. Mankus iš Blackstc- i o , , aukoio -R RaU-fiei* iš

ir to.;;' „1 raa krei!’ds laisk“. asmeniškai į i ne — $20, Petras Bružas — $15,, Chicag0Si A Kalvaitis iš Augus 
..... Drt'L Albavieius Cicero -! pr KasparjūnJ3 „ Rah.

TĖVAS PIJUS
istorijoje via pirmasis kunigas 

Matiukas, Petronėlė Rimkūna3 kuris Kristaus žaizdas. Tė

1/8 karato Deimantinis žiedas 
vertės ips.tio tik uz ............... ..$38.00

1/, karato Deimantinis žiedas, 
vertes »i2a.oo uz ...........................$02.00

1/, karato De.mantinis žiedas,
vertės $19u.00 uz ..........................^,98.OO
; Geri, garantuoti auksu pripildyti 

vyriški ir moteriški laukiniu, laikro
dėliai, 17 akmenėlių, tiksliai einan
tys, vėliausios maaos, vertės $39.00 
tik po .....................................................»1 (,.00

Bankiniai laikrodėliai. 17 ulfcnene- , 
lių vertės $20,00, po ....................... 89.00 !

tystanem»L!* laikrodėlių ' apyranKetej; Lietuvos Vyčių Centro naujų na! prel- Ig. Albavičius, Cicero ,o
rankėi/bpruai,kKo rių va>us vedė: John A. Stos j $15. Po 10 dolerių aukojo H. jW{; st v Ramanauskai iš Ke. vra ideti 32 paveiksią!.

arny, O. Danisevičius iš Brook-
. , . . , , , lyn, Pr. Stanelią iš Worcester irsalaitis, Bryn Manor, J. Pakal- 
ka iš New Yorko, J. Liorentai ’š 
Chicagos, inž. A. Novickis iš 
Brooklyn, A. Puskepalaitis iš 
Hyde Park, J. Gimbutas iš Eos- 
ton, dr. D. Jasaitis iš Floridos,
P. Aleškaitis iš Detroito, kun

kus, 5177 W. 64th Str., Chicago 
38, UI. J. S.

Toronto, Ont.

Ar žino generolas?

ninkas prie jūsų laikrodėlio per pu
rst, minučių, jums palaukiant.

Sezoniniai pupuosūiai, auskarai, 
tspilkds, apyrankes šio išpardavimo 
metu vėrės nuo $8.10 iki $o.oo, uz 
05c.

100 gabalų lėkščių setas vertės i 
$22, tik po ............. '............................. $i».OJ j

50 gabalų lėkščių setas, vertės 
$11.00, už ..............................................$4.50'

26 gabalų stainless dteel peniai, i __ , _ . , ,
šakutes, šaukštai, šaukšteliai, vertės Kanados Lietuvių Bendruome
$8.00, tik už .................................... .$4.20, nė tvirtais žingsniais žengia į

52 gabalų pameta bruoti pvinai, sau- 1 ° °

Blazas, Brooklyn, Tėvai Pran
ciškonai, Tėvai Jėzuitai, V. Mn

iš Brooklyn ir M. Vembrė iš vas ^Uus yra garsus nepapra- 
Stoughton. J. Krasauskas iš stais darbais ir Dievo malonė 

mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenime 

Kaine
$2.00.

A. ir Jadv. Krakauskai iš Phi- 
delphia. Kiti aukojo po m:žiau.

Tautos Fondo Valdyba nuošir 
džiai dėkoja visiems čia jvardin-

T
štai, sakutes, šaukšteliai, vertės
$24.00, lik už

Naujos lonogiat'ų
812.0d priekį. Tai parodė ir neseniai J. Ruokis iš Little Falls, kun.

Račkauskas iš Brooklyn,

Galima gauti “D”AUGO“ 

Administracijcje 

2384 So. Oaklar Avenue
CHICAGO 8. ILLINOIS

.• radijo kvi.,- Į įvykusi KLB III Krašto Tary-,A. 
tonacijos, automatiškai keičiančios bos I-ji sesija, kuri praėjo gana Į
j-ekorou:,, tik po $49.00—specialiai. -. . , , . . ,r. . T. i _ . . .. ...gramu .r darbingai. Via. Ka- Ir rumunaį Į,Qtų sukilę 

nados lietuviai, visos kolonijos T r
gražiai suprato Bendruomenės l (AtkcRa 3 pus,}
organizacijos reikšme ir paklu-!
so jai, pripažindami KLB or- i žemės ūkio darbininkų ir dar li- 
ganus centriniais lietuviškos I kusiū ūkininkų apiplėšimui. Bet 
veiklos organais. įuž Pusės metų bus sugrįžta prie

KLB Apylinkių valdybos vi- Į senosios sistemos, jei naujoji 
sose kolonijose praveda įvairiau J nieko gero neduos. Taigi Mask- 
sius mūsų tautai parengimus, j va neleido Rumunijos komunis- 
minėjimus, rengia Lietuvių die- tams daryti reformų, kurios su 
nas ir t. t. stabdytų ūkininkų pasipriešini-

Visų pažiūrų Kanados lietu-, mą. Gomulka tuo tarpu nuėjo 
viai pakluso bendriems KLB or-, kolchozų naikinimo keliu. Rei

po $i.95. _ ganams ir, kartu dirbdami, pa-1 kia abejoti, ar kolchozai galės
tik9Jpo 845.oo j gana gražių vaisių. Deja, jįigaį patverti satelituose.

Nauji Hl-h l l’olumbijos tonogiafai 
su deimantine amžina adatėle, ver
tės $139.nu, tik po ........................ $87.00

Naujail l'.M. ir A.M. radijas ver
tės $69.00, už .................................. $19.00

•'Naujlenybfc" labai mažutis ki
šeninis Transistor radijas be tubū, 
labai gerai pagauna mužasias radijo 
stotis, vertės $50.iro,.už..............$44.00

Mažas paprastas radijas $12.95 ir 
augščiau.

Nauji šaldytuvai vertės $210.00 
po....................... ................... .. • • $149.00

Naujos skalbiamos .mašinos.
Vertės $15y.0e, tik po ............... $97.09

rirosiniino ir džiovinimo mašinos, 
vertės $5o.oc. tik po .................. $27.00

Elektriniai dulkių siurbliui, vertės 
$49.00, po $27.'»O ir augščiau.

Nauji gasiniai pečiai nuo $87.00 ir 
augščiau.

9x12 binoleumai vertė:. $9,00, tik

Portable rašomos mašinėlės, 
vertės $49.00, tik po ..................$29.00

Blonketai ir kaldros už pusę kai
nos.

JOS. F. BU0R1K 
U KMIT RE, INC.

3241 S. Halsted St.

Tel. CAIumet 5-7237
Atdara pirrnudi' nio ir ktvirtadienio 

vakarais iki 9:30 v. vakaro
Jcuclry llept. neilėlloj uMarytas

P r o g r u. ni a
Prie progos nepamirškite nudriko 
Radijo valandos su gerais daininin
kais ir orkestru, ketvlrtadienluiH nuo 
C-os iki 7-los valandos vakare iš sto
ties WHFC, 1 450 kil

to dsr nenori suprasti tik vieni. Pažadėta palengvinimų ir Ru 
tautininkai, ypač Toronto kob-; munijos darbininkams. Bus nau 
nijej bcsirandantieji.

j TIKTAI MŪSŲ FIRMA ŠVEDIJOJE GALI TAIP PIGIAI

PASIŲSTI PAKIETUS. PALYGINKITE TIK 

. ’ KELETU SIUNTINIŲ:

Turime naują katalogą — virš 50 standartinių siuntinių, ku
rie gali būti pasiųsti Velykų šventėms.
Siuntiniai garantuotai pasieks adresatus Lietuvoje per 5 — 6 savaites 
Nr. 5 10 svarų cukraus

10 “ taukų ....................................................................................... $20.50
Nr. 67 20 svarų sviesto ........ '................................................ $32.95
Nr. 69 5 svarai sviesto

5 sv. jautienos - corned beef
5 sv. cukraus
5 sv. ryžių .............................. ................. ................... $26.60

Nr. 86 10 sv. ryžių
5 sv. taukų 
3 sv. cukraus
2 sv.sviesto .................................... ......................... .. $21.50

MES TAIP PAT SIUNČIAME .IŪRIJ PARUOŠTUS SIUNTINIUS 
Už PIGESNES KAINAS NEGU KITUR

Galite atvykti asmeniškai arba užsakymus pasiųsti paštu:

ATLANTIC GIFT SERVICE CO.
1824 WEST CHICAGO AVĖ., CHICAGO 22, ILL.

Telef. EVerglade 4-5220

ji atlyginimo tarifai. Tų refor
mų rezultatas turėtų padidinti 
atlyginimus mažiau gaunan-

numačiusi atšvęsti š. m. vasario d1™3 darbininkams. Tačiau ir 
17 d., sekmadienį. Apie tai pas dabar Rumunijos darbininkas

KLB Toronto apylinkės valdy 
bi Lietuvos nepriklausomybės i 
atgavimo 39-tąsias metines yra j

kelbta vi3ų Toronto organizaci
jų ir visuomenės žiniai, nes no- 

i rimą. kad Vasario 16 šventės

Naujasis Testamentas- 
šventas Rastas

Vertė lietuvių Malbuti JUOZAPAI 
SKVIRECKAS — Katino Arktvyn 
kūpa? Metropolitus. IV laida. Ii 

leido “LUX'’ 1947 m Štutgarte 
620 pusi. Kaine $1.50. Gaunam*

• 1 D R A ti G ; ’ 

2334 So. Oaklcy Avė. 

Chicago 8, Illinois

dar negaus to uždarbio, kurį 
gaudavo prieš karą ir kuris bu
vo gana žemas. Ir čia nauji su- 1

I minėjimas būtų suruoštas visų; manymai bus bandomi 6 mėn. 
kolonijos lietuvių bendrai ir vie- Tikėkime, kad jie bus vykdomi, 
ningai, kad tuo parodytume ne bet pakeitimai galimi. Rumuni- 
tik saviesiems, bet ir vietiniams jos komunistams veiksmus pa- 
— kanadiečiams, kad tėvynės diktuos ne jų noras gerovę su- 
laisvės atgavimo reikale esą- kurti, bet tolimesni įvykiai Len 
me vieningi ir susiklausą. | kijoje ir Vengrijoje.

Tačiau 3U dideliu apgailesta- Pažadėta reformų ir adminis- 
vimu norisi visuomenei praneš- tracijos sistemoje, duodant dau 
ti, jog iš tos darnios veiklos su- gįau iaį8V€>3 vietiniams orga- 
manė atsiskirti tik Toronto tau nama planuoti ir pinigus panau 
tininkai, kurie Bendruomenės Tačiau tos reformos tiek
skaldymo libui, nutarė Vasario Į<acĮ jos reįįmuj nepavo-
16 d minėjimą ruošti atskira.. jingog ftJU nuolaida yr& pada.
Jie šios itin rei mingos te n ta magesniųjų komunistų pa-
viams šventes minėjimą suclbia J. , .J reigunų naudai.

įvyksiant šeštadienį, vasario 
mėn. 16 d., vadinasi, Toronto 
Lietuvių Bendruomenės renji- 
no minėjimo išvakarėse.

Į tą atskirąjį nepriklausomy
bės šventės minėjimą pagrindi- 

; niuoju kalbėtoju Toronto tau- 
i tininkai iš JAV-bių kviečia gen.
! Povilą Plechavičių.

Paskelbtose nuolaidose nėra 
jokios sistemos, nė naujos ūki
nės politikos — tai yra tik iš
gąsdintų komunistų greitomis 
pataisytos skylės. Rumunija tu 
rėš laukti savo Gomulkos. Kai 
yra pavyzdys, gal atsiras ir se
kėjas. —O. Lab.

FLORENCE BRAZAUSKAS
GYVENO 4551 S. HERMITAGE AVĖ. Tel. BIshop 7-9590

Mirė 81111910 II <1., 1957, 8:15 viii. tuk., .sulaukus 38 m. amžiaus. 
Gimė Chicago, III.

Buvo mylima duktė n. n. Jurgio ir Barboros Brazauskų. Pasi
liko nuliūdime biolis \\ illiam, seseris: lieku Kareiva, ŠMogeris 
\Villiani J., ir jų Seimą: Harriet Tebelakis, švogeris Antanas ir 
jų šeima. gyv. Hivorside, < alilornia; Elvera Dodds, švogeris M il
iuliu ir jų šeiniu, gyv. ('lenrl'ield, Utnh; broliui: Charles, brolienė 
Eilėn ir jų šeima. Viclor, gyv. Riverside, Ciililornia; ir Edtvard, 
brolienė Ilorolhy ir jų šeima, Jtyv. Anaheini, Calil'ornia ir jų šei
ma. Teta Kozalija (iabistienė, jos vyras Klotijonns ir jų šeima; 
teta Emilija Pelkienė, jin vyras Antanas ir jų Semia; teta Ona 
Brazauskienė, gyv. Gnry. Iitd., ir jos šeima; 2 pusseserės Maitini 
Brazauskas, ,lean Busit, jos vyras Juozapas ir jų šeima, kiti gi
minės, drungni ir |>nž)staini.

Priklausė Ihiriaus-Oirrno \ ieneto Nr. 271.
Kūnas pašai volus Žudyekio koplyčioje, 1646 \\. 46t h St.
Laidotuvės įvyks piimadienį, vasario t d., iš k< plyėios 9:3<l vai. 

ryto bus atlydėta j šv. Kryžiaus ,ai rupi jos laižnycių, kurioje įvyks 
gedulingos |*amaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus nulydėta 
į Šv." Kazimiero kapijiea,

Nuiširdžiai kvieėinnu* visus gimines, draugus ir jaižjstainus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Broliai ir seserys ir kiti giminės ,
Iaiidotuvių direktorius Z. Žiulyckis. Tel. YArds 7-0781.

Patarnavo 41,000 jūrininkų
Hamburge yru katalikų jūri

ninkų namai, kurie per 1956 me 
tus patarnavo 41,000 jūrininkų, 
atvykusių ten iš 50 įvairių kraš 
tų.

Monaco princai pas Pijų XII I
Monaco princas Rainier ir jo 

žmona Grace balandžio mėnesį 
yra nusistatę vykti aplankyti 
popiežių Pijų XII.

, Thailando katalikai
Thailando valstybėje jau yra 

100,494 katalikai, jų tarpe 1,886 
krikštui besirengiančių suaugu
sių.

/
"Frank" užpuolėjas

Viena 20 metų moteris atpa-' 
žino, kad suareštuotasis Wil- į 
liam C. Willingham, 20 m. am-| 
žiaus, kurį Bedvvell buvo nuro-! 
dęs kaip Grimes mergaičių nu-j 

i žudymo bendrininką “Frank”, j 
buvo užpuolęs ją, kai ji buvo 
mašinoje su sužieduotiniu. Jos 
vaikiną surišo, o ją nuskriau-' 
dė. Ta mergaitė pranešė polici
jai, kad ji atpažino save už
puolėją iš nuotraukos laikraš
tyje. Dabar ji yra ištekėjusi už 
savo sužadėtinio.

Kasmetinės silkių kelionės
Silkės turi mėgiamų vietų 

neršėti. Bet jos daugiausia sup
laukia prie jūrų pakraščių. Čia 
jos deda kiaušinėlius — ikras- 
Mat, silkių kiaušinėliai sunkes
ni už vandenį, dėlto jos negali 
neršėti ten, kur gilu, nes kiauši 

i nėliai, nugrimztų i dumblą, kur

maža oro ir šalta, žūsta.
Neršenčių silkių būriai kai- 

kada būna net keleto arba ke
lių dešimčių mylių ilgio ir plo
čio. Jie būna tokie tiršti, kad. 
jeigu į tokį būrį įsmeigtum laz
dą. tai, pasak žvejų, lazda taip 
ir stovėtų.

Elektrono vamzdeliai
Moderniškas keleivinis lėktu

vas turi virš 500 elektroninių 
vamzdelių, o rferodrorrias virš 
5000.

Nukankintas kunigas
Kinijos komunistų kalėjime 

nuo kankinimų mirė kinietis ku
nigas Tang Liong už tariamą 
“palaikymą imperialistinių idė
jų”.

T
A A.

JURGIS MIKALAJŪNAS

Gyveno 1223 S. Maplc Avė. 
BERWYN, ILL.
Tcl. GL 4-6774

Mirė sausio 30 d.. 1957, 10
vai. vak.. sulaukęs 70 ni. amž. 
Gimė Lietuvoje; kilo ift Šiaulių 
apskr., Rozalimo miesto.

Amerikoje išgyveno 50. m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me sūnus Josepb. marti Ber- 
nice, 2 dukterys; Heleri Wich- 
man, žentas Williani, ir Ange
line Krejci, žentas Frank, 3 
anūkės; Marjorie, Jeanetto ir 
Patricta, pusbrolis Charles 
Petrulaitis su šeima, pusseserė 
Catherine Gr.g su šeima, kiti 
giminė*, draugai ir pažįstami.

Priklausė šv. Antano Dr-jai 
ii- šv. Vardo Draug. Ciceroje.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, 1410 S. 50tli Avė., 
Cicero, 111.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
vasario 4 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Antano parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionles sielų, l’o pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

NulifMlę: Sūnus, dukterys, 
marti, žentai ir anūkus.

Laidotuvių direkt. A. 
Tel. TOvvnhall 3-2109.

Petkus.

A. A.

ANTANAS GASTAUTAS
GYVENO 1358 S. FAIRFIELD AVĖ.

Mirė siuisio 31 d., 1957, 4 vak ptpiet, sulaukęs pusė* amžiaus. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Piliečių Kaltinėnų ap., Girdiškės parap., 
Trijainių km.

Amerikoje išgyvenę, 40 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Martyna'*, marti Emilija, 

anūkas Tomas, 2 dukterys Marinu ir knzimicrictė seselė' M. Au- 
thony, dėdė Bagdonas, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Šv. Nardo Draugijai.
Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 So. Cali- 

fornia Avė.
Laidotuvės įvyks j.irmadienj, vasario 4 d., iŠ koplyčios 8:30 

vai. ryto Ims atlydėtas į Šveitė. Panelės Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčių, kurioje įvyks gedulingos pnmnldos už velioies 
sielų. Po pamaldų bus nulydėtns j ŠV. Kazimiero kapines.,

Nuoširdžiai kviečiamo visus gimines, draugus ir pažįtsatnus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Pagal velionies pageidavimų prašome relių nesiųsti.
Nuliūdę: Sūnus, dukterys, marti ir anūkas
Diidotiivių direktorius Petras Bieliūnas. Tcl. LAl'ayeilo 3-3572

GRAŽINAI GUSTAITYTEI - KRIVIC- 

KIENEI su šeima, dėl jos motinos mirties 

Lietuvoje, nuoširdžią užuojautą reiškia:

Pasinaudokite "Draugo” Classified skyriumi

Juozą* Andriušis, E. ir Jonas Raliai, A. ir J. Blokaičiai, 
K. ir K. Jurgėlai, Jadvyga Kuprenlenė, B. ir J. Pajaujai, 
Kazys Pakštas, N. ir B. Pnramskai, VI. Stanka su šeima, 
J. ir Vyt.. Kutclinniai, B. ir K. Škirpai, Alb. Tarutis nu šei
ma, B. ir N. Tautvilai, Vincas Tni.nna, K. ir K. Zaikauskai.

Wa.-hington, D. C.

I
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1$ ARTI IR TOLI
KANADOJ

— Toronto dienraščiai pra

neša, kad atvyko pirmasis imi
grantas iš okupuotos Latvijos. 
Tai Anna Kalniniš, 61 metų 
amžiaus, kuri išleista vykti pas 
vyrą Karolį, kuris su sūnum, 
taip pat Karoliu, karui kilus 
1939 m. buvę jūrininkai ir ne
norėję ar negalėję grįžti.

DIDŽ. BRITANIJOJ
— Kun. V. Dubinskus, aplan

kęs Lietuvių Namus Londone, 
išvyko į pietų kraštus. Corby

X Domicėlė Ga&parklenė pa

aukojo 20 dol. padengti Drau
go persikraustymo išlaidom.

X Dr. Zigmas Brinkls, Eu
ropos Lietuvių Fronto Bičiulių 
jaunosios kartos veikėjas, sau
sio 25 d. atvyko į Ameriką. Ke
letą dienų pabuvęs New Yorke 
per Clevelandą ir Detroitą at
vyksta j Chicaga. Dr. Zigmas; iįetuviai maloniam svečiui bu- 
Brinkis medicinos studijas bai-ĮV0 surengę jaukias išleistuves J 
gė Stra.3burgo universitete, į kuriose buvo pasakyta kalbų 
doktoratą apgynė iš teismo !jr įteikta dovanų. Visų lietuvių 
medicinos. Porą metų yra gy-, vardu svečiui savo rankų dar- 
venęs Ispanijoj. Žada kurtis J ^o lietuviškais raštais papuoštą' 
Chicagoje.

VASARIO MftN. Oftkft fieško $910,0000 širdžių 
stiprinimui

Pianistas Liberacs ir ketvir-

Radaras aerodrome KAS KĄ IR KUR
Chieago MidwaJ aerodrome _ 2,

mėnesinis susirinkimas įvyks va-įtaisytas radaras, kuriuo gail
io skyriaus Sv. Antano mokyk-' ma bus matyti artėjančius lėk- ®?no 3 d. 1 vai. p.p.,_flv. Kry- 
los auklėtinė Jo Ann Leonardis tavais net už 130 mylių. Ruošia-j ' Vilo^narS^maronėkit^atsiten- 
atidarė aukų rinkimo vajų ko- žmonės radarui aptarnauti, kyti ir naujų narių atsivesti 
vai su širdies lig,mis. Chieago- Sis įtaisas bus ypač reikalin
je norima sur.nkti $910,000. 8as įvedus sprausmip’us lėkti.'
Liberace pasipasakojo, kad ji-ivus keleivių pervežimui. Aero 

jsai dėl širdies ligos išbuvo pus-jdromo moderninimui leidžia 
trečio mėnesio ligonio lovoje ir m°3 miliomnės sumos, 
sau pasižadėjo, kad išgijęs vis-

Ir žydai pagerbs 
vysk. Sheil

Nationalinė Krikščionių

ką darysiąs talkindamas lėšų 
telkimą kovai su širdies ligo
mis. Moksleivė Leonardis per 
trejus metus kentėjo dėl reu-
matinės širdies ligos. Dėka su-

įr
Žydų konferencija nutarė šiais

X šv. Jono Bosko šventės 

proga tėvai saleziečiai į savo
sodybą "Šiluvą'' sukvietė CM-, UuUne . ta dvi Br Dau.
CagOl“!tyyiUt..k“^i?Utjr.S,a'>ro knygas - Duonos bejieš- 

kant ir Uždangai nusileidus.

dėžutę padovanojo K. Kriau
čiūnas. Vietos vargo mokykla
įteikė kun. J. Kuzmickio knygą .1 ... . , laisto parko tarnautoja Shirley Payne.Marija mums kalba, perjuostą

Keturi detektyvai Chicagoje 
,buvo sukandžioti ir apdraskyti, 

,±±°.et'£.SrS±.Parke- 15rinkta Par'°r Ivy- J’ kai jie areštavo 42 m. amžiaus

renkamų aukų ji buvo viena iš ZmoniSkumo
tų 2.000 Chicagoa vaikų, kurie P8^"“ ženkIiS skirti 'Te
buvo nemokamai gydomi nuo P.U' daug P881^™
širdies Ii pu .siam ChlcaS°Je socialinėje sn-

Ityje. Pagerbimo ženklas bus
Sukandžiojo detektyvus iteiktas Hartforde, Conn., va

sario 20 d.

_—■ Sv Kazimiero Akademijos
rėmėjij 1 skyriaus susirinkimas į- 
vvks sekmadieni vasario 3 d., tuoj 
P° moterų sąjungos susirinkimo, 
šv. Kryžiaus inmpijos svetainėje. 
Narės molonėkite atsilankvti ir 
naujų narių atsivesti. Valdyba

— Bendruomenės susirinki mas.
Sekmadienį, vasario 3 dieną 3 vai. 
p.p.. Aušros Vartų parapijos mo
kyklos klasėje, šaukiamas susi
rinkimas. Bus svarstomi mums lie
tuviams rūpimi klausimai ir pa
skaita šių dienų aktualijomis.

Kviečiame visus kuo skaitlin
giausiai dalyvauti.

Apylinkės valdyba.
— Šv. Petronėlės dr-jos susirin

kimas įvyks gekmad., vasario 3 
d., 1 vai. p.p. šv. Jurgio parapijos 
klebonijos kambary, prie 33 PI. 
Lituanica Avė.

Visos norės malonėkite atsilan
kyti laiku. Valdyba

likutį

Mirė automobily

vo apylinkės kunigus bei vie
nuolius. Susirinko apie penkias
dešimt asmenų, pasižiūrėjo į 
gražią tėvų saleziečių darbų 
pradžią ir palinkėjo jiems sėk
mingos veiklos.

X Chicagos ateitininkų sen
draugių susirinkimas įvyko 
sausio 27 d. Išrinkta nauja 
valdyba iš kun. Stašio, E. NA- 
rutienės, dr. J. Kižio, Maldei- 
kienės ir inž. Tumoso. Susirin
kime dr. K. Pemkus padarė

VOKIETIJOJE
— Hamburge šiais metais 

Balfas sušelpė Vokietijoj varg
stančius lietuvius miltais, ry
žiais, pieno milteliais, rūbais ir 
apavu. Visį sušelptieji yra ne
paprastai dėkingi savo gerada
riams — Amerikos lietuviams.'

— Balto Emigracijos biuras

vadovaujamas I. Banevičienės,

tojų sąjunga per savo pirmi- jų išplatinti, prisiųstų 
ninką A. Gulbinską užsakė 150 Vokietijos lietuviams,
“Care” siuntinių Šiaurės Vo- — Jurgis Grunovas, 
kietijos lietuvių šeimoms, ku- gražiai ir sėkmingai vadovavęs 
rios leidžia savo vaikus į var- lietuviškajai Neustadt koloni- 
go mokyklą ir yra nepasiturin- jai, pasitraukė iš savo pareigų,

labai

pranešimą. Kalbėtojai pasisakė vasario mėnesio pirmoje pusėje
prieš ateitininkų organizacijoj 
steigimą politinių klubų.

X Edmundas Rudaitis, 5 me
tus dirbęs Lietuvių Prekybos 
Namuose (Fumiture Center, 
Ine.), suorganizavo naują ben
drovę, kuri nupirko Major bal
dų kruatuvę. E. Rudaičio suor
ganizuotoji baldų prekyba bus 
pavadinta Major Furniture,

baigia savo darbą.
— Amerikos Lietuvių Moky-

X Lietuvių Menininkų klu
bas š. m. balandžio mėn. 7 d., 
sekmadienį, Šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčioje ruošia didelį 
religinės muzikos koncertą, ku
riame dalyvaus žinomi muzikai

čios. Visos motinos tuo labai 
džiaugiasi ir reiškia savo gera
dariams gilią pagarbą bei pa
dėką.

— Kun. V. Kaleclds aplankė 
keletą šiaurės Vokietijos sto
vyklų ir parodė lietuviams sa
vo pagamintą filmą iš lietuvių 
gyvenimo tremtyje. Reikia pa
stebėti, kad filmą yra įdomi ir 
gaila, kad jinai neapima viso 
lietuviškojo gyvenimo. “Produ- 
centas” žada šią vasarą aplan 
kyti bent didesnius lietuviškus 
vienetus ir čia rimtai pasidar
buoti, kad visi mūsų tremties 
gyvenimo įvykiai būtų užfik' 
suoti.

— Luebecko lietuviai pasi-ir dainininkai iš Chicagos ir 
Ine., 3207 So. Halsted st., tel. New Yorko. Numatoma retai'genda lietuviško kalendoriaus. 
CAlumet 5-3207. E. Rudaitis girdima ir įdomi gavėnios me- Ar nebūtų tikslu, kad visos
yra baigęs ekonomijos mokslus to programa, 
ir perkyboje tuir patyrimo.

X Mechaninės braižybos

kursai pradedami vasario 5 d. 
7 v. v. Šv. Kryžiaus parapijos 
mokykloj, 4557 S. Wood st. Į 

kursus dar bus priimama kur
sų atidarymo dieną ir norin
tieji galės tą patį vakarą užsi
rašyti.

X Barbora Petrulienė, 1903 

S. Rubble st., yra Draugo skai
tytoja nuo pat jo įsisteigimo 
dienos. Jos pirmasis vyras Pa
liulis mirė 1956 m. Apsilankiu
si Drauge užprenumeravo 
Draugą savo pažįstamiems. -

X Liet. Stud. Sąjungos Chi
cagos skyrius ruošia vakarą šį 
šeštadienį, vasario 2 d., 8 vai. 
vak. Liet. auditorijoj. Progra
mą išpildys Chicagos studen
tai, muzika B. Pakšto kapelos.

X Stud. Janina Katelytė va
dovauja meninės programos pa
ruošimui Vysk. M. Valančiaus 
Moksl. Ateit, kuopos Ciceroj

Šiuo koncertu Liet. Men. klu
bas drauge pagerbs šv. Kry
žiaus parapijos kleboną Anice
tą Linkų jo 70 metų amžiaus 
ir 35 m. kunigystės sukaktuvių 
proga.

X Kun. B. Suginto suorga
nizuotą ratelį Vasario 16 d. 
gimnazijai remti sudaro VI. 
Velža, P. Vengeliauskas, A. Ka- 
valčiukas, R. Tolienė, Lopeta, 
A. Makauskas, V. Skrubatonis, 
T. Sparkis,, K. Bertulis, M. Sau- 
rusaitis, A. Arbataitienė, V. 
Feiferis, N. Galbogytė, M. Ra- 
dys, St. Vosylienė, E. Gerulis, 
J. Leonauskas, St. Venskus, P. 
Kukta, Pr. Totoraitis ir S. Kuz
mickas.

leidyklos, išleidusios šiemet 
savo kalendorius ir nespėjusios

pažadėdamas, kad lietuviškame 
darbe pagal savo išgalės dar 
padės. Naujuoju pirmininku iš
rinktas Jonas Breskys. \

KOLUMBIJOJ
— Inž. P. Narutavičius mirė 

71 m. amžiaus po dviejų ope
racijų. Buvo giliai tikintis žmo
gus. Paliko dukrą Danutę Na- 
rutavičiūtę-Wertalkienę.

URUGVAJUJ
—- Kun. Jonas Bružikas, ku

ris šių metų gegužės mėn. 20 Į 
d. sulauks 60 m. amžiaus, su
sirgo stuburkaulio liga. Gydo
mas elektros masažais Argen
tinos sostinėje Buenos Aires. 
Jau gavo apie 40 gydymo sean
sų. Laikomas gipse. Sveikata 
gerėja ir gydytojas buvo pa
žadėjęs greit išleisti grįžti vėl 
į Montevideo, Urugvajuje.

CHICAGOS ŽINIOS
Kodėl sakėsi nužudęs 

mergaites?

Beraštis Chicagos valkata 
Edward L. Bedwell kriminali
niame teisme pasipasakojo, 
kad jisai melagingai prisipaži
nęs, jog nužudęs Grimes sese- domi keturi būdai, kaip galima

Uoliai jieško žudikų
The Back of the Yards orga- 

nizacija suskato talkinti Grimes 
mergaičių žudiko jieškojime. 
Apylinkės gyventojams išsiun
tinėtas laiškas, kuriame nuro-

penkmečio minėjime, kurs ruo- povestuvinei kelionei i Floridaž’.amaa vaoann ’Siamas vasario 10 d
X Kun. J. I^apis, gyvenantis

— Šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų
draugijos susirinkimas įvyks va- 

tėvą Mike Mastropulos ir 17 Charles Fanna, 55 m. am-’sario_3 d. 1:30 vai. p.p Gimimo
m. amžiaus jo dukterį Georgi- ziaus- mir® automobily veža-| Vpraš?mC visas^nares Atsilankyti 
ją, abudu pardavinėjusius nar- mas i namus- Jis pasijuto blo- | į susirinkimą, nes yra daug svar- 
kotikus. Pora detektyvų nuken- darbe Evanstone, Lin-j^N reikalų. Vaidjba
tėjo, kai šie spekuliantai į jų coln-Mercury automobilių par-1 - £• «mrek‘
veidus įpūtė keletą uncijų he-, davimo įstaigoje. Atrodo, kad mėnesinis susirinkimas įvyks sek- 
roino. Abudu šiuos spekulian- bevežant į namus jisai gavo šir-, madienį, vasario 3 d., 3 vai. p.p., 

r ’ dies ataką mokyklos kambaryje. Prame visas
ą' į nares atsilankyti.

Valdyba.
Meras žuvauja

tus detektyvai atsekė bevažiuo
jančius automobiliu. Jie atsisa
kė išlipti. Detektyvas revolve
rio rankena išdaužė jų automo- Chicagos meras Daley penk-
bilio langą, sudaužydamas net tadienį išskrido į Floridą, kur 
rankeną. Detektyvai ištraukė Key West apylinkėse jis ato- 
iš mašinos nusikaltėlius, kuri9 stogau3 12 dienų, daugiausiai 
plėšė vokus su heroino milte
liais. Sugautieji spardėsi, dras
kėsi, kandžiojo, bet pagaliau 
buvo nugalėti.

Basa mirštanti moteris

Basa, menkai apsirengusi 
mirštanti 22 metų moteris ras- 

jta Madison gatvės viešbuty — 
Ogden Hotel. Jos vardas Mar- 
garet Dean, iš Clįnton, Iowa. 
Ji — nebylė, atvykusi į tą vieš
butį tik ketvirtadienį. Ją buvo 
atlydėjęs James Burt ir apsi
gyvenęs kitame kambary.

Ją atradusi viešbučio tarnai
tė nugabeno į palydovo kam
barį, kur ji ir numirė. Ji dir
busi vienoje firmoje, kuri sam
do invalidus.

Nuvijo banditą
Banditas, kuris sausio 23 d.

žuvaudamas. Jis bus tenai 
drauge su savo tėvu, 76 metų 
amžiaus metalo įmonės darbi
ninku, dabar jau išėjusiu į pen
siją.

Cook apskrities iždo 

pajamos
Cook apskrities iždas

1955 metų mokesčius surinko 
$429,500,000. Daugiausiai pa-

Išpildė jauno korėjiečio 
prašymą

Korėjietis Kun Mu Rhee, 19 
metų amžiaus, atrašė Chicagos 
merui laišką, išdėstydamas, 
kad jisai yra labai pamilęs 
amerikietį Charles Shannon, 
kuris jį Korėjoje mokė angliš
kai, ir dabar norėtų surasti jį, 
sugrįžusį į JAV.

Mero sekretorė laišką perda
vė Cook apskrities legionierių 
tarybai, kuri apie tai parašė vi
siems savo 78,000 narių. Iš jų
vienas pranešė, kad tas Shan-

. , eoKi aaa 4. i 11011 dabar gyvena Evanstone.jamų — $351,700,000 gauta uz T , . , .. ... ,. , , Ir taip buvo išpildytas jaunonejudamas nuosavybes. Jkorėjiečio troškimas — atrasti 
savo draugą.
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STASYS DŽIUGAS
Kiškučio Vardinės

Tat gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems 3kaitytojams Meili 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii

iš Tuke tpntrn išnošč tę ir veikia auklėjančiai.. Jau nė-' dail. VI. Stančikaitės gražios iliu-
e *"* se ra pasaulyje kultūringos tautos, stracijes šią knygą padarė dau>

Nėra gražesnių pasakų visam 
pasaulyje kaip,

Andersono pasakos,
taip sako vaikų literatūros žino
vai ir pedagogai. Jos patraukia 
vaikų dėmesį, praturtina vaizduo-

ris dėl šių priežasčių: jį tar
dantieji policininkai pažadėję 
jam duoti $13 ir gerus pietus, 
jeigu jisai prisipažinsiąs. Jis 
taipgi priminė apie mušimą ir 
grasinimą. Teisėjas Wilbert 
Crosley jo bylą dar atidėjo šeš-

. tadieniui, vasario 2 d., ir tada
es uvių vaišės įvyko Stra-i nustatys ar jį galima paleisti į 

•Tie staurant, 6144 YVest laisvę. Bedwell savo anksty- 
J?"* u i- Sveč’U buvo apie besnį prisipažinimą atšaukė ir 

a ro is L. Gasiūnas at- dabar tvirtina, kad jisai tų 
važiavo net iš Vokietijos, kur
jis tarnauja JAV kariuomenėj.
Dr. Gussen su žmona atvyko 
iš Lincoln, III. Jaunieji išvyko

atėjo vėl į tą pačią vietą pasi
pinigauti. Jisai teatro vedėją ir 
8 tarnautojus laikė belaisviais, 
laukdamas, kada, pagal auto
matiškai nustatytą laiką, atsi
darys rūsyje įtaisytas seifas. 
Tuo tarpu vedėjas išslinko ne
pastebėtas ir pašaukė policiją. 
Banditas šiuo kartu suskubo 
pabėgti.

X Kun. dr. V. Rimšelis, MIC, 
ir evangelikų kunigas Ansas

padėti žudikus surasti: 1) Pra
nešti adresus, kur gyvena vie
nas ar daugiau vyras nuomi
ninkas, 2) Pranešti adresus šei
mų, kurios į tą apylinkę atsikė
lė per paskutinius šešis mėne
sius, 3) Pranešti bet kokius 
įtartinus reiškinius, galinčius 
padėti išaiškinti žmogžudystę, 
4) Atsiminti, ar nematėte nu
žudytųjų mergaičių po gruo
džio mėn. 28 d. 10 vai. 15 min.

mergaičių nežudęs. vak., kai jos išėjo iš Brighton
Jo žodžius nemažai parėmė teatro. *

mokslininko dr. W. Camp liu-1 Tos organizacijos vadovas 
dymas, jog mikroskopinis val- Juozaa Meegan pareiškė, jog jų 
gio liekanų tyrimas parodė, kad į organizacija yra susirūpinusi 
mergaitės buvo nužudytos tą Grimes šeimos likimu. Jų rei- 
pat naktį, kai išeidamos na-1 kalama jau yra surinkę aukų

Šiauliuose, Komjaunimo g-ve;Tralus atkalbės invokacijss "luote valgė ko!; ir žuvį, taigi $20,119.42 ir ik jų Jau uimokė-
18, Šiais metais mini 50 m. ku- Lietuvių Tarybos ruošiamame — J08 iuvo ne sausio 13, kaip Jo Grimes namo skolą.

pirma tvirtino Bedwell. Maia-j gav0 raSte u organiaacija 
to likučių buvo rasta Barboros paJyml kad „ ne|aim5 to„
Grimes viduriuose, nes ji buvo jpyUnkgg bendruomenės prob- 
daugiatl valgiusi už savo seserį, ,ema ,r turj padet,

nigystės jubilėjų. Gyvena labai 
skurdžiai.

X Donald Petkus tr Barba
ra Panavas susituokė praeitą 
šeštadienį. Palydovais buvo 
Lourene Gasiūnas, Geraldine 
Panavas, Raymond Masiūnas,
Sherley Panavas

Kunigas Younkers iš Spring-
field. Dl., suteikė moterystės. x IjltvW kata|lkal Chi 
sakramentą r atnašavo šven-,je
tas misiąs. Vargonai, grojo ir na|ą Balss IšvjrSi.
giedojo vargonininkas Gedrai- ne forma primena Laiw 

nalą.

Vasario šešioliktosios iškilmin
game minėjime Marijos Augšt. 
mokykloje vasario 17 d., 1 vai. 
30 min. po pietų.

X Sv. Mykolo parapijos baž
nyčioje pamaldos paprastomis 
dienomis ir sekmadieniais bus 
sena tvarka, nors buvo gaisras 
ir sudegė žakrastija.

kaip tai paliudijo motina.
Dabar žudiko jieškojimas dau

giausia koncentruojasi Brigh
ton Parke tarp nužudytųjų 
namų ir kino teatro, į kurį iš
ėjusios jos jau nebegrįžo.

Brangs geležinkeliai
šešios Illinois geležinkelio li-

surasti žudikus.

$50,000 už beždžionės 
įkandimą *

Ketverių metų berniuko 
Brian P. Flanagan tėvai, gy
venantieji 24 N. Mason, Chica
goje, pareikalavo $50,000 kom
pensacijos iš cirko, kurio šinT-

TURTINGA JAUNOJI

Dekoratorius Gregg Jaurez, 341 
m. amžiaus, veda 17 m. britų mer 
gaitę, kuri turi 20 milionų dole- 
rių. Vyras yra iš New Yorko. ' 
Jungtuvės įvyko Dominikonų nes-1 
publikoj Boca Chia mieste. (INS) '

kuri nebūtų išsivertusi šių pasa
kų į gimtąją kalbą.

Lietuvių kalbon šias pasakas 
išvertė žymus kalbininkas J. Bal
čikonis. Gera proga jaunimui tuo 
pačiu pasimokyti ir lietuvių kal
bos.

Anderson Pasakos I tomas, 208 
pusi., kaina $2.00 Andersono Pa
sakos II tomas, 204 pusi., kaina 
$2.00.

Reikalaukite knygynuose, pas 
platintojus arba užsakymus ad
resuokite :

Užbakyrr.ug «u pinigais siuskite

DRAUGAS

2334 So. Oalriey Avenue 
Chieago 8, m.

giausia mėgiama mažųjų skaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.
’žnaiymue kartu su pinigais siuskite:

‘DRAUGAS” 
^334 So. Oakley Avė. 

Chieago 8. TU
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tis.

Skeibkitės "Drauge" X A. Zubavlėiui yra laiškas 
iš Lietuvos. Atsiimti Drauge.

nijos paprašė šios valstybės panzė, ant ryšio į publiką at- 
Komercijos komisijos leidimo vesta vieno klauno, sužalojusi 
pakelti kainas už jų patamavi- berniuko veidą ir jį pergąsdi- 
mus. Inu&i.
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PER PASAULI KELIAUJA 

ŽMOGUS
Bernardo Brazdžionio poezij<> 

rinkinys Nedidelis skaičius Slot 
knygos gautas šiomis dienom> 
“Drauge" 2334 So. Oakley Av< 
’HICAGO 8 TLL. Knygos katn. 
kietais viršeliais $2
lilllllllllllllllllllllllliilllllHiuiiiiiiiuim
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P 0 P U L A R 

LITHUANIAN RECIPES
Surinko JUZE DAUŽVARDCSN®

Tai nepaprasta knyga Viro 1400 re 
septų grynai lletuvlikų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
dlenfi, kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo ir televizijos stotis, surinko pa
dus įdomiausius lietuviškų valgių 
receptus Ir DRAiTGAS Juos Išleido 
labai parankioje toimoje. Pirmą kar
tą tokia knyga pasirodo knygų rin
koje

Gera dovana kitataučiams ar ang 
liškal skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00

r&iuikymus kartu su pinigais siųskite:
“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avenae,
CHICAGO 8. ILL.
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MALDAKNYGE

‘MIW10l.II! M AIDOS'
Kuria narunls 

Knn. P. Klrvelnltlfi 

Kaina $1.50 ir $x. 50

rrtnefcTinus

DRAUGAS

2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8. ILL


