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ARABUOS KARALIUS KRATOSI KOMUNIZMO
SAUDI ARABIJOS KARALIUS SAUD 
PRITARIA E1SENHOVERIO PLANUI

WASHINGTONAS, vasario 4. — Saudi Arabijos karalius 
Saud, kuris dabar vieši Washingtone, vakar spaudos atstovams 
preiškė, kad arabų pasaulis galėtų priimti Ei3enhowerit> planą 
Artimiesiems Rytams.

Šis karaliaus pareiškimas yra 
labai reikšmingas dėl to, kad jis 
čia yra atvykęs, kaip keleto ara
bų kraštų atstovas. Jis yra įdo
mus ir dėl to, kad prieš išvyk
damas jis kartu su Egipto ir ki
tų arabų kraštų politikais buvo 
nepalankiai pasisakęs Eisenho- 
werio projekto atžvilgiu.

Karalius spaudos atstovus pri 
ėmė Blair House rūmuose, no
rėdamas asmeniškai prisidėti 
prie Amerikos ir arabų pasaulio 
geresnio susipratimo. Saud kal
ba truputį angliškai. Jam padė
jo jo vertėjas.

Į klausimus Saud atsakinėjo 
tiesiog ir nesvyruodamas. Jis 
atrodo yra patenkintas savo su- 
stikimui ir pasikalbėjimu su 
prezidentu Eisenhoweriu. 
kalbėjosi apie tolimesnį ameri
kiečių kariškų bazių laikymą jo 
teritorijoje. >

Saud mėgsta Pilipinus

Kalbėdamas apie JAV politi
ką, Saud labai džiaugėsi, kad 
JAV, niekeno neverčiamos, da
vė bisvę pilipinams. Amerikos 
nusistatymas prieš

KAGANOVIČ SUŽEISTAS
WASHINGTONAS, vas. 4. — 

Sovietų Sąjungos ministerio pir- 
minipko pagelbininkas Lazar 
Kaganovič buvo pašautas Krem 
liuje, kai jis bandė gauti aukš
tesnę valdžios vietą. Kaganovič 
guli prie mirties durų.

Kaganavič, 64 metų, griežtas 
stalinistas, bandė išstumti Chru 
ščevą ir Bulganiną iš vyriausy
bės kėdžių. WOI?LD WEEK

KALBA IR KALBA
NUSIGINKLAVIMO

KLAUSIMU
NEW YORK, vas. 4. — Jung

tinių Tuutų politinėje komisijo
je vėl svarstomas nusiginklavi
mo klausimas. JAV atstovas 
Cabot Lodge, Jr., išdėstė Jung
tinių Amerikos Valstybių nusi
statymą. JAV sutinka ginklų 
gamybą sustabdyti; atominių 
ginklų skaičių apriboti; apriboti 
atominius bandymus; sumažinti 
JAV ir Sovietų Sąjungos kariuo 
menes iki po 2.5 mil., o Anglijos 
ir Prancūzijos iki 750,000; vyk
dyti tarptautinėje kontrolėje že
mės satelito ir tarpkontinenti- 
nių raketų gamybą.

MODERNIŠKA KOLEGIJA
CHICAGO, m. — Chicagos 

priemiestyje River Forest esan
ti kolegija yra labai moderniai 
tvarkoma Šv. Dominiko seserų. 
Neseniai pastatyta nauja salė, 
kurioje gali tilpti 1,200 žiūrovų. 
Scenos įtaisymai savo modemiš- 
kumu prilygsta Opera House į- 

Yra taip pat kele
tas mažesnių salių, įtaisyti kabi
netai paruošimui radijo prane
šėjų. Kalbų mokslui panaudoja
mos naujausios rekordavimo ma 
šinos. Augštai pastatytas pieši
mo ir kitų menų skyrius. Taip 
pat turi humanitarinių mokslų 
(literatūros), gamtamokslio ir 
kitų mokslų šakas. Erdvus mau 
dymosi baseinas, patogi gimnas
tikos salė. Daugybė patalpų mu 
zikos pamokoms, muzikos pra
tyboms, dramos ir choro repe
ticijoms. Šalia gausių klasių ir 
pratybų kambarių, yra daugybė 
didesnių ir mažesnių salių stu- 
dečių atsigaivinimui ir poilsiui 
su jaukiais aristokratiškais įtai
symais. Studentėms bendrabu
tyje yra atskiri, praktiškai į- 
rengti kambariai. Kolegija sa
vo padalinius turi Šveicarijoje 
ir Italijoje.

BRITŲ EKSPERTAI
AMMAN. Jordanas, vas. 4. —

Britanijos kariniai ir finansiniai Sovietiškoji buhalterija 
ekspertai šiandien atvyko į Jor- u*™™ „ ■ , . ' .daną tartis su Jordano vyriau- MASKVA. - Sonetų įstaigo-

T“.~ sYbe- kuri nori nutraukti sutar- se.vy».8 a . suktybės, ką
JlC tį, sudarytą 1948 m. su Britani- “IznesUjų” nr 24,

ja. Jordane vyrauja priešbritiš- v*et5 kvitai rašomi
kos nuotaikos. tik Sįa\t™enUT\ls ** abai

pv. iš 400 padaryti 1,400, te- 
pridėjus tik vieną stulpelį. Įstai
goje “Algostroj” vyriausias bu
halteris Klimov su savo sėbrais 
įvedė į sąrašus apie 700 darbi
ninkų šeimų, niekada nebuvusių. 
Jų parašus padirbinėjo susimo
kę sukčiautojai. Ir toki įvykiai, 
apgailestauja laikraštis, nėra re 
ti. Vien tik Charkovo teismo 
ekspertų institutas tyrė 30,000 
ginčijamų pasažų.

GERI SANTYKIAI
LONDONAS, vas. 4. — Bri

tanijos apsaugos min’steris Dun 
can Šaudys vakar grįžo į Lon
doną iš 'A'ashingtono, kur jis 

kolonijas įargSj bU ja V kariniais vadat3.
yra labiausiai mėgstamas jos j Duncan Sandys įsitikinęs, kad 
bruožas arabų pasaulyje, nes| jav ir Britanijos santykiai yra 
arabų tautos n°ri išsilaisvinti gerį jr atcityje <jar pagerės.
iš kolonijinių valdžių.

Apie Egiptą ir komunistus
Pasak Saud, Egiptas ir Sirija

PASILIKS GAZOJE *
YORKAS, vas. 4. — Iz- 

nori turėti gerus santykius su raelio meisterių kabinetas va-
JAV, kiek tik galima. Egiptas 
priėmė komunistų ginklus tik 
dėl to, kad tai buvo reikalinga 
jo savisaugai. Nereikia perdėti 
komunizmo įtakos arabų pasau
lyje. Arabai esą perdaug reli
gingi, kad jie pertoii įsileistų 
komunistus.

Saudi Arabija ir komunistai

Saudi Arabija iki šiol neturi 
diplomatinių santykių su komu
nistais ir neturi jokio noro juos 
užmegzti. Taip pat Saud? Ara
bija neims iš sovietų jokių ,^rk- 
lų.

Kas skiria JAV nuo arabų?

Didžiausias sunkumas, kuris 
skiria arabų pasaulį nuo JAV, 
yra Amerikos draugavimas su 
Anglija ir Prancūzija ir palai
kymas Izraelio. Bet Saud pa
reiškė, kad paskutiniuoju metu 
JAV politika Artimuosiuose Ry
tuose deda pastangų būti skru
pulingai atsargi tardamasi su 
arabų pasauliu.

kar nutari laikyti savo kariuo
menę Gazos ruože ir Agabos 
įlankoje.

VIENUOLIKA SUŽEISTA
PITTSBURGH, Pa., vas. 4. —
Ugni3 vakar sunaikino šešių 

augštų pastatą Pittsburgho vi- 
durmie^ yjc. Vienuolika gaisri
ninkų sužeista gesinant gaisrą.

UNIVERSITETĄ ATIDARĖ
BUDAPEŠTAS, Vengrija, va

sario 4. — Budapešto universi
tetas, kurio studentai dalyvavo 
spalio mėn. revoliucijoje, šian
dien atidarytas. Universitetas 
buvo uždarytas iki šiai dienai 
nuo 1956 m. • spalio 23 d., kai 
Vengrijoje prasidėjo sukilimas.

• Sovietų Sąjungos studentai 
nepatenkinti, kad komunistų 
partijos bosas Nikita Chruščev 
vėl nori pasodinti Staliną į gar
bės sostą.

AMERIKIEČIU NAFTOS BENDROVIŲ 
DRĄSUS PLANKE

TEHERANAS, Iranas. — Ira nes nafta tada bus nete-
ne yra Kum vietovė, kuri turi 
n? f tos šaltinį. Šitas naftos šal
tinis gali duoti kasmet po 3 
milionus tonų naftos žaliavos. Iš 
jos išeitų 1.5 mil. tonų benzino. 
Tai du kartus daugiau, negu

kusi tokios reikšmės Europai, 
kaip dabar.

PAGALBA INDIJAI

„ X , I NEW DELHI, Indija, vas. 4.
pats ligšiol geriausias naftos ša, _ ,nJi1a ggu9 60 mi| dolerių 
tinis Irane. | vcr^s jvaįrjq daiktų is Jungti-

Amerikiečių naftos bendro- : nių Amerikos Valstybių dvyli- 
vėms Trane atėio į galvą drąsus kos mėnesių laikotarpyje, 
planas — nuo Kum šaltinių nu
tiesti vamzdžius iš Irano per 
Turkiią iki Viduržemio jūros, į NEHRU ĮTIKINĖJA

Turkijos uostą Iskenderun (se- BRIUSELIS, Belgija, vas. 4. — 
niau Alexandrctte). Tai būtų Belgijos patikimi šaltiniai pra- 
saugiau negu per arabų kraštus, neša, kad Indijos premjeras

Antras planas — Irano naftą , spaudžiu Sovietų Sąjungą pa- 
gabenti j Europą sausumos ke- keisti savo politiką Vengrijoje, 
liais. Turkijos ir Irano vyriau- Nehru įtikinėja Kremliaus va 
svbės j?u susitarė savo geležiu2 dus, kad nebus taikos, kol jie 
kelius taip sumegzti, kad naf- nepripažins tautinio, patriotinio 
ta tank niuose vagonuose gėle- Vengrijos revoliucijos charakte- 
ž nkeliais galėtų pasekti Jsken- rio. Nehru taip pat palaiko Len 
derun uostą. i kijos komunistų vado Gomulkos

Kai toks planas bus įvykdy-Į “tautinio komunizmo” progra- 
tas, arabai vėl pasijus apsiga-1 mą.

Praėjusios savaitės svarbesniu žinių santrauka. (IXS)
.............. .  ■ i M \ -

Į MASKVĄ
MASKVA, vas. 4. — Ameri

kos negras korespondentas Wil- 
liam Wcrthy iš raud. Kinijos nu 
vyko į Maskvą, kur jis bus iki 
vasario 6 d. Iš Maskvos ketina 
vykti į Vengriją.

DIDELE AUDRA
RIO DE JANEIRO, Brazilija, 

vas. 4. — Smarki audra siautė 
Brazilijcs sostinėje. Keliasde
šimt amsenų sužeista.

PRIEŠ JT KARIUS
NEW DELHI, Indija, vas. 4 

— Indijos premjeras Nehru va
kar pasakė, kad Indija neįleis 
užsieninės kariuomenės į Kaš- 
mirą.

Pakistanas nori, kad Jungti
nių Tautų kariuomenė pakeistų 
Indijos ir Pakistano kareivius 
Kašmiie

420 LAUKŲ
NEW YORKAS, vas. 4. — 

New Yorko miesto galva Wag- 
neris susi auk ė 420 laiškų bei te
legramų, pritariančių, kad jis 
nerengė viešo sutikimo Saudi 
Arabijos karaliui, ir 198 balsų, 
jį smerkiančių.

103 METŲ
DĖS MOINES, Ia., vas. 4. — 

Mrs. Mary Patience Spiers, gi
musi Clarksburg, Ind., šiandien 
atšventė 103 metų amž. sukaktį.

TITO PASAKĖ CHRUŠČEVUI — “NIET’*
WASHINGTONAS. — Ryšium su planuojamu Tito vizitu į 

JAV pasidarė aktualesnis klausimas, kaip reikia žiūrėti į tą to- 
talistinį Jugoslavijos valdovą.

Iš vienos pusės išryškėjo fak
tas, kad apie 160 JAV Kongre
so narių stengiasi, kad Tito vi
zitas į JAV būtų atšauktas, iš 
kitos pusės — darosi įdomus 
tas raudonųjų valdovas, kuris 
įstengė pasakyti‘“niet" pačiam 
Kremliaus galvai — Chrušče
vui. Nuo pat 1948 metų, kada 
Tito atsimetė nuo Stalino, jis 
stengėsi išlaikyti] savo krašto 
nepriklausomybę j nuo sovietų, 
modifikavo marlg^zrao politinę 
kryptį pagal aavo nuožiūrą ir 
rodė opoziciją sovietiniam im
perializmui.

Maskvos pastangos laimėti Tito

Tačiau paskutinieji įvykiai 
Lenkijoje ir Vengrijoje paskati
no Kremlių dar kartą kiečiau 
pabandyti pavilioti Tito ar bent 
įvelti jį į kokius spąstus, kas 
padėtų Maskvai labiau kontro
liuoti neklusnius komunistus sa 
telkiniuose kraštuose, šitokiais 
tikslais Chruščevas buvo praė
jusių metų pabaigoje nuvykęs 
į Belgradą ir šitokiais tikslais 
buvo maršalą Tito atsiviliojęs 
paatostogauti į Krymą — vis ti
kėdamasis jį perkalbėti ir lai
mėti.

Ir visdėlto Tito pasakė ne; 
pasakė pasikalbėjimų pradžioje, 
pačioje eigoje ir pagaliau pabai
goje. Apie tai skelbia gerai in
formuoti “Sun-Times” komenta-' 
toriai Washingtone.

Kremliaus siekimai ir gundymai

Kremliaus kontrolę daugumoje 
reikalų satelitų kraštuose.

Tito nenusOenkė Rusijai

Tačiau Tito tais pasiūlymais 
nesusigundė. Iš vienos puSes, 
Maskva jam nesiūlė nieko, ko 
jis jau dabar neturėtų; iš kitos 
pusės — jis puikiai žino, ko 
verti yra Kremliaus pažadai. 
Tiesa, Maskva paskutiniu metu 
pasidarė griežtesnė nukrypė
liams satelitiniuose kraštuose ir 
viešas Kremliaus įsipareigoji
mas gerbti Jugoslavijos visišką 
nepriklausomumą ir užsienio po
litikoje būtų gal ir naudingas 
buvęs, tačiau nei tas Tito nesu
gundė susirišti tampresniais ry
šiais su Kremliaus galvomis. Jo 
atsakymas buvo — ne. Jis at
sisakė būti Kremliaus politikos 
įrankiu siekiant Maskvos trokš
tamos pilnos kontrolės sateliti
niuose kraštuose. Jis nesutiko 
atsimesti nuo jo atstovaujamos 
minties — remti satelitų laisvę.

Vieton to, Tito, nors ir ne be 
rizikos, Chruščevui leido supras 
ti, kad jis nepriešingas sateliti
nių kraštų pastangoms pasiekti 
nepriklausomybę nuo Maskvos. 
Ir apie ta iminėtas dienraštis sa
ko turįs žinių ne iš oficialių 
Jugoslavijos sluogsnių, kurie ga 
lį būti suintereusoti pasiekti vie 
nokiu ar kitokių propagandos 
laimėjimų, bet iš gerai informuo 
tų pašalinių asmenų. Tito nenu
silenkė Maskvai ir jis yra linkęs

Labiausiai SSR-je 
apleista sritis

MASKVA. — Sovietų Sąjun
goje paskelbtas komunistų par
tijos ir vyriausybės atsišauki- v taisymams 
mas į kaimų darbininkus. “Prav 
da” nr. 21, komentuodama tą 
atsišaukimą, pažymi, kad la
biausiai šiuo metu apleista so
vietuose ūkio šaka tai mėsos ga
myba. Žemės ūkyje taip pat 
problemą sudaro mašinų ir trak 
torių stočių veikimas. Gyvulių 
ūkiuose mažai tėsą mechanizaci
jos ir visą darbą reikią atlikti 
daugiausia rankomis.

TRUMPAI Iš VISUR
• Vengrijos diplomatai ir ko

munistų agentai prievartauja 
vengrus pabėgėlius Europoje. 
Komunistų agentai buvo išmesti 
iš pabėgėlių stovyklų Prancūzi
joje.

• Čekoslovakijos komunisti
nis radijas nuolat puola prezi
dento Eisenchoverio Vidurio Ry 
tų doktriną.

• Buvę rezistentai, Prancūzi
jos žydų ir komunistų grupės 
protestavo prieš Vakarų Vokie
tijos generolo Speidelio nomira 
vimą sąjungininkų pėstininkų 
vadu centrinėje Europoje.

• Maj. Hubert E. Tansey, 
Amerikos karinės misijos atsto
vas Maskvoje, sovietų ištrem
tas iš Rusijos, atvyko į New 
Yorką.

• Pietų Korėjos parlamentas
visais baisais ratifikavo JAV — 
Korėjos draugystę, komercijos 
ir laivininkystės sutartį, pasira-

AR BUS KARAS?
GREEN BAY, Wis., vas. 4. 

— James G. McDonald, buv. 
JAV ambasadorius Izraeliui, va 
kar pareiškė, jog jis nemanąs, 
jog artimoje ateityje kiltų ka
ras Art. Rytuose.

Jame a McDonald ambasado
riumi ouvo nuo 1948 iki 1950 m.

• Britanijos karalienė Elzbie
ta II baalndžio mėn. vyksta į 
Prancūziją.

• Japonija pastatys 4,000 vieš 
bučių penkerių metų laikotarpy
je.

KALENDORIUS
Vasario 5 d.: šv. Agota; lie

tuviški: Birut? Ir Arminas.
Saulė teka 7:1, leidžiasi 5:10.

Politiniai įvykiai kurie lietė Plikyti kitų kraštų separatis- Į šytą praėjusių metų lapkričio
Tito ir Chruščevo’ pasikalbėji- įtinius sąjūddžiua. Dr. J. Daugi. 28 d._________________________
mus,\vystėsi šitaip: komunistų
partijos Lenkijoje, Vengrijoje,
Rytų Vokietijoje ir daugelyje ki 
tų vietų už geležinės uždangos 
buvo aprimusios, bet vis su ten
dencija palaipsniui išsilaisvinti 
iš Kremliaus dominavimo. Gi 
Chruščevas siekia kiek galima 
daugiau apkarpyti jo pažadėtas 
laisves nuo Maskvos kontrolės, 
paliekant nuolaidų tik tiek, kad 
neprasiveržtų nauji sukilimai, 
bet vistiek tebepasilaikant visą 
taurptautinio komunistų sąjū
džio kontrolę. Chruščevas sten
gėsi įtikinti Tito, kad savo kraš
to vidaus gyvenime įvairių šalių 
komunistinės partijos gali tvar
kytis, kaip joms patinka, tačiau, 
kas liečia jų santykius su užsie
nio kraštais, tą turi tvarkyti 
Maskva. Chruščevas bandė “pa
pirkti" Tito šiuo pasiūlymu:
Maskva paliks Jugoslavijai ir už 
sienio politikos laisvę, jeigu Ti
to padės pravesti augščiau IŠ

TINKA TIK VIENAS IŠSIREIŠKIMAS — 
TAUTOS ŽUDYMAS

Chicagoje išeinančio vokiečių laikraščio “Abendpost’* Sek
madieninėje laidoje ("Sonntagspost”, sausio 27 d.) buvo patal
pintas straipsnis, užvardintas “Pabaltijo tragedija” su antrine 
antrašte “Lietuva, Latvija, Estija — trys Kremliaus aukos”. 
Straipsnyje kalbama apie šių trijų valstybių likimą.

Straipsniui yra skiriamas vi
sas puslapis ir jis yra iliustruo
tas keturiomis nuotraukomis ir 
žemėlapiu. Laikraštis, lyginda
mas įvykius Vengrijoje ir Pabal 
tijo kraštuose, pažymi:

“Tai, kas įvyko Vengrijoje, 
buvo žiauru. Bet tai, kas įvyko 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
1941 m., negali būti su nieku 
palyginta; čia tinka tik vienas 
išsireiškimas — tautos žudy
mas”.

• Lako vyriausybė iš savo 
krašto i?caro sirieči’js ir jorda- 
niečius.

dėstytą liniją. Kitais žodžiais ta 
riant — Maskva pasiūlė Titui 
turėti laisvę visuose kraštuose,

Toliau straipsnyje yra kalba
ma apie Ivan Serovo darbus ir 
pacituota ištrauka, paimta iš jo 
pasirašyto dokumento. “Anuo 
metu Serovo darbai vyko be žiū 
rovų, bet Vengrijoje jau buvo

kad tik jisai padėtų išlaikyti kitaip”, rašo “Sontagspost”.

STREIKAS ATNBŠfi
DIDELIUS NUOSTOLIUS

BERLYNAS, vas. 4; — Vo
kietijoje Schleswig - Holsteino 
valstybėje laivų statyklose ir fa 
brikuose tebestreikuoja 34,000 
darbininkų. Darbas sustabdytas 
jau 15 savaičių. Tik statyklose 
gamybos sustabdymas nuosto
lio padarė už 60 milionų dolerių.

Vyriausybės paskirta tarpinin 
kavimo komisija išdirbo komo- 
romiso planą. Ji numatė, kad 
ligos atveju nuo trečios ligos 
dienos darbininkas turi gauti 
90% normaliaus uždarbio. Bet 
darbininkai atmetė ir tą komp
romisą.

ORAS
Oro biuras praneša, kad Chi

cagoje ir jos apylinkėje šiandien 
daliniai apsiniaukę ir šilčiau.

“Draugo” redakcija ir admi
nistracija jau persikėlė į naujas 
patalpas: 4545 West 63rd Street, 
Chieago 29, Iii. Telefonas LUd- 
lovv 5-9500.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Haiti prezidentas Joseph Nemours Pterre-Louis pasitrau

kė iš prezidento pareigų. Politikai pareikalavo jį pasitraukti H 
prezidento pareigų.

— šią savaitę Jungtinėse Tautose bus svarstomas Alžirijos 
klausimas.

— Nicaragos prezidentu išrinktas Luis Anastasio Somom, 
37 metų, Amerikoje auklėtas. Nicaragos moterys pirmą kartą 
balsavo.

Washingtone kalbama, kad Jungtinių Amerikos Valstybių 
apsaugos sekretorius Charles Wiison pasitrauks iš sekretoriaus

Į,
— Sovietai gabena ginklus | Yemen valstybę. |
— Saudi Arabijos karalius Saud vėl sudarė su Jungtinėmis 

Amerikos Valstybėmis sutartį, kuria leidžiama JAV turėti ba
zes Saudi Arabijoje.
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Rašo DR. AL. RAČKUS

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Avė.. Chicago, 32

PIENAS IR SVEIKATA , girdėti malonių komplimentų.
Išmintingiems tėvams yra ne! motina turėtų savo dukrelei 

vistiek pat, ar jų mylimas sū- Pašnabždėti ir ją įtikinti, kad 
nūs ar miela dukrelė geria pie- Sr&žiausios yra tos mergaitės, 
ną, “papsą” ir snapsą. Geri tė- kurk)S yra sveikiausios ir “lyg 
vai labai boja ir daboja, kaip, pieno plaukusios , kad j pieną 
kiek, kada ir ką jų vaikai valgo S3mta yra įdėjusi magišką vei- 
ir geria. Inteligentiški tėvai pui !l*uko s^aistintoją, kad piene 
kiai žino, kad jų vaiku sveikata ^ra Pas^aPtingas ir geriausias 
ir ateitis priklauso nuo to, kaip ružas bei Puikiausia veidui pud- 
jie valgo ir ką jie geria. • ra’ kad Pakankamai geriant pie

' Geriausias žmogaus kūnui no’ P^ene esantieji paslaptingi ir 
maistas ir sveikiausias jam gėri ®yeikatą duodantieji dažai gra
mas — tai geras pienas. Neuž- ^aus*ai nudažo lūpas daug gra- 
mirškitc to svarbaus žodžio z*au natūraliai, negu bran- 
gPras ' giausios rūšies lūpų pieštukai.

Nuo to momento, kai kūdikė- ?.TClk* pieną «€.rianiios me.rgai’
lio akutės pradeda žvalgyti aį nat”aha; ruaa™s,

, , ... . ./skruostelius ir skaistų veiduką,!nuostabų pasauli visų pirma lis . . , , x * x. ”i• , . . . , , . .f tai ne melas, bet tikra tiesa,reikalauja maisto, tokio maisto, I .. ......... ’ • x • Mergaite, sužinojusi tą grožio pa1kuns jo gležną kūną augintų ir , f. . . į . r« .. . r , . i slapty, nonai vartos pieną,stirpintų. Geroji gamta tad jam v ** i
ir patiekia geriausią peną jo
penėjimui — ‘
atitinkamais

DIDELĖ KATASTROFA

Noitheast lėktuvų linijos lėktuvas nukrito su 94 keleiviais netoli Xew 
York. Žuvo 21 asmuo ir kiti sužeisti. (INS)

atrodytų, drauge viršininke, jei 
aš prisiimčiau šuns pareigas— 
loti”.

Draugas viršininkas ir šiuo 
kartu sutiko, kad šuns etatą ga
lima panaikinti, bet nesutiko jo 
pareigų perduoti naktiniam sar
gui. Loti yra jau partijos parei
gūnų darbas.

Patraukimas vyro iy~ie mo
ters ir atvirkščiai yra visas gy
vybės pamatas. Visas medžia
ginis pasaulis, pradedant men
kiausia dulkele, klauso to įsta
tymo. R. Tagore

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

Tel. BIshop 7-7075 arb» 

PRospect 8-9842

Kadangi piene esančios me-
pieną. Piene yra, džiagos pataiso dūstančias ari ~
kiekiais visokio ‘ irstančias kūno ląsteles, tai ir j tamstai pakeisti gyvenamąją zlotų mėnesiui. Šuns atlygini- 

maisto junginys, kas yra būti- J seniams yra sveika gerti pieną.
Žinoma, seniams ne tiek daug 
reikia pieno, kįek ^.ųgantięjns,

nai reikalinga normaliam kūno 
augimui.

vjetą mas buvo išmokamas sargui. .
Klausia A. T. — Ar ilgai ga-l Naktinis sargas ir vėl turėjo

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ.*- 

'LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 West 59th Street

V Ai >—4 popiet, 8:10—8:19 -•>H nnirn)
Tel. ofiso ir buto OLyniplc 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v 
Vale. pirm. an(.r., ketvirt 6-8:80 v

Trečiad. tik susitarus.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 VV. C3rd St 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rezid. telef. G Ko vchill .#-0017
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. m. 

l'cnktad. tik IXJ pietų.
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. CUffslde 4-280# 
Rezidencijos: liAfayetto 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

TELEVIZIJOS
ir Radio Aparatų Taisymas 

M. RIMKUS, 4517 S. Sawyer 

Sąžiningas ir garantuotas darbas
Tel. Vlrglnia 7-0087

Piene yra tokių pat mineralų, be^ Pora stiklinių pieno prie ki- 
iš kekių kaulai ir dantys susi- maisto duos daugiąu sveika- 
daro. Be šių mineralų dantys j ^os kiekvienam. Pienas yra ge- 
ir kaulai negali gerai augti,1 ne- ras maistas, nes lengvai virški- 
gali būti sveiki ir stiprūs. Pie- namas ir gerai asimiliuojasi.
ne yra medžiagų, kurios stipri- Pienas augina, maitina, stip
ria raumenis. Be to piene yra rjna įr pataiso irstančias ląste- 
ii vitaminų, kurie pagelbsti ne gaivina ir praturtina krau- 
tiktai dūstančias bei irstančias ją, palaiko kūne jaunatvę ir 
kūno celes pataisyti ir kūnui grožį. Duok vaikams gerti daug 
augti, bet taip pat ir nuo ligų pieno ir pats sau jo nepavydėk, 
apsaugoja. 1 (

Kiekvienas augantis vaikas DAKTARO ATSAKYMAI Į 

turėtų kasdien suvartoti apie KLAUSIMUS

vieną kvortą pieno. Retkarčiais ~ ...
v -i -i , Klausia J. C. — Kalifornijosgali pasitaikyti toks vaikas, ku- .. ... , . J. .. ’ . saule nusilpnino mano akių re-ns tariamai negali ar nenori ... .x , .T. . . .. . gejimą. Bukite malonus pranes-gerti pieno. Kai mažametis vai- ?. r ,? ,• . . • . . .. ,, i ti, kokia yra galimybe pagydy-kas negali protauti, tai jį valdo ,J ° J J

, . • L, • 1 ti saules pažeistas akis.ne protelis, bet gomuno Skonis.
Tuomet, paragavęs sladaus “pap' Atsakjtnas J. C. — Nesitikėk 
so”, aišku norės ir greičiau tamsta saulės pažeistas akis pa
griebs “papsą”, negu pieną. Tuo gydyti visu šimtu nuošimčių, 
met vaikutį įtikins, kad jo svei- Bet geriau gydytis, negu nesi 
katelei ir pūveliui yra sveikiau
ne “papsas”, bet pienas, ne tiek

Iidja Inūhitetas paš vaiką/kū-i laiko-apdūmojimam. Vieną tam- 
ris buvo fskifepytas prieš difteri- 6i* nakt» šovė sviesl miIU 
tą? Afilgki vkikas yra apsau- tls- ir Jis buvo Pnes aav£
gotas nu) vaikų paralyžiaus, ga 
vęs “antipolio shots”?

Atsakymas A. T. Imunitetas 
prieš difteritą apsaugoja įskie
pytąjį nuo difterito daug metų. 
Dar nežinia, kaip ilgai apsaugo
ja “antipolio shots”.

viršininką aiškindamas: “Kaiįj 
gi tai galima. Šitas šuo tik ėd!a 
ir savo ėdesiui jis gauna 480 
zlotų, o aš turiu ir apsirengti 
ir dar žmoną išlaikyti ir apreng
ti, o gaunu tik 560 zlotų. O kaip

Tel. ofiso HE 4-6699, rez. I’R 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Ulvd.
VAL: 1- - 4 ir 6- 4 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p.
tSskvrus ketvirtad. ir sekmad

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE /

7156 South Western Avenue
(MEDICAL BU1LDING) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai/ p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. T1 
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. M, WAlbrook 5-3765

Vėl. ofiso l’Rospect 0-2240
PRospcct 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRl’RGIJOS LIGOS 
5700 So. Wood Street 

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Waeker Drlve 
(Civic Opera House, kamb. 858)

Vai. kasd. 12—4 
TV1. CEntral 6-2294

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

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

Rezid. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St. 
Tel. PRospect 8-1223 ar.YVE.6-5577 

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso He. 4-2123, rez.PR.6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

Ką padarė naktinio
sargo apdūmojimai

Naktinis sargas Lenkijos vie
name mieste turėjo daug laiko 
apdūmoti. Bežiūrėdamas į savo 
padėjėją šunį, kuris buvo susi-

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
— Pritaiko akinius —

. 6322 South Western Avenue 
vai.: kasdien 10-12 vai. 1»' 7-9 vai. 

į vak. šeštadieniais 10 x vai .Trečla- 
į dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PU 8-3229 
Res telef. \VAIbrook 5-5U7A

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Vak: kapdie’nitnuo 6 v. v.'Jkj 9 v. v'ą 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

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

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

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

rykštelė, kiek geri tėvų žode
liai ir geros mamytės sumanu
mas pieną paskaninti. Pieno iš
vaizdą pakeisti ir pieną paska
ninti galima įdėjus truputį ka
kao, padarius pienišką sriubą 
ar sumaišius su dezertu.

Kai vaikas paūgėja, kai jau 
pradeda protauti, tada tėvams 
ne taip jau sunku įtikinti, kas 
vaikui yra gerai. Kiekvieno vai
ko svajonė yra augti, užaugti di
deliu, turėti stiprius raumenis 
ir būti stipresniu ir ne kvailes
niu, negu kiti jo draugai. Jei 
jam paaiškinsi, kad pieną ger
damas gerai augs, kad piene e- 
santieji proteinai stiprina rau
menis, kaid piene esančios kal
kės stiprina dantis ir kaulus, 
kad piene yra geriausios rūšies 
cukrus ir riebalai, kurie duoda 
visam kūnui šilimą ir energiją, 
tai vaikas godžiau gers pieną. 

Nerasi tokios mergaitės kuri

gydyti: gydantis visgi yra dau 
giau vilčių ir daugiau galimybių 
išsigelbėti nuo apakimo.

Klausia K. P. — Gyvenu pir
mame augšte namo, kuris netu
ri rūsio. Apšūdomas alyvine 
krosnimi. Kuomet esu lauke, 
darbe ar kitoje troboje, nieko 
nejaučiu. Kai pareinu namo, po 
kokios valandos pradeda nosis 
varvėti, pradedu čiaudėti, nosis 
užkimšta ir jaučiu lyg turėčiau 
temperatūros, bet, kai pama
tuoju — nėra. Ar tai yra liga? 
Ar tai priklauso nuo buto? Ank 
sčiau to nebūdavo, nors ir rū
syje gyvenau. O gal tai tik ma
no įsivaizdavimas. Turiu silp
nus plaučius. Esu daugiau 40 
metų. Prašau tamstos nuomo 
nes. •

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

AM/FM, nešiojami ir kit.
• Fonografe* • Hi-Uidellty
• Jkalbėjimo aparatai 
■ Dulkiasiurb.iai, skutimosi mašinė

lės, plaukų džiovint' 'ai. kavos 
virduliai, tosteriai, i. cmasterial, 
automatiškos keptuvė-' ir kt na
mų apyvokos reikmenys

• Rašomos mašinėlės
rietęs prie jo kojų ir sykiu SU • Elekt. laikrodžiai ir Jvairūs klto-
juo saugojo valstybės turtą, piginusiai pirksite ir geriausi# pa
sargas SUgalvoio, kad ir Šunį iŠ- tarnavimą gausite inž. A. Semėno 

laikyti, jam algą mokėti turėtų . —g
.1 valstybė, juk šuo nėra privati I I | f 'l J K 'l ||

jo, sargo nuosavybė. I J-1 • ĮJ | | | *
OTCLtVISĮOnTą atradimą jis 

savo tiesioginiam 
Viršininkas pripažino, kad sar 
go naktiniai apdūmojimai tei- j 
singi. Artimiausiu laiku tarnau i 332 
tojų etatuose buvo vienas skir-

išdėjo 
viršininkui. r——

sales - Service.

~>l. ofiso HE.4-5849. rez. HE.4-2324
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street

Vai. Pirm., ketvJLr,, penai. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6. treč.ir ešt. Dagai sutarties

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarlma. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Pfospect 6-1795 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. Ir i 
šeštad.

Res. tel. GRovehlll 0-5603

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. HEmlock. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PIjAVCIŲ ir vidaus ligos 

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

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. VVhipple Street

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

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

Namų — CEdarcrest 3-7786

tas šuniui su atlyginimu 480 C

Sav. Inž. A. SEMENAS 
S. Halsted — CLJffslde 4-5685

Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 
ir ketvirtadieniais 9—9

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti. 

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

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

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1 484. Restd. 2437
W. 62n<l St.. tel. Republic 7-8818.

Atsakymas K. I*. — Gali bū
ti, kad tame jŪ3ų bute yra kas 
tai tokie dažuose ar kitokioje 
medžiagoje, kas iššaukia alergi
nę reakciją. Jei kaltininko ne-

nenerėtų būti graži ar nenorėtų i surasi ar negalėsi pašalinti, teks

>/2% PADIDINA

DIVIDENDĄ

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westem Avenue 
Chicago 29. III

pasimatymai pagal sųtartlea 
telefonas REpuhllc 7-4900

Rezldenda: GRoveblll C-8161

CRANESAVINGS “SUT*
2555 WKST 47tb STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pletklewicz, sekr. Ir advokatas
Mokume nukštiis dlvhlendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir i>erkaiiie 

valstybės bonus. Tuupytojams |*atarnadinai nemokamai,

Pradėkite taupyti atidarydami suskaitę šiandien. Apdrausta iki 916,000.

Darbo valandas: pirmad. tr ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5, treč. uždaryta, o šeit. nuo 9 iki vidurdienio.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrglnia 7-0036. 

Rezidencijos tel. BEverlj 8-8244

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

DR. DR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampan Archer Ir Californla Avė. 

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

išskyrus sekmadienius

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

~ DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIIM’RGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpuhllc 7-2290 

VAL.: Pirm., antį-., Kevt., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANTANAS RUDOKAS,

Opt.

Tikrina akis ir pritaiko akinius, 
keičia stiklus ir rėmus 

1455 S. California Avė. ,YA 7-7381 
Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto iki 3 v. p. p.

Tel. ofiso YA. 7-4787, i* I’R. 6-1D30 nn m |/*|T||CU AB*PDR. STRIKOL DR• S’ V4ITUSH’ 0PTl

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAšKEVItlUS
(Vaškevičiūte)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso PR. 0-6448, rez. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 8-0257, rez. PR. 6-0059 

Rezid. 6800 S. Artesian Avė.
VAI. 11 v. v. ikiš 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki 8, tro- 
čiHd. nuo 10-12, penktad. 10-2 ir 
šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p.

Palengvinu aklų Jteniplnių, kuris 
yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę Ir toilregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
inst ru nieu tais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Hpeeiall atyda kreipiama 
į mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. YArds 7-1873

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. šeštad. 10:30 
Iki 6 vai. Sekmad. ir treč. uždara.

CHICAGO SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION
nuoširdžiai kviečia Tamstą atlankyti mūsų bendrovės naują namą — vieną gražiausiai ir moderniš
kiausiai įrengtą visoje Illinois valstybėje.

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

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

Mūsų turtas virš $20,000,000.00.

CHICAGO SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION
6245 So. Western Avenue GRovchill 6-7575 Chicago, Illinois
ATDARA: pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį ir penktadienioj nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 iki 9, tiečiadienį 

uždaryta viešą dieną, o šeštadienių nuo 9 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso telef. VArds 7—1180 
. Rezidencijos — STewart 3-4511.

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAIhrook 5-2670
Res. Htlltnp A-1500

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marquette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

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

Tel. Ofiso PR. 6-8888. rez. RE. 7-9189
DR. A. JENKINS

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

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:80 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

Ji

T»iofons> GRov»hlU 6-1 R»B

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—11 ir 7—• 9 v. pagal 

■usitarlmn Išskyrus trečl*-7lenlu«
2422 W. Alarųuette Road

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 S. Ashland Avė. (karab. 211)
VAL..nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutart).
Jei neatsilieps vlršnilnėtl telefonai,

šaukite MI<l»ay 3-0001

V
P. ŠILEIKIS, 0. P.
OrtlioiMsiiLs - ProtezLstns

Aparatai-Protezai. Med. ban
dažai. Spuc. pagalba kojom 

(Areli Supports) Ir 1.1.
Vai:: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
GRTHOPEBIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tei. I’ltospe<-t 0-5084
Rcmkite dien. Draugą!

DRAUGAS
THE LITHUAN1AN DAILY FRIENI)

28.34 So. Oaklcy Avė., Chicago 8, Illinois, Tel. Vlrglnia 7-6641 -7-6642

Entered as Second-Class Matter Mareh 81, 1916, at Chicago Illinois
________________ Uhde. ths Act of Mareh 8. 1879.

M e n, be r of the Cathollc Press Asn'n 
Publiahed dally, ezept Bundays, 

by the
Llthuanlan Cathollc Press Soctety 
PRENl'MERATA: Metama
Olcegad Ir ClceroJ |9.00
Kl»ur JAV ir Kanadoj 88.00
Ulrtenyje 811.00

8CB8CRIPTION KATES 
88.00 per year outslde of Chicago 
89.00 per year ln Chleago A Cloero 
88.00 per year ln Canada 
Fprelgn 811.00 per year.
H metų 

6.00
84.60
86.60

8 mėn. 
88.75
88.60
88.00

1 mėn 
81.16 li.oo
81.88

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsniu ne- 
sauro. Ju»s grąžina tik Iš anksto susitarua Redakcija už skelbimu turtai 
neataako, Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prakym^ *



Antradienis, vasario 3, 1951
3

MASKVA AR PEIPINGAS?
Negalima nesidomėti įvykiais už geležinės ar bambukinės 

uždangos, tačiau apie juos rašyti yra lygu spręsti uždavinį au 
daugybe nežinomųjų. Todėl rašant tenka spėlioti, remiantis ne
tiesioginiais duomenimis ir seniau žinomų faktų vėlyvesnėmis 
a tos žaistomis. Tuo keliu ir Čia bus einama, bandant suvokti 
pastarojo meto Kremliaus klikos imperialistinius rūpesčius ir 
Kinijos komunistų vadų pagalbą tuos rūpesčius likviduojant.

Negali būti ginčijama, kad Kremliaus klikos naujoji vado
vybė prisivirė košės namie ir užsienio komunistų partijose, vie
šai prikišdama Stalinui kaikurią dalį jo padarytų nusikaltimų.
Negali būti ginčo ir dėl kito fakto — kad Kremliaus mūrai te
bestovi nepasvirę, nors kai kas šiapus tų uždangų ir norėtų jau 
tokį vaizdą matyti, kad susiramintų, jog sušlubavo ne tik vaka
riečių, bet ir komunistų vienybė.

Faktas, kad toji Kremliaus klikos grupė, kurios kalbėtoju 
yra Nikita Chruščevas, Stalino apkaltinimu sujaukė užsienio ko
munistų galvas, sukėlė prieš save Rusijos stalinistus ir pa
skatino satelitinių valstybių komunistus nacionalistus išsikovoti 
iš Maskvos daugiau laisvės savo krašto reikalų tvarkyme, žo
džiu, komunistų vienybė tikrai subraškėjo.

Pirmoji bėda yra maža bėda, nes ką gi reiškia Maskvos po
litikai netekti nors ir kelių tūkstančių vadinamų komuniatų Ita
lijoje, Prancūzijoje ar dar kur kitur, jei Maskvoje gerai žinoma, 
kad tie komunistai be karinės Maskvos pagalbos komunistinių 
režimų tuose kraštuose įtvirtinti negalės. Kitos dvi bėdos yra 
stipriai rimtos, todėl joms pašalinti imtasi ir radikalių priemonių.

PIRMA KARTA KOMUNIZMO ISTORIJOJE
Tik vėl pažymėtina, kad pirmą kartą bolševikinės eros isto- gavo grafikos premijas. V. K 

rijoje pagrasinimas “klaidas” pataisyti atėjo ne iš to paties Jonynas, “Metų” iliustratorius, 
Kremliaus kito kambario, bet iš Kinijos Peipingo. Ir tas įvykis Freiburgo Akademijos direkto- 
yra vienas žmiausių tarptautinio bolševizmo istorijoje. Apie
Peipingo veikimo priežastis paspėliosime vėliau, o dabar pase
kime įvykių eigą, kurioje visi žygiai buvo daryti ta kryptimi, 
kad būtų atstatyta vienybė Rusijos komunistų partijoje ir tarp
tautiniame komunistų kahale bei užgniaužtos revoliucijos Ru
sijos užgrobtuose Europos kraštuose. Peipingo žaibinį veikimą 
Maskvos naudai paskatino Vengrijos revoliucija.

Pirmas visiems žinomas skambutis pasigirdo 1956 m. gruo
džio 29 d. Tai buvo Kinijos kompartijos augščiausių organų de
klaracija apie vienybės atstatymo reikalingumą. Peipingo komu
nistai toje deklaracijoje pasmerkė Tito, šaipėsi iš mažų tautų — 
valstybių “šovinistinių tendencijų” (turėta galvoje ypač Lenki
ja), pripažino Sovietų Rusijai vadovaujančią rolę "už taiką kovo
jančių tautų stovykloje” (sprask — komunistinių valstybių blo
ke), bet nepagyrė Rusijos antistalinistų už vienybės suardymą, 
padarytą Staliną apkaltinant. Peipingo komunistai toje deklara
cijoje pripažino, kad Stalinas padarė rimtų klaidų, tačiau tas 
faktas negalįs suskaldyti komunistų į stalinistus ir antistalinis- 
tus, nes komunizmas tegali būti vienas. “Turi būti išlaikyta so
cialistinių kraštų vienybė” — tokį šūkį metė Peipingas, ir Chou 
En-lai su svarbia misija išvyko į Maskvą, o paskui į Varšuvą.

DIEfFfRAšflS DRAUGAS, ČHICAGO, ILLlfrOfS

DIPLOMATO DUKTĖ MASKVOS 
MOKYKLOJE

lt MIKAIAU&KAS, BrooklyT., N Y. ‘

PAGERBTI MtSŲ 
DAILININKAI

gų ir nereikalingų nuotaikų ir 
tokios tendencijos, parodytos iš 
kaikurių vyresniųjų gretų, buvo 
įnešę savotiškos nedarnos į tas 
dvi svarbias jaun'mo organiza
cijas išeivijoje. Ačiū Dievui, mi 
nėtosios aistros jau yra apri
musios, triukšmavę suprato, kad

Vienos savaitės laikotarpyje 
lietuvių vardas plačiai nuskam
bėjo per didžiosios spaudos pus 
tapius ir nuaidėjo per radiją ir 
televiziją. Gaila tik, kad šiuo
kart nebūtų mums kuo girtis. , . , . ,
Lietuvių kilmės waterbmietis kiekvlena 
“bombonešis” ir tik lietuvių Var atel“n‘.nka!’ tlek,'rK akau^ 
dus benešioję Lietuvos izraelitai “v° VKt0Je >sbai re.kšmto- 

gi teigiami veiksniai lietuvybės 
išlaikyme^

sovietų šnipai, tik jau daug gar
bės nesudarė visiems lietuviams. 
Buvo būtina, kad maždaug tuo 
pat metu lietuvių vardas nu
skambėtų bent kiek kitokia gai
da ir temomis.

Užtat pats jaunimas, kuris ir 
tuomet su nuostaba sekė nerei
kalingus barpius užkulisy, šiuo 
metu rodo gražią iniciatyvą ir 
supratimą. Ar ne gražus vieny-Lyg tyčia, tai ir įvyko. Aną

dien skubos keliu mums prane
šė iš New Yorko gana malonią 
ir linksmą žinią apie lietuvių me
nininkų įvertinimą ir pripažini- ... . .....

j v * • • j -v • i • romis jėgomis ruošiasi viešammą — du lietuviai dailininkai . „ J.6. .... . .šv. Kazimiero minėjimui kuris 
ir įvyks abiejų organizacijų 
vardu. Reikia tikėti, kad tai 
yra tik šauni pradžia ir ateiti
ninkai su skautais, kuriuos jun
gia didieji lietuviškieji uždavi
niai ir Dievo meilė, dar tvirtes
niais žingsniais auklės ir saugos 
mūsąjį jaunimą po savo kilnių
jų idealų vėliavomis. Detroitie- 
čių pavyzdys, nors ir kuklus 
kolkas, tebūnie geriausiu atsa
kymu visiems tiems, kurie sa
vais sumetimais nori drumsti 
abiejų organizacijų narių nuo-

rius ir dabar Fordhamo univer
siteto profesorius, bei Romas 
Viesulas, jaunas, bet jau stip
riai spėjęs užsiangažuoti nauja- 
kuris menininkas, tik ką gavo 
žymiosios meno draugijos “Au- 
dubon Artists” 1956 metų pre
mijas. V. K. Jonynas gavo 
John Taylor Arms vardo meda
lį ir $100 premiją, o R- Viesu
las — $25 premiją. Piniginiai 
šie apdovanojimai nėra turtin
gi, bet visame amerikiniame me 
no pasaulyje minėtosios draugi
jos pripažinimas turi itin didelę 
reikšmę ir svarbą. Juo labiau, 
jog lietuviai buvo atrinkti iš 47 
jau atrinktų darbų, atsiųstų iš 
visos Amerikos. Jonynas jau 
yra šios organizacijos nariu. Ir 
reikia pažymėti, kad jon nariai 
negali patys įstoti, bet yra pa
kviečiami. Specialus komitetas 
peržiūri Amerikos paskiausius 
kūrinius ir rinktinius meninin-

KINIEČIAI GRAŽINO MASKVAI STALINĄ
Ta deklaracija Peipingas parėmė Maskvą, kaip pasaulio ko

munistų vadą, tačiau Peipingas to žygio nepadarė be vingių sa
vo nąudai, nes prieš tos deklaracijos pasKelbimą Chou viename
pareiškime yra teigęs, kad Sovietų Rusi;a yra tik pasaulio ko- , kus kviečia savo nariais. Vie- 
munistų sąjūdžio “centras”, o kai atvyko Maskvon su pagalba, , sulaa dar n5ra minėtosios drau- 
tai pareiškė, jog atvyko stiprinti Rusijos ir Kinijos vienybės to
dėl, kad to reikalauja kova su “socializmo stovyklos priešais”.
Šiame pareiškime jau buvo pasakyta, kad kovai turi vadovauti 
Rusija. Taigi Peipingas laikinai atsisakė lygybės Rusijos nau
dai, nes išsigando įvykių Rusijos pavergtuose kraštuose. Peipingo 
deklaracija palengvino Rusijos antistalinistams sulipti atgal į 
Stalino batus ir tuo būdu pašalinti kovas Rusijos kompartijoje.
Tai vienas Peipingo pasitamavimas.

Stalinas Peipingo komunistams buvo toks pat kietas, kaip 
ir kitų kraštų komunistams (žinoma, mažiau kietas kaip satelitų 
komunistams), todėl Peipingas antistalinistų atsiradimu Maskvo- mosi. Taip nat ne paslaptis, jog 
ie buvo patenkintas. Jis tą įvykį galėjo išnaudoti savo naudai ir būta tam tikru balsu ar net ak- 
jau buvo pradėięs naudoti. Galima tikėti plačiai skleidžiamai ži- 'eijos, siekiančios iš skautų pa
nini, kad Gomulka turi būti dėkingas Peipingui už savo sugrį- daryti kažką panašaus į ateiti- 
žirną prie Lenkijos kompartijas vairo nes Peipingo komunistų ninkuSi „ neretaa ir akaut „ei. 
viršūnė neleidusi Maskvai sutriuškinti Lenkijos revoliucijos, jei . .. , . , , .......
sukilęs komunistų sparnas pažada nepereiti į Vakarų bloką. Kad > Savojo, a a e m ai 
buvo pasirengta Lenkijos komunistų revoliuciją sutriuškinti gink- ^ra visiškai nereikalingi ir jų 
lu, apie tai pasakė pats maršalas Žukovas mažai diplomatų gru- jaunimas galėtų pilnai sutilpti 
nei vienų vaišių metu.

KITI PASITARNAVIMAI
Kai Ven<rriios sukilimas perėjo į pavojingą fazę. ir Maskvai 

reikėjo griebtis erinklo bei ta proga mindžioti visus Jungt. Tautų 
nara»rin’mus paleisti iš savo nagų Vengriją, atėjo Rusijos ir 
K?niios vienvbės išbandvmo metas. Būtų gera, kad įvykiai būtu 
miėie kita krvntimi, tač’au ši kartą dar taip nebuvo — ilgokai 
n’tvlėdes Peipingas pritari Rusijos žygiams Vengrijoje, o Chou 
F-nlai pasisekė pasiimti iš Gomulkos užmokesti už jo revoliu
cines parėmimą LenkUoie — jam pasisekė prikalbinti ir Gomulką 
pritarti Rusijos politikai Vengrijoje. Toks pritarimas, nors ir 
kiek sučiauptomis lūpomis buvo pareikštas komunikate baigiant 
Chmi vizitą Varšuvoje. Tai antras didelis Peipingo pasitarnavi- 
mas Maskvai. I ' -

Kadansri Gomulkos komunistams toks jų išprievartavimas 
nebuvo malonus, tai Chou paliko ir savo vienašališką pareiški
mą, kad komunizmas gali reikštis įvairiomis formomis — tai yra, 
kad ne visad? jis turi būti toks, koks yra Rusijoje. Tuo pareiški
mu buvo pateisinta Gomulkos revoliucija. Tas faktas rodo Pel- 

. p;n<ro komunistu dideli lankstumą. Jis taipgi rodo, kad Mask
va jnu turi daVnt.is su Peipingu komunistų pasaulio vadovybe.

giios nariu, bet išleistame ka
taloge figūruoja abiejų lietuvių 
darbai.

GRAŽŪS JAUNIMO ŽYGIAI
Vieša paslaptis, jog dar ne 

taip seniai tarp ateitininkų ir 
skautu organizacijų buvo lvg 
savotiško šnairavimo ir trvni-

Dotty Lou Emnierson buvo 
pirmoji JAV mergaitė, lankiusi 
Rusijos mokyklą. Grįžusi į A-j 
meriką, parašė atsiminimus, ku! 
rių dalį atpasakosiu.

— Aš, nemokėdama rusų kal
bos, pradžioje neturėjau drau
gių. Mūsų tarnaitė (rusė) tu- 
rėjojpūnų ir dukterį, beveik ma
no ir brolio amžiaus. Greitai su
sidraugavome. Ji visada prašy
davo kamtomos gumos ir sal

ina, kad neužkrėstų kitų. Pir
moji pamoka visada būna rusų 
kalbos. Pertraukos metu moko
ma vaikščioti ir dainuoti sovie
tines dainas. Daug užduoda ir 
namų darbų. Kartą mokytoja 
man išsitarė: “Kai pasibaigs 
sunkumai tarp dviejų tautų, no
rėčiau ir aš Ameriką aplankyti”. 

Policija seka ir vaikus

— Mano draugė Galia, atvy
kusi į mūsų namus, prašydavo 
užgesinti šviesas. Paklausiau,

Neisiu į Raudonąją aikštę
Artėjo gegužės pirmoji. Prieš 

porą dienų mokytoja davė pa
rašyti rašinį “Kaip nraleisime 
gegužės 1 d.”. Čermvrkova, ku
ri buvo visada užsispyrusi, pa
kėlė ranką, sakydama mokyto
jai: “Aš nežinau, ką darysiu ge 
gūžės pirmąją. Mama nenori j kodėl tai reikalinga. Ji man pa
manęs leisti į Raudonąją aikš
tę; be to ir aš nenoriu ten ei
ti”. Už tokį pasakymą buvo nu-

dainių. Turėdama duodavau, sįųsta pas vicedirektorę Zauč
bet nevisada ir aš galėjau tu 
rėti. Tada mano draugė atmes
davo galvą ir šaukdavo: “Tu

aiškino, kad policija vaikštinėja 
apie namus ir stebi, ką mes da
rome. Priminė ir tai, kad nu
matoma jos nebeleisti į mūsų 

Grįžusią užklausiau, ar Zauč ją i namus, nes čia išmokstanti to-
išbarė ir ką ji pasakė. Galia 
man paaiškino, jog vicedirekto

esi šykšti!” Vėliau pasikviesda-1 rė jai pasakiusi, kodėl jj neno. 
vau daugiau mergaičių žaisti 3U j Raudonąją aikštę; būtent
manimi. Bet už tai įkliuvau bė-

Ks ir solidarumo mostas .kurįl prad4jo apvogti. Viena B-
žada parodyti. Detroito ateitimm neM ne( 25 
kai su skautais vyčiais? Abu 
minėti junginiai kartu ir bend-

taikas. Al. Gimantas

PREZIDENTO IR PARTIJOS 
KELIAS

Specialus Bostono “C. S. Mo- 
nitor” bendradarbis iŠ Washing- 
tono praneša:

“Prezidentas ir Kongresas

Būdama dešimties metų, pra
dėjau lankyti rusų mokyklą. 
Mokytoja buvo simpatinga, bet 
vaikai labai išdykę ir nesuval
domi. Kartą klasėn įėjo vyres
nė mokytoja, kuri kreipėsi į mus 
šiais žodžiais: “Vaikai, jei žino
tumėte tokių vaikų, kurie ne
lanko mokyklos, praneškite. 
Priversime ir juos eiti į mokyk
lą. Jūs esate laimingi būdami 
rusais, nes galite lankyti mo
kyklą. Amerikoje, Anglijoje ir 
kitur ne visi vaikai eina į mo
kyklą ; Amerikoje tūkstančiai 
vaikų negauna apšvietimo. Jūs 
esate laimingieji”.

Dainos apie “gerąjį” Leniną
— Pirmu kartu neišdrįsau pa 

sipriešinti tokiam įžeidžiančiam 
mokytojos pareiškimui, bet vė
liau atsakiau. Kada kitą dieną 
vėl ta pati mokytoja aiškino, 
jog Amerikoje esama daug ne
turtingų vaikučių, kurie, netu
rėdami pinigų ’ižsimokėti, lieka 
be mokslo, aš tuoj pakėliau 
ranką. Mokytoja užklausė: “Ko' 
nori?” Aš atsakiau: “Tai ne-pradeda naują metą. Pagal kon 

stituciją Eisenhoweris trečiusyk, tiesa, Amerikoje nereikia mokė. 
kandidatuoti negali. Todėl jo ti lankant pradžios mokyklą”.Todėl
politinis gyvenimas turi ribą. 
Bet jo bendradarbių Kongrese 
ateitis neribota. Tokiu būdu su
sidaro skirtingos pozicijos.

Sakoma, kad Prezidentas tu
rįs gilų ir stambiai pagrįstą įsi
tikinimą, kad sąlygos jam pa- 
kišusios neeilinę progą nusukti 
nuo pasaulio atominio karo grės 
mę. Sakoma, ' kad ši mintis jį 
ypač paveikusi antrusyk kandi-

"Ar esi tikra, kad Amerikoje 
nemokama?”, klausė mokytoja. 
Aš atsakiau, kad esu visiškai 
tikra. Tada mokytąja nutilo.

Kitą dieną mokytoja tarė: 
“Vaikai, kurie esate nerusai, at
sistokite”. Aš nustebau, pama
čiusi tiek daug atsistojant. Tik 
vėliau man paaiškėjo, kad su 
mumis yra ukrainiečių, kauka
ziečių, totorių, žydų ir aš viena

skautų eilėse. Nereikia Ir aiš
kinti, kad tai būta labai žalin- timi sukosi’

datuoti. Aišku, k’d jam rūpės Į amerikietė. Būdavo ir dainųja 
ir partijos vadų vidaus politikos 
programa, siekianti patenkinti 
piliečių kasdieninio gyvenimo 
troškimus. Bet pats Preziden
tas norįs ypač pasišvęsti atgai
vinti Genevos dvasią ir suteikti 
jai tvirtą kūną, kad atominio 
karo pavojus iš tikrųjų pranyk
tų. Sakoma, kad jo pasikalbėji
mai su Nehru kaip tik šia kryp-

V.

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

19 tęsinys
— šį vakarą, prieš mišparus ar nesakei, Sama

nėle, kad visa padarysi, ko prašysiu, — švelniai pri
mena vikaras.

— Aš tau padėsiu, — kužda Algis.
Ji vėl delnais dengia veidą, lenkiasi. Lyg kažkas 

kryžiuotų, išstatytų baisiausiai gėdai, pajuokai.. Nie
kada nedrįso palipti į sceną. Tik pradžios mokykloje

K?dėl gi Pelningas otėio Maskvai pagalbon? Pirmu žvilga- deklamavo “Senis ir pupos”, bet — vaidinti?! Ji ži
nių atrodo, kad Peipingui lengviau, jei Maskvai sunkiau; bet traip no, ko reikia tiem, kurie scenoje vaikšto drąsūs ir 
matyt nėra. jei pasielgta kitaip. Gal būsime arti tiesos tivrtin- gražūs. Dabar, štai, visi stovi prieš ją, net mylimiau-
dami, jog Peipingas gelbėjo ne tik Maskvos, bet ir savo kailį. 
O pagalvojo jis galbūt taip: jei ne pamažu, bet kruvinomis revo- 
liucriomis atsiskiria nuo Rusijos pavergtieji kraštai, tai tomis 
pačiomis nuotaikomis ilgainiui gali užsikrėsti ir Peipingo klikos 
valdomi kitai. Tai tolimesnis galimas įvykis. O artimiausia sa
telitu netekimo pasekmė būtų Rusiios ūkinis nusilpnėjimas ir1

si, ir nori, kad šoktų į bedugnę.
O jei nesutiks... Rytoj susirinks žmonės ir šai

pysis: kunigas apsijuokė, vakarėlis sugriuvo. Kokia 
gėda jam. Jei sutiks, Samanė bus ta pajuoka: vargšė, 
nemoka vaidinti...

Bet juk nesvarbu, jei ji suklups. Ji niekam nerei-

kių dalykų, kurių turėtų nežino
ti. Susėdome po stalu ir prie 
žvakės šviesos išsprendėme už
davinius.

Mano brolis Donald ir Bruce 
Durbovv, berniukas iš JAV am
basados, nutarėme prisidėti prie 
žygiuojančių į Raudonąją aikštę 
rusų. Donald nešė JAV vėliavą, 
Bruce grojo trimitu, o aš mu
šiau būgną.

ji skaitanti amerikietiškus laik
raščius gaunamus iš manęs ir 
už tai esanti suklaidinta. Kada 
mergaitė pasakė, kad ji nemoka 
angliškai skaityti, Zauč pradė
jo pykti ir nervintis.

Įeinant į mokyklą tikrinama, 
ar nesama plaukuose “gyvų da
lykų”, ar panagės švarios, ar
kaklas nuplautas. Labai daug — Pasaulyje yra virš 2,000 
vaikų grąžina į namus, nes bijo- įvairių moskitų rūsių.

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

mokos. Išmokė dainą apie Le
niną, kurios melodija man ne
patiko. Buvo perdaug liūdna. 
Tos dainos žodžiai — vien apie 
Lenino gerumą ir už tai, kad jis 
žemę apie Kremlių pavertė par
ku. Po šios dainelės mokytoja 
ištraukė antrą, ir vėl apie Le
niną. ši buvo lyabai graudi. Vi
si vaikai buvo apsiašaroję, net 
ir aš, būdama amerikiete, ne
galėjau sulaikyti ašarų.

STEIN’AS turi metilų išpardavimų, Štai pavyzdys kainų:
Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos

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

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

60 colių vilnonės medžiagos ir “flannel’’ vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ............................................$1.89

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

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

viei.u pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovanų.
Pu STEIN’Ą jūs ruite didelį pasirinkimų nuotakoms, kaip tai 

“laces”, satinų, taffetų, “brocades”, Shantnng, ir t. t. Taip 
pat liekanų medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainu

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UHIOH AVENUE

1 Mokas į rytus nuo Halsted SL, iy2 bloko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
M. MOnroe 6-8152

— Dėkui tau, dėkui, — vikaras jaudinasi, spau- 
lžia ranką. — Aš tikėjau tavim ir neapsivyliau.

Aplink didis triukšmas. Artistai šūkauja, puola 
prie Samanės, šoka į sceną, neša stalus, kėdes. Neju
da tik vienas Julius. Jis prilipęs prie sienos. Kai ėjo 
ginčai, kai šokinėjo aplink blondinę, jis neramiai ju
dino kojas. Apstojus Samanę, jis žengė keletą žings
nių salės vidurin ir vėl greit atšoko prie sienos.

1 — Pradėkim, kunige! — Algis nutveria Samanę
už rankų ir ištraukia iš vietos. Jam pasidaro įdomu 
padėti puseserei.

— Pradėkim! — vikaras ploja delnais, tildyda
mas triukšmą. — Gal Lina pereis be žodžiu, paro
dys scenas?

— O kam? Nereikia! — Algis užginčija. Jis su
pranta; jei liks Lina, tai Samanė nejudės. — Dirbkim 
vieni. Pašaliniai tegu palieka mus, bus geriau. Taigi, 
panele Lina, geros sveikatos, labąnakt! — čia jis pa
mato buhalterį. — O, ir ponas Julius!

Būrys žvelgia nustebęs, kunigas net rankom plė- 
steri, bet Algis nelaukia:

— Geriau bus, išeik ir tamsta!
Lina' pamažu dėlioja žingsnius. Prieškambario 

tamsoje sutinka Julių.
— Tyliau. Eime pas mane. Tik skyrium. Aš pir

mas, palauksiu gonkose.

Durys pamažu virsteli, ir jiedu raštinėje. Švie
sos nedega. Tos užuolaidos tokios skystos, o praeivių 
žvilgsniai smalsūs.

— Matai, kas išėjo! — susinervina Julius.
— Kas? Labai gerai! — Lina kalba visai nor

maliu balsu.
— Vakaruška bus! Supranti! Mes nesugriovėm, 

tai svarbiausia!
— Niekai, Juliau, niekai! Tik pagalvok: Samanė 

vaidins. Juk publika kris iš juoko, neštuvais išvilks. 
Pasiusti reikia, kai tokios pasirodo artistės. Kur ji 
dings, kur parodys akis... cha, cha, — kvatojasi pil
nu balsu.

— Tss, tyliau! Jei pasiseks, kas tada?
— Niekada nebus scenoje, nemoka. Dar geriau 

išėjo, dar geriau! — Ji žengia į tamsą, kur stovi Ju
lius. Uždeda rankas ant peties. — Tik tu nebūkštauk: 
miestelis pamatys, kokie vaidinimai buvo seniau, ko
kie dabar! Viskas mūsų naudai!

Dvelkia malonus kvapas. Plaukai liečia veidą. 
Julius apkabina liekną liemenį. Ji nesipriešina, tik 
pirštais kutena aplink ausis, suka plaukus.

— Tu man duosi, ką pažadėjai? — balsas minkš
tas, švelnus.

— Gerai, eime! — įveda į erdvų miegamąjį, kur

jos Tikinta pagalbos nutrūkimas Kinijai. Vakarai tada dar la- kalinga. Ar ne vistiek, kaip ją tarkuos, ar ne vistiek?! 
biau suveržtų ūkine Kinijos blokadą, nes tikėtųsi tuo ginklu ten , Ji čia tik užklydėlė, svetima. Išeis amžinai, ir galės

Linksmoji miestelio aikštė jau tamsi. Jau žmonės Btoros vidaua langinės saugo lauko žvilgsnius. Už-

sunaikinti komunistinį režimą.
Jei kiti spėliojimai gali būti ir nevisai teisingi, tai vienas

bus tikrai neginčijamas — Nikita nebėra vienintelis tarptautinio 
komunistų kahalo kalbėtojas. Chou dabar gal net už jį yra ga
lingesnis. O. Lab.

jie likti. Ar ne vistiek ...
Rankos nusileidžia, ir pasigirsta gūdus balsas: 
— Gerai, jei taip norite ...
— Puiku, tu pamatysi!—Algis bučiuoja į skruos

tą. — Aš sufleruoju, kunige!

išsiskirstė. Tik kažkieno pavėlavusius žingsnius skar
dena tolimas šaligatvis. Julius taiko į aikštės vidurį. 
Ten saugiausia: nei žvilgsnių, nei žmonių.

Pasiekęs gonkas, prisiglaudžia prie stiklo ir lau
kia. Greit pasirodo šviesūs plaukai.

— Tss, tyliai, koridoriaus gale, kairėje, miega 
meistras.

daro duris. Paspaudžia migtuką, ir šviesa nuplieskia. 
Kambarys su trim langais. Kairėje prie durų — spin
ta. Ten Juliaus garderobas. Kostiumas prie kostiumo. 
Švarutėliai, gražiai sutvarkyti. Dešinėje kampe ap
krautas stalas su daugybe stalčių. Ten rausiasi Julius. 
Ten jo pinigai.

(Bus daugiau)
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Statybiniai talentai
Liūdnas dailininko dangus 

liūdna Valreijono Šimkaus is

RĖMĖJAS IR VISUOMENINKAS

BR. A. JUŠKA, Chicago, Iii.
t

Ant sienos kaba dail. A. Var- sąmonės. Atsigavęs Valerijonas 
no paveikslas. Autorius jame nuduoda pamišėli). Prasidėjus 
vaizduoja vieną Lietuvos kam- vokiečių ir bolševikų karui, jis
pelį. Horizonte matyti tolimo vėl atgauna laisvę.
miestelio šešėliai, miško silue
tai. Kiek arčiau ūkininko so
dyba, arčiausiai kryžius, pake
lių Rūpintojėlis, viršūne besie
kiąs debesų. Dangus, o koks jis rija. Jobo kančia, o kas k:nčir 
baisus — žemiau karo gaisrų nugali, tą Dievas apdovanoja 
pašvaistės, ties viduriu tamsiau Valerijonas turėjo įgimtą stity 
si debesys, nuo kurių rodos ir bininko palinkimą ir gabumur 
ęodyba, ir kryžius krypsta, griū Jam šioje srityje visą gyvenimi 
na. Menininkas tuo norėjo iš- sekėsi ir rodos iš nieko jis pra- 
reikšti okupuotos Lietuvos kan- dėdavo, savimi pasitikėdamas, 
čias. savo prakaito negailėdamas. Ta

Po tuo paveikslu kart, sėdė-i™ darbe > ‘“rėjo, ir nep.ava- 
jo milžinas. Jis buvo daugiau i ‘iuojamąpag.lbm.iikę - žmo- 
negu augštas, sveriąs apie 250
svarų. Tvirtos darbininko ran
kos, kurios rodos vienu paspau
dimu galėtų didelį medį išjudin- x x ...
ti. Plati, gražiai nuaugusi krū-' ™ kelias pradžios mo
tinė. plačios akys, liūdnoka šyp- kyk.las . K™”° aPakr“We- 
sena, gelsvi plaukai, vietomĮs Wge įvykdyt, kaikunuos stam 
praretėję ir žilstelėję, o kaktoje bn,s kariuomenes užsakymus, 
kelios stambios raukšlės. Tai ir Gl «dueCtams Lietuvą okupa- 
bas fotografija vilniečio, visto- T' Valerijonasi Įsigyja Vilniuje
menininko Valerijono Šimkaus,! 
sulaukusio 50 metų.

ną Onutę. Jis tėviškėje sugriau 
tą sodybą puikiai atstatė. Prieš 
pat pirmąją bolševikų okupaci
ją jis jau buvo žinomas rango-

\ veždamas į jį žaliavų už kelis 
šimtus tūkstančius markių. Į 

Trys Jobo pergyvenimai Vokietiją tuščiomis rankom s
Vaikystėje Valerijonas neten 'V9S sPėja pabėgt*. Čia jisi gy 

. T n ■ i 1 vendamas įvairiose stovykloseka tėvelio, o I Pasaulinis karas
gimtąją sodybą (stambus ūkis 
Švenčionių apskr., Tverečiaus 
par.) sudegina, visus išsklaido, 
išveja. Ir taip Šimkus pas sve
timuosius lieka piemenuku. Ne
daug jo šeimininkas teturėjo šir 
dies: vaikutis suserga, paliktas 
tamsioje kertėje, kurioje be 
priežiūros būtų ir miręs, jei ne

organizuoja. Raudonojo Kry
žiaus skyrius, varg omokyklas, 
remia skautus.
• Amerikoje Šimkų pradžia bu
vo sunki — abu dirbo fabrike 
paprastais darbininkais. Noras 
statyti, kurti visas sunkenybes 
nugali. Kiek padirbėjęs prie ki
to rangovo, Valerijonas išlaiko 
kontraktoriaus egzaminus. Da-būtų pastebėjusi kalėdojančio. 

kunigo įžvali akis. Šis daktarą bar Jis šauna V1S£* el1? uzs3kV-
sušelpia, į mokyklą: d^sta nam2S P° nam0- Jo

statyba yra ypatinga — ką dir
ba, dirba gerai, kad klijentai 
būtų patenkinti. Visi jo statyti 
namai pasižymi modernumu ir 
patogumais. Žinoma, kad nuo 
kiekvieno namo šis tas ir atlie
ka. Willow Springs prie pat 
valdiško ąžuolyno jie įsirengia

parūpina,
paragina. Gabaus būta vaiku
čio — per trumpą laiką pasi
ruošia taip, kad lengvai išlaiko 
egzaminus į antrąją klasę. Nuo 
tada Valerijonas dirbo ir mo
kėsi, pasiekdamas augštąjį išsi
lavinimą.

Jaunystėje, praėjus karui,
grįžta į tėviškę, kuri jau buvo lietuviškj* sodybą papuošiami ją 
lenkų okupuota. Čia jis viską kryžiumi, prijungdami tautinę
atstato, sutvarko, atliekamą lai klStL šimkai remIa meninin' 
ką pašvenčia lietuviškumui ki- kus’ savo rezidtmijos sienas ui
tuose žadinti, su lenkinimo kės- Puošdami visų didžiųjų lietuvių 
lais kovoti. Vėl priverstas bėg- dailininkų paveikslais. Jie yra 
ti, nes lenkai karšto patrioto ne- i Lietuvių Rašytojų Draugijos me 
galėjo pakęsti. Valeripnas lai- cęnatai. O kas besuskaiciuos, 
mingai pasprunka į nepriklau- kiek Paketų į Vokietiją bei Lie- 
somą Lietuvą, pas savus, o sa- tuva kenčiantiems broliams yra 
vieji nepriima, darbo neduoda- Pasiuntę, ne vieną šimtinę ir Bal 
mi. Jis padeda Vilniui Vaduoti fui Paklo3°, rėmg Dainų šventę, 
Sąjungai, važinėdamas su pa- skautus, padėjo fronti-
skaitomis, judančiais paveiks-i ninkams. Šių eilučių autoriui 
lais. Kiek įsimaišo ir politiniai--------------------------------- -------- -

. .. H>03a3MHXHKKXH50<HXKKKKKKHKH5bmotyvai — suimamas Augusti
nas Voldemaras, jo tikras dėdė Lithuanian dietionary 
Nukenčia ir Valerijonas — iš Angliškal iietuvt6kas ” Lietuvi* 
siunčiamas į priverčiamojo dar- !:ai angliškas žodj- is Parašytas 
bo stovyklą, nors su voldemari- H. H. Pewtress ir J. Gei iko. 333 
ninku judėjimu jokių ryšių ne- P-1- Kietais viišelia a. Kaina *4.50 J J J J * Ga Mff)a “Drauge , 2C~4 South
turėjo.

V. Šimkaus gyvenimo vidur 
dienyje Lietuvą pavergia bolšv i 
vikai, įtraukdami jį į nepatiki- 
miausių sąrašą. Patyręs, išėjęs1' 
teoretišką ir praktišką karo mo 
kyklą, priešui lengvai nerasi- į 
duoda. Jis keliauja iš vietos į 
vietą, keičia pavardes, rūbus,, 
dokumentus, užsiaugina barzdą, 
nešiojasi paslėptą ginklą. Ko
munistai du kartus jį suima, du 
kartus jis pabėga; trečią kartą 
bebėgant sužeidžia ranką. Ka
lėjimas, tardymai, pastatytas 
prie sienos sušaudymui, netenka

1 Jakley Avė., Chicago 8. ŪL

STATYBAI 
IR NVMI 
PATAISYMU1 
PRISTATOM 
visokių Railų 

MEDŽIAGĄ

CARR MOODV 
LUMBER CO

8TA8Y8 LIT.7x^A8, Pro*
3039 $c. Halsted St

TeL VIctory 2-1272 
Apkninavimą ij Prekių Priatat’. 

mą Teikiame Nemokamai
Raštiu* atfdara kafidlen n no

8 vai. ryto iki 0 vai. vakaro b 
šeštadieniais iki 8 t ai. vakaro.
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VALERIJONAS IR ONA ŠIMKAI
V

laukti ir kaltieji ir dešinieji po- siliksiąs tvirtai savo kėdėje. Ta- grijoje, bus ir netolimoj atei- 
litikai. čiau ir jo karalystėje neseniai ty rodyklių, kad viešoji opinija

Kortų dėstytojas numato, kad pasireiškę nauji dalykai: stu- pradeda kelti koją į pačią komu- 
Eovietai dės didžiausias pastan- dentų manifestacijos .fabrikų j nimo sostinę. Rusijoje ir toliau 
gas išvengti susikirtimo su JAV.1 darbininkų streikai, sovietų ka- vyraus trys
Lri Eiscnhoweris ir Dulles šiais rjų bičiulystė su sukilėliais Ven- 
metais įsitikinę ,kad Rusija su
byrės iš vidaus. Gi Europos eks ------- _ -
pertai ir toliau mano, kad ame
rikiečiai deda viltis į negalimą

, dalyką.
j ( Vyras, kuris Sovietų Sąjungą 
geriausiai pažįsta, buvęs JAV 
ambasadorius Maskvoje, Ken- 
nan, pranašauja, kad Sovietų 
S-gos sukultūrintos klasės il
gai nebepakelsiančios priespau-

1 dos ir pažeminimo. Jis tvirtina, 
kad per 30 metų sovietai sten
gėsi visokiais būdais ir priemo
nėmis “šviesti liaudį’*’, išmoks
linti didesnį skaičių jaunimo ir 
suaugusių. Tie naujieji šviesuo
liai šiandien sėdi atsakingose ad 
ministrą ei jos vietose ir prieš

‘ juos nebegalima vartoti tų pačių 
metodų, kurie savo laiku buvo 
labai geri tamsiems mužikė
liams.

Nepaisant visokių apskaičiai

V

min
upes: ‘kietieji’ 

ir kariuomenė, d

Jaustas nnfAlJsr as
IŠ TOLI IR ARTI

AMt/y/ DIDELI TROKAt-NAUJAUSI KRAUSTYMO {RAHK/A! 
H&ų Merų PATYRIMAS-PIGUS IRSĄtlNIN6AS PATARNAVIMAI

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W.69St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/Al^ok 5-9209

MOVIMO

tenka pažinti kelis, kurie įsigijo kasius sveikatos kovoje už lais 
jų statytus nūmus. Dž.augiasi: vą ir neprikalu&omą Lietuvą”, vmų ir katastrofiškų destaliza- 
viena keliais tūkstančiais ma- O duok, Dieve, kad ši kilniųjų j cijos rezultatų, Chruščevas pa
šiau sumokėjo — našlė; kitas visuomenininkų graži svajonė
didelę nuolaidą gavo — gausi ko greičiau ir įvyktų.

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
taupymo

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue t*i. la3-67)» 
AUGUST SALOUKAS Pr*zld*>«<»

seimą.

Vaidenasi Palanga
Toki žiaurūs pergyvenimai, o 

nė kiek nepalūžo. Iš kur tokia 
ištvermė? Valerijono žvilgsnis 
nukrypo į kryžių, o atsakymas 
buvo trumpas: “Dievas mane 
palaiko. Jei aš kurią dieną ne
užeinu į bažnyčią, ta diena yra 
man jau žuvusi”.

Argi doleris ir jo nesuvilios, 
kai kas paklaus. Jis pats atsa
ko: “Lietuvai tapus laisvai, pir
muoju laivu grįšiu į ją. Jei Die
vui patiks, su Onute ketvirtą 
kartą kursimės. Norėtume li
kusį amžių praieisti Palangoje. 
Prie pat bangų statytume nmą, 
į kurį sukviestume gyventi vi-

Ir taip nėr gyvenimą tas kū- VIKTORO KOžICOS 
nu ir dvasia milžinas Valerijo- LietuvišL:' gS“n*asstoti8 ir aut° 
nas, ištikimiausios draugės Onu- Atliekami motoro remontai, lygi- i 
tės lydimas, keliauja. Nors jis nimo, dažymo darbai ir keičiamos
gimė, kentėjo ir kovojo po liūd-; .. MELMnTnD« f»n
nu lietuvišku dangumi, tačiau vALU-MIE-hlU lUna bU. 
jis jam brangiausias - nė už 5759 S’ WESTERN AVĖ. PR 8-9533 

aukso kalnus jis jo neišsižadės.

Spaudos pranašystės
Kaikurie Europos laikraščiai 

rašo: “Šiais metais kovo mene-; 
šio pabaigoje bus labai įtempta 
padėtis Artimuose Rytuose, j 
Prancūzijoje kovo mėn. vieną j 
kairiojo sparno politiką ištiks' 
nelaimė”

Abu spėjimai gali išsipildyti,1

BALYS
Radio-Television 

SALES—SERVICE
Rekordai — Dovanos — Filinos 

ir Elektriniai Prietaisai
2646 West 7lst Street
Tel. PRospect 8-5374

Krautuve atdara pirui., ketvir.

sus karo invalidus, visus riete- o pelitinių nepasisekimų gali su-1
nes A. Ratuose ir dabar karšta, Antr., treč., SeStad. 9-o Sekm. 9-2.

H-lOOOOOfK/OOOOOOOOOOA oooooo

ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai

Romanas
PI knyga, pasakodama kovos ui 

(ipnudos laisvę žygius, yra Įkvėpimu 
kn\gu, paskalinantl mus tvirtai lai 
kyti lit'iuviftką. žodj. Ji yra puiki do
vana jaunimui.

l.i< (miškus knygos Kiniai leidiny* 
811 p»l., Broniaus Murino viršeli*
kaina $8.00.

I lietuviška* litirnlfiros ugdymas 
yra visu susipratusių llJ-tmlij darbu* 
Užsakymus su pinigais slų-tkite:

“DRAUGAS”
2334 80. Oakley Avenue

CHICAGO 8, ILL

-j*

PIGIAI IR SAUGIAI i

perkraustAu
BALDUS
VIETOJE IR M TOUAV,. /

SORiLJKONIS■i
Turiu naują dideli aunuvciim) 

ir Bpdrrudag
2311 W. Dirt St. Chicago, IU-

T«L 0 9731

-P

1957 BUICKAS
‘ Tik

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

Lietuviškoje Prekyhoje-MILDA BUICK, Ine. 
907 W. 35th St., Chicago 9, Iii. LA 3-2022

PERKRAUSTYMAI — MOVING
4 f'

Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 
tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

lOfitsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti 
Standard FederalTaupymoB-vėje

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

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

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

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

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

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

CHARTERED AND SUPERVISED BY ' 

THE UNITED STATES GOVERNMENT
-IIJSTIN MACKIEYVICH, Prcsident 

JUSTIN MACKIEWIC1I, Jr„ Vice-President

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

Stondord Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

(Archer Avė. af Sacramento) 

PHONE: Vlrginia 7-1141

ilLuu

ANTANAS VILIMAS
S413 8 LITUANICA AVĖ., CHICAGO, RA 

Telefoną* — FRuntler 0-1882

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

meny turinčiu ilga patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 5o, Hoyne A.e., Telel. Vlrginia 7-7097

J. G. 1 ELE VISION COMPANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

TV IŠPARDAVIMAS
NUOLAIDA IKI V3!

NARIAI IJBTbVIv TAIP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,090.00 
I R

Paskolos Duodamos Namu fsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
624-5 S. V/estcrn Avė., Chicago 3G, III.

CHANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 VZ. 47th St., Chicago 32, III.

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

ST. ANTKONV SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49ih Ct., Cicero 50, Hl.. tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chicago 8, III.
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Antradienis, vasario 5, 1957

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI IR MES
4. KONČIUS, Chicago, III.

Patekę į naują aplinką, gyve
nimo rūpesčiuose pasinėrę, ne 
vienas iš mūs nūdien jau bai
giame pamiršt savo tikrąjį trem 
ties tikslą, kurį juoda likimo 
ranka mums uždėjo ir kuriuo 
kadaise patys tikėjomės: skelb
ti pasauliui skaudžią tiesą apie 
smurtą ir priespaudą, kokią iš
gyvena dabar mūsų kraštas ir 
dėti visas pastangas, kad laisvė 
ir teisingumas jam būtų vėl grą 
žinti. Nemaža metame vieni ki
tiems priekaištų per spaudą ir 
suėjimuose jieškodami kaltinin
kų visur ir partijų rietenose ir 
didžiųjų valstybių savanaudiš
kuose išskaičiavimuose ir visur 
kitur,, tik retai tepagalvojame 
apie save ir savo įnašą, kokį 
mes galėtume duoti bendram la
bui.

Tiesa, kad ir tie, kurie rūpi
nasi ir yra įsipareigoję stovėti 
priekyje laisvinimo kovos, daž
nai pakliūva į asmenines smulk
menas, ir grupės nekartą savo 
interesus pastato augščiau ben
dro tikslo ir nesuranda kalbos 
viena su kita proporcijų ir atsto 
vavimo reikalais. Tai visa žmo
giška. Vienos ar kitos rūšies ne 
susipratimai retkarčiais yra ga
limi. Bet tik iki tam tikro taš
ko. Ilgai ir iki koktumo užsi
tęsusi polemika dėl diplomatijos 
ir Vliko šiandieną jau yra dali
nai aprimusi, tačiau sprendimo 
neprieita jokio. Visa tai ne vie
nam besisielojančiam lietuvybės 
reikalais kelia skausmo ir gilaus 
susirūpinimo. Didžioji visuome
nės dalis supranta ir vertina abi 
institucijas lygiai ir su dideliu 
apgailestavimu stebi padėtį to
kią, kokia ji yra. Ir jei šiandien 
mūsuose pasireiškia didėjanti 
apatija lietuviškiems reikalams, 
tai kalta dalinai ir ši nesantai
ka apgaubusi šias institucijas. 
Argi nėra kompromiso, argi nė 
ra kelio, kurio binant vienin
gai būtų galima imtis bendro 
darbo? Juk jo tiek daug, norų 
gražių pas visus, tad kuo čia 
būtų galima nesutarti.

Tačiau jei tokie slogučiai slo
pina mūs veiksnius, tas dar ne
atpalaiduoja mi s kiekvieną dirb 
ti ir rūpintis tautos ateitim ir 
apatiškai pamojus ranka pasi
nerti asmeniniuose rūpesčiuose. 
Artėja Vasario 16-ji. Tai vienin 
telė diena, kada mums sąžinė 
primena rinktis krūvon, vienin
gos kovos manifestacijon. Rink 
simės ir šiemet. Bet kaip? Pas
kirai partijomis bei sambūriais,

MALDAKNYGE

"JAUNUOLIU MALDOS’
Karią penioji

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

L'feakymna samanokiteDRAUGAS
2334 South Oakley Avcnue 

CHICAGO 8, ILL.

Sunny Brook„Whiskey
4/5 Qt.

ACOO AVAILABLKl

Checrful at itt Nat/tel

“Pour yourself a smile 
at sundown, friend

Sunny Brook tvhiskey, that is!"

Be good to yourself... relax at the end 
o f a heetie day...enjoy a gląss o f this 
tvartu and tvonderful tvhiskey... 
the finest offine
Kentucky tvhiskies!

Ktntuckį Straight 
B t urte t IK ii ik e j 

aini Hottled In linini 100 Prnnf 
THE OLD SUNNY BROOK COMPANY. 10UISVILLE. KY. DISTRIBUTED BY NATIONAL OISTILIERS PRODUCTS CORPORATION 
' BOTH 86 PftOOF • KENTUCKY BLENDEO WHISKEY CONTAINS 65% GRAIN NEUTRAL SPIRITS

ar visi kartu, kaip vienos ken
čiančios tautos sūnūs ? Argi nu- 
rėdėsime dar žemyn į pakalnę 
ir savam kraštui suteiksime dar 
vieną meškos patarnavimą. Pa
galvokime ir pasvarstykime šia 
besiartinančios Tautos Šventės 
proga, kas darytina, pakol dar 
nevėlu.

Pirmiausiai pasiryžkime, kad 
ši Vasario 16-ji virstų vienybės 
ir pasiryžimo deklaracija. Jei 
mes jaučiamės nusivylę mūsų 
laisvinimo institucijomis, mes 
galime ir turime reikalauti, kad 
kelias bendram darbui tarp Vil
ko ir diplomatijos būtų surastas. 
Kad Vilkas liktų ne vien tik 
reprezentaciniu bei proporciniu 
vienetu, bet darbo ir kovos vie
netu dėl krašto laisvės į kurį 
būtų traukiami darbui tinkami 
ir pasiryžę dirbti žmonės, kurie 
šviestų ir būtų akstinu eiliniam 
lietuviui pozityviai jungtis ben- 
dron kovon. Ne mano tikslas y- 
ra aiškinti, kaip ir kokiu būdu 
šis aktyvumas turėtų būti at
riektas, bet jieškant naujų ke
lių ir formų, idant kova nenu
trūktų, j Vliką turėtų būti su
trauktos mūsų visos stipriau
sios jėgos.

Kad šis darbas ir kova būtų 
sėkminga mums krinta ir kita 
pareiga materialine auka pa
remti tą darbą, kuriuo mes sie
lojamės ir kurio veiklą aty- 
džiai sekame. Ne kuklia išmal
da, bet auka pagal išgales, o 
jos stiprėja kaskart vis labiau 
ir tikrai nenusiskriausdami nei 

, vienas, mes galėtume sutelkti 
tiek lėšų, kad laisvinimo dar
bas galėtų eiti be kliūčių ir sun
kumų.

Tad žvelgdami atgal į praeitį, * 
. semdamiesi stiprybės garbingos
mūsų istorijos puslapiuose, ryž
kimės ir ištesėkime nebekartoti 
praeities klaidų, bet su tvirta 

, viltim, kietu pasiryžimu, jung
tis į bendrą darbą, kiekvienas 
pagal savo išgales; o tiems, ku
rių rankose yra tiesioginis lais
vinimo darbas ir kiti lietuvybės 
reikalai, ištieskime savo para-, 
mą ne šmeižtais ir priekaištais, 
bet materialine auka, pozityvia 
kritika ir konkrečiomis sugesti
jomis.

Aukokim Tautos 
Fondui

Kiekvienos pavergtos, bet 
ryžtingos, tautos žmonės kovo
ja už savo politinę, kultūrinę ir 
ūkinę laisvę. Ir mes lietuviai, 
siekdami Lietuvai laisvės, kul
tūrinės ir ūkinės gerovės, priva
lome pasišvęsti šiam tikslui — 
Lietuvos nepriklausomybei.

Dešimtmečius lietuviai kovoj? 
už savo tėvynės laisvę ir ne
priklausomybę. Deja, iškovoję, 
tiktai dvidešimtmeti tegyveno 
laisvu gyveniniu. Ir vėl tenka 
lietuviu' kovoti iki bolševikai 
bus pašalinti iš Lietuvos. Nuo

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Balio pinu. kan. •dr. J. Končius lankėsi pas New Yorko arkivyskupą kardinolų Spellinan ir vyriausių 
NCWC direktorių Sivanstroni. Tame atsilankyme buvo pareikšta padėka už palankumų pavergtai Lie
tuvai ir didelę imgalbų lietuviams tremtiniams. Be kan. dr. j. Končiaus dalyvavo Vida Lušytė ir Iiena 
Sandavičiūtė, kurios įteikė lietuviškų kryžių. Iš k. j dešinę matyti Lušytė, Sandavičiūtė, kan. dr. Kon
čius ir kard. Sjielliiian.

šios garbingos pareigos, lais- Chicagoje. 
vės tikslo rėmimo mes negali- ” J
me atsisakyti. : Atsimink Vasario 16

Tautos Fondas, jo remiamos' Sausio 30 d. įvyko Amerikos 
politinės ir kultūrinės lietuvių Lietuvių Tarybos Chicagos sky- 
institucijos tęsia kovą už Lie- riaus posėdis, kuriame dalyva- 
tuvos išlaisvinimą. Tautos Fon- Vo t. Blinstrubas, E Samienė, 
do Valdyba pavedė JAV LB Fi- a. Valonis, V. Mankųs, M. Ba- 
nansų Komisijai pravesti Tau- ronienė, K. Cepuka3, J. Pakalka,
tos Fondo išleistų lietuvio pasų y. Žemaitis, K. Petrauskas, dr||\JATTTT T TFTf k IVlcVT 
ir ženklelių platinimo vajų, to- k. Drangelis, VI. Vijeikis, dr. A.' Liti i. U VISKI
kiu būdu telkiant Tautos Fon- Rudokas, S. Rauckinas, A. Rep

šys, M. Šimkus^ V. Duoba, J. Gul 
binienė, K. Mačiukas ir Br. Tū
belis. Susirinkimui

dui aukas.
Fasu ir ženklelių platinimo va 

jus pradėtas 1956 m. lapkričio 
1 d. ir bus baigtas 1957 m. ko
vo 30 <1 Per tą laikotarpį malo
niai prašome Amerikoje gyve
nančius lietuvius įsigyti simbo
liškus lietuvio pasus ir ženkle
lius, tokiu būdu skriant auką 
Tautos Fondui. Prašome paski
rus asmenis, draugių, organiza
cijų ir klubų narius, gerb. kle
bonus į pasų ir ženklelių plati
nimo talką. Aukodami 1 dolerį, 
gausite lietuvio simboliškąjį pa
są, įsigydami ženklelį, įlipinsi- 
me jį į pasą, atžymėsime savo 
arką šiame dokumente, parem- 
sime Lietuvos laisvinimo re 
kilus.

Reikšmingas kalbas pasakys 
didelis lietuvių bičiulis šen. Wil- 

i liam F. Knowland ir Chicago 
! Sanitary District prez. A. Olis. 

Nedelskime, tuojau užsisaky- Trumpą žodį tars savanorių kū
rėjų atstovas ir Lietuvos kons 
dr. P. Daužvardis.

kime pasus ir ženklelius pas reJų atstovas ir Lietuvos kons Vėjas. Rūtos kvartetas.
JAV LB Finansų Komisijos na- (jr p Daužvardis. Pakirsiu Berželį ir žygis į Vilnių,
rį, pasų ir ženklelių administra- Aidų Orkestras.
torių A. S. Trečioką 315 Wal-' Visos organizacijos mielai! Linksmų laikų Polka ir Koja, Ko- 

' kviečiamos. Kurios turi vėlia-1 ^olka; Orkestras,
vas, prašomos dalyvauti su jo-

nut Str., Newark 5, N. J. 
Kviečiame visus lietuvius į

talką Tautos Fondui, ypač jau
nimą, lietuvius skautus,-tęs ir 
studentiją, žodžiu — visus ge
ros valios lietuvius. Pasų ir 
ženklelių reikalais rašykite A. 
S. Trečiokui; jis jūsų prašymus 
patenkins . — prisius pasus ir 
ženklelius jums į namus.

VValter M. Chase,
JAV LB Finansų Komisijos 

Pirmininkas

pirm. T. Blinstrubas, sekretoria
vo E. Samienė.

Posėdy iš pranešimų paaiškė
jo, kad Vasario 16 minėjimui, 
kuris įvyks vasario 17 d. 1:30 
vai. p. p. Marijos augštesn. mo
kyklos salėje, jau baigiama pa
siruošti. Meninėje programos 
dalyje dalyvaus Dainavos an-
samblis, Vyrų choras ir soliste koktumas ir Čigonės. Moterų bal-
P. Bičkienė. Minėjimo metu bus 
pagerbti žuvę laisvės kovose.

Solo Šaukevičius.
mis. Tik prašoma pasirūpinti Kai aš turėjau ir Kam šeri žirge- 
laikytųvus, kad būtų galima vė- Olšauskas3* ' Vanagaitis ir 
liavas pastatyti. Tu, Lietuva ir Dru-Lia. Pupų Dė-

Savaime aišku, kad šiais lai
kais nepriklausomybės atgavi
mo sukakties minėjimas suriš
tas ir su piniginėmis aukomis, i 
Kol Lietuva yra pavergta, kol Rekordus siunčiame ir paštu į 

u,-,u; i*i » kitus Amerikos miestus ir į kitasturi būti tęsiama kieta kova uz pasaulio šalis. Amerikoje pašto ir 
jos išlaisvinimą, tol reikia pini | supakavimo išlaidoms siųskite eks- 
gų. Jei šiandien Lietuvos var-1 tra $1-50, Kanadon — $2.50. Į ki
rlį rMnri tas pasaulio valstybes atitinkamaidL dažnai mm.mas ir nurodo i dau£iau Sįyskami rekordų užsa- 
mas pavergtųjų tautų pavyz-1 kymus, siųskite Money orderį kar- 
džiu, tai yra pasekmės Alto dar tu. COD rekordų nesiunčiame- 
bų — neatlaidžios kovos ir tei-! 
kimo nuolatinių informacijų.
Tad kiekvienas dora3 lietuvis te-' 
laiko savo šventa pareiga šioje 
šventėje dalyvauti ir suteikti 
kiek galėdamas staniuesnę au-Į 
ką Alto darbams tęsti — Lietu
vai vaduoti. E, 8.

Atliekame dideliu! ’r m-žus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektriniu suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

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

2641 West 71 si Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842. Namu tel. WAJbrook 5-5934

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ

V. A<lamkeri£iauą apianka 
tUtaakymua uu c 1 nitrilą siųskite:

M® puL, kaina $2.M 
DRAFOAS. 1U4 P. Oaklry *»»<, 

Chicago S, I1L

Sportininko padėka
Prieš nepilnus du mėnesius 

Chicagoje gyvenantieji buvusie
ji Kasselio stovyklos gyvento 
jai buvo surengę pobūvį ir jo 
metu suaukotus pinigus pasiun
tė buv. tos stovyklos sportiniu

REKORDAI

daina.
Vežė mane iš Namų ir Klumpės, 

Budriūno kvartetas.
Šauksmas ir Alutis. Budriūno- 

kvartetas.
Gyvenimo Aidu ir O, Dalele. Bud

riūno kvartetas.
Subatos Vakarėli ir Tėvynei. Bud

riūno kvartetas.
Valcas ir Žvakė ir Plaštakė. Bud

riūno kvartetas.
Žvaigždelės ir Temsta Dienelė. Mo

terų balsų duetas

sų duetas.
Barkarolė ir Sutemo. Moterų bal

sų duetas.
Tyliąją Naktį ir Linksmą Giesmę. 

Solo Motekaitienė.
Gul Šiandieną ir Sveikas Jėzau.' 

Solo Motekaitienė.
P" $1.06 VIENAS:

Ramu čia gyventi ir Šlama Šilko

dė ir Dėdienė.
Griovėsių Gėlelė ir Našlaitės Ka

pas. Pupų Dėdė ir Dėdienė. ! 
Tykiai Nemunėlis Teka ir Visur

Tyla. Solo Babravičius. i

PO $1.50 VIENAS
vadovavo, Laimutė ir Palvis. Solo ir Polka .su

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURL INC.

3241 S. HALSTED ST. 
Chicago 8, Illinois

Gtoa n'ioetablo" ir n>>i>H.prestna enr 
e o. personeAiis iltalp |r«rtlna ra 
Ayiojiut Oliaiida: n...W»I«m —• o« 
niekinta* niekintojos, bet turja 
savyje Fra Angelloo angelų varau 
gama, Tatjana—nesuprantanti ei e 
loe a^vekoa. bet mylioti skalsėta 
mėtis. Pagaliau Jullua... naaiugee 
skaistumo Ir aesuvoklgs Jl

Gramu be d r gena, aerniprantga ga
ro Ja>u beproti J lmo proneas".

kui sporto darbuotojui ir kūno nik, Station Cursdimann, Hei- 
kultūrog mokyt. Kęstučiui Miš- [ delberg, Germany. E. S.
kiniui, šiuo metu gulinčiam Ii- _________________ _________
geminėje, Heidelberge, Vokieti-
joje.

Dabar esame gavę iš jo pa-1 
dėkos laišką, kuriame jis taip!
rašo:

“Buvau nustebintas ir kartu 
labai sujaudintas, gavęs pinigi
nę auką. Tai buvo puiki šventi
nė dovana man ne tik materiali- j 
niu, bet ir moraliniu atžvilgiu,

! kadangi prisiminėte mane, esan 
tį sunkioje padėtyje. Esu už 
tai Jums nuoširdžiai dėkingas, 
mano buvusieji kaseliškiai bi- pagai šią knygelę daugelis tapo
čiuliai! Šio Jūsų kilnaus žygio 
niekada neužmiršiu!”

Per šių eilučių autorių K. Miš 
kinis siunčia linkėjimus visiems 
pažįstamiems bei draugams. Jis 

i skundžiasi, jog dauguma jų ne
prisirengia net keleto žodžių pa
rašyti.

Čia mes dar kartą talpiname 
jo adresą ir kviečiame neuž
miršti šio didelio sportininkų 
draugo. Laiškus rašyti: K. Miš
kinis, Med. Universitaets KU-

IŠ ARTI TOLI B.»' DŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
4546 S. Wood St., Chicago 
9, Illinois, tei. VI 7-2972

SPECIALUS 
BARGE NAS
INVENTORIAUS
IŠPARDAVIMAS

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

FEI.IX A. ItAl DOMS, KELME BEItTIUS, Sav.

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:30.

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

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius 

OFISO VALANDOS?-
P”! r man., antrad., penktaA. Ir 
AeAUuL D vai. ryto Iki 4:M p. p.

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI BADU Al 

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMU

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

V

VIRS 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraus tose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovūue yra 
saugu Ir pelninga.

UnlveTsal Karinga and Ix>an Aasoelatlon užtikrina 
mą Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Ud 
$10,000 60 kiekvienam li.dčllni Ir reikalingi rezervai, o pelną •— 
patyrusių Ir sąžiningų todčjų pastangos.

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

I>M paskolų Ir vlaais finansiniais reikalais kretpkitūui

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI
JAV PILIETYBEI

JAV-vių piliečiais. Siūlome kiek
vienam ateivių ją įsigyti, kas pa
lengvins išlaikyti egzaminus.

mausimai ir atsakymai anglą 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. VVells. Kaina 
60 centų.

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

Pinigus su užsakymais siųsti: 
•DRAUGAS”, 2S34 S. Oakley avė.

Chicago 8, III.

Du^ną ir (vairias skoninga* 
bulkntee kita

SS89-41 S. Lltnanica Ava. 
Tek Oliffaide 4-0376

Pristatome i vtsaa krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčia i visus artimuosius 

miestus.

BRUNO’S KEPYKLA

Trečlad. • ryto Iki II vai.. 
Ketrtrtad. • raL Iki I vai. rak.
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Atpigintas knygų išpardavimas

Draugui persikeliant Į naujas patalpas
Šiomis dienomis ‘‘Draugas’’ keliasi į naujas patalpas 4545 West 63rd

Street. • .
Persikėlimo proga “Draugas” skelbia platų knygų išpardavimą. Vi

sos žemiau išvardinto* knygos yra nupigintos 25% ir daugiau, šis išpar
davimas yra daromas tam, kad palengvintų sandėlių perkelinių į naujas 
patalpas. Išpardavimo nupiginimas galioja nuo vasario 5 dienos iki kovo 
6 dienos, tik detaliniam pardavimui užsakant tiesicc iš administracijos 
ir kartu su užsakymu prisiunėiant pinigus.

Buvo Dabar
AMŽINI ŠEŠĖLIAI — Literatūriniai reportažai. A. Vilai-
nis. Nemuno leidinys. 1953 m. 166 pusi.............. .. ....................... $2.00. .$1.50
ANDERSENO PASAKOS I d»ns, J. Balčikonio vertimas.

Nemuno leidinys. 1952 met. Chicagoje 212 p.....................$2.00..$1.50
ANDERSENO PASAKOS 11 dalis. 204 pnsl............................... $2.00..$1.60
ANGELAI, Frederick von Lama, 19&0, Chieago, III. 56 pus

lapių .................................. ..........................................•..........................$0.50, .$0.36
ANNA KARENINA I ir II tomas. Aleks. Tolstojus. Vertė -

Pr. Povilaitis. 1954 m. 440 pusi................... .. .............................$4.00. .$3.00
ANNA KARENINA III ir IV tomas. įliek*. Tolstojus. Ver

tė Pr. Povilaitis. 1954 m. 384 pusi. .................................... $3-75..$2.80
ANT RIBOS, R. Spalis. Apysaka. Tremties leidiny*. 1964 m.

484 pusi. Kietais viri.....................LL'”*i..................... $5.00 $3.50
ARKIVYSKUPO JURGIO MATULAIČIO UŽRAŠAI. Tė

vų Marijonų leidinys. 1953 m. 220 pusi. Kietais virše
liais ......................................................... .. ................ ••••••••••••• $2.60. .$1.85

AUKSINE SĖJA, Anatolijus Kairys. Poezija. Nemuno leidi
nys. 1954 met. 86 pusi. Didelio formato .............................. $2,00..$1.50

AUKSO RUDUO, Mykolas Vaitkus. Eilėraščiai 1950 — 1952.
Liet. Knygos Klubo leidinys. 1955 m. 120 p. .................... $1.25. .$0.90

AUKSO KIRVIS, rinktinės mūsų žmonių pasakca. Stilizavo
J. švaistas, spaudė Draugas, Chieago, 1952, 224 psl. .. $2.60. .$1.85 

AUŠROS VARTAI, kun. J. Prunskis, 1«9, Chieago, Ilk, 40 p. $0.30. .$0.20 
BŪDAS SENOVĖS LIETUVIŲ, KALNĖNŲ ir ŽEMAIČIŲ,

Simanas Daukantas, Vytauto Sauliaus leidinys. 1954 m.,
362 pusi....................................................................................................... $4.00..$3.00

BŪKITE SVEIKI, Dr. Steponas Biežis, 190 p. 1953 m. .... $2.00. .$1.50 
ČIA MŪSŲ ŽEMĖ, II sąsiuvinys, A. Vilnims, 1950, Cicero,

Ilk, 53-96 p.................................................................................... • ••• $0.50..$0.35
DAINAVA — Literatūros ir Dailės lapai. 1-a knyga. Vilko

lakio leidinysu A. Galdiko iliustraeijce. 1920 m. 118 pusi. $1.00. .$0.75 
DEVYNIOS BALADĖS, Kazys Bradūnas. Poezija. L. Knygos

Klubo leidnys. 1955 met. 141 pusk Laimėjo 1955 m. “Ai
dų” žurnalo premijų..................... .................................................... $2.00. .$1.50

BENAMIAI, Mikelionis. Tremtinio pergyvenimai. “Laiko”
leidinys 1955 met. Buence Aires. 215 pusi...............................$2.00. .$1.50

DIDVYRIŲ ŽEMĖ. Karolė Pažėraitė. Apysakos skirtos ko
vojantiems ir žūstantiems Lietuvos Didvyriams — Miš
ko Broliamsi. 1954 met. Brazilijoje. 134 pusi.......................... $1.50. .$1.10

DIEVAS IR ŽMOGUS, Prel. Dr. F. Bartkus, kan. Dr. P. A- 
leksa. Išleido Prel. K. Vasys, Rc*na 1953 m., Didelio for
mato 518 pusk Minkštais virš.......................................................$5.00. .$3.50
Kietais viršeliais ...............................-........................... $6.50..$4.85

DŽIAUKIS GYVENIMU, O. Swett Marden. Išleista Medeli-
ne, Colombia. Vertė K. Lastėnas, 72 pusi...............................$0.70..$0.50

GĘSTANTI SAULĖ, Jurgis Gliaudą. Metmenys. Liet. Kny
gos Klubo leidinys. 1954 m. 218 pusk .....................................$2.00. .$1.50

GINTARINIAI VARTAI, legendarinia pobūdžio novelių rin
kinys, Nelė Mazalaitė, 1952, L. Knygos Klubas, Chieago,
Ilk 248 pusi....................................................................... $2.00..$1.50

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, I to
mas, kun. dr. J. Vaitkevičius, MIC., TT. Marijonai, 464 
puslapiai ................. ....... ..........................................................................$5.00. .$3.50

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, II to
mas, gavėnia ir velykinis laikotarpis, Kun. Dr. J. Vait
kevičius, MIC, TT. Marijonai, 543 p. ................................... $5.00. .$3.50

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, III to
mas, Velykinis laikotarpis iki Žolinės, Kun. Dr. J. Vait
kevičius, MIC., 622 psl. ............................................................ $5.00. .$3.50

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, IV to
mas, nuo Žolinių iki advento, Kun. Dr. J. Vaitkevičius,
MIC., 672 psl........................................................................................ $5.00.. $3.50

HAUFO PASAKOS, KARAVANAI Nemunas, 1952 ra.,
Chieago, Ilk III leidimas, 113 p.  ......................................... $1.50..$1.10

IŠ ADOMO MICKEVIČIAUS RAŠTŲ. Mokykloms parinko
M. Biržiška. 1919 m. 246 pusi.................................................. t. $2.00. .$1.50

IŠPAŽINTIES PASLAPTIS. Juozas Špilmanas. Išvertė B.
Kasaitis. 1920 m. 232 pusi........................................................... $1.00..$0.75

JAUNAI INTELIGENTEI, apsirengimo, kosmetikos ir gra
žaus elgesio menas. 1954 m. 104 pusi......................................... $1.25. .$0.90

JUOZAS PAUTIENIUS, Ignas Šlapelis, Studija apie meną 
ir Juozo Pautieniaus kūrybą. lietuvių ir anglų kalboje.
Virš 20 J. Pautienaus pieštų paveikslų. Didelio formatą 
Teksto 87 pusk L Knygos Klubo leidinys. 1955 m. Kie
ti drobiniai virš...................................................................................$5.00. .$3.50

KAIMIEČIAI — Ruduo, W. S. Reymont. Vertė P. Nevera-
vičius. I-mas tomas. Išleido “Nemunas”. 352 pusk .. $3.00. .$2.26

KAIMIEČIAI — Žiema, W. S. Reymont. Vertė! F. Neveravi-
čius. II-ras tomas, 383 pusk Išleido “Nemunas” .... $3.00. .$2.25

KAIMIEČIAI — Pavasaris, m tomas. Vertė P. Neveravi-
čius, 471 pusk Išleido “Nemunas” .........................................$3.50. .$2.65

KAIMIEČIAI — Vasara. IV tomas. Išvertė P. Neveravi-
čius. 392 pusk Išleido Nemunas .............................................. $3.50. .$2.65

K4 IR KAIP RAŠYTI I LAIKRAŠTĮ, Dr. J. Prunskis, 1950,
“Draugas”, p. 46 ............................................................................... $0.20. .$0.16

KARALIENĖS PRIŽADAS. Mary T. Waggaraan. Išvertė Jo
nas Tarvydas. Kietais virš. 130 pusi.........................................$1.00. .$0.75

KAUNAS. Kauno reginių albumas. Tumo-Vaižganto prakal
ba. 62 pusi..................... ............................................................................$1.00..$0.75

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI. Parašė Kun. Pauliukas. 330 pusk
425 paveikslai. Labai gražiai išleista knyga......................$3.00. .$2.25

KELIONĖ PO EUROPĄ, Kun. Pr. Vaitukaitis, 1928, 188 pus*-
lapių ............................... ............................................................. ..............$1.00. .$0.75

KELIONĖ. A. Landsbergis. Premijuotas romanas. L. Kny
gos Klubo leidinys. 1954 m. 260 pusi.........................................$2.50. .$1.85

KELIONĖ, A. Tyruolis, eilėraščiai, 1950, Chieago, p. 128 .. $1.25. .$0.90 
KETURI ANGELAI, kun. J. F. Jonaitia Dalyvavusio Didž.

Kare pasakojimas, 1927, Kaunas 71 p.........................................$0.35. .$0.25
KIŠKUČIO VARDINĖS, Stasys Džiugas. Iliustr. VI. StanČi- 

kaitė-Abramaitienė. L Knygos Klubo leidinys. Didelio 
formatu 58 pusk 1953 metais .................................................. $1.50. .$1.10

KOMUNIZMO PAGRINDAI, J. Venckus, S. J. “Laiko” lei
dinys, Buenos Aires, Argentinoje, 1954 m. 152 pusk .. $1.00. .$0.76

KRAŽIŲ SKERDYNĖS, Jonas Marcinkevičius. I dalis. 324
pusk Nemuno leidinys 1955 met..................................................$3.00. .$2.25

KRAŽIŲ SKERDYNĖS, Jonas Marcinkevičius. II dalis. 320
pusk Nemuno leidinys 1955 met..................................................$3.00. .$2.25

KUDIRKOS RAŠTAI. Spaudai paruošė Simas Miglinaa
Tremties leidinys. 1953 m. 488 pusk Kietais virš............$5.00. .$3.50

LAIPTAI Į TOLUMAS, Liudas Zeikns. Romanas. 1954 met.
342 pusi........................................................................................................$2.50..$1.85

- LENKTYNĖS SU ŠĖTONU, Vladas Ramojus, Atsiminimai 
iš II-jo Pasaulinio karo pabaigos. Atsiminimai yra para
šyti labai gyvai ir skaitomi, kaip įdomus romanas. L 
Knygos Klubo leidinys. 292 p...................................................... $3.00. .$2.25

LIETUVIŠKOS PASAKOS, II laida, sudarė dr. J. Balys,
Liet. Knygos Klubo leid., 230 p..................................................$2.50. .$1.85

LIETUVIŲ CHICAOOS METRAŠTIS, “Nemuno” leidinys.
Redagavo A. Vilainis-šadlauskas, 244 pusi......................... $3.50. .$2.65

LIETUVIŲ POEZIJOS ANTALOGIJA, sudarė J. Aistis ir 
A. Vaičiulaitis, liaudies dainos, viii 150 poetų kūriniai 
110 paveikslų, gražūs kieti audekle viršeliai, 1952 m. L.
Knygos Klubas, Chieago, Ilk 832 puti....................................$6.00. .$4.50

LIETUVOS VYČIŲ DOVANĖLĖ, kun. dr. M. Gustaitis, 1916,
“Draugas”, 28 p. .......................................................... ..................... $0.15. .$0.10

LIETUVOS PAJŪRIO PADAVIMAI. Psruett Dr. J. Remei
ka. Virš 20 padavimų. Tinka jaunimui ir suaugusiems.
Tremties leidinys, 1054 met. 114 pusk Kieti drobiniai 
viršeliai, paauksuotos raidės .......................................................$2.00. .$1.50

DfflNRASTTS DRAUGAS, CHTCĄ^ ĮLLpTOia

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, 8 žemėlapiai chronologiškoje eilėje 
nušviečia Lietuvos etninę padėtį nuo priešistorinių laikų 
iki nepriklausomybės atgavimo, paaiškinimai anglų ir 
prancūzų kalbomis, išleido Lithuahian Natiol Councik 
USA................................................................................................................ $1.00. $0.75

LIKIMO ŽAISMAS, Henrikas Lukoševičius. Romanas Liet.
Knygos Klubo leidinys. 1953 met. 232 p.............................. $2.50..$1.85

LITHUANIA AND WORIJ) WAR II, prof. K. Pakštas .. $1.00..$0.75 
LITHUANIAN SELF-TAUOHT, by M. Variakojytė lnkenie-

nė, išleido E. Marlborough, Londone, 146 psl. i............... $1.25. .$0.90
LITHUANIAN D1CT1ONARY, redagavo Rev. H. 11. Pew- 

tress ir1 Rev. T. Gėrikas, dvi dalys, Angliškai-Lietuviškal 
ir Liet. Angliškai, išleido E. Marlborough, Londone,
333 pusi.............................................................. ........................................ $4.50..$3.40

MANO PATYRIMAI DIDŽIOJOJ KARĖJ, 1918 ir 1919,
kun. J. F. Jonaitis, 1920, “Darbininkas”, 64 puslapių $0.40. .$0.30 

MĖLYNA SUKNELĖ, Bronius Daubaras. Išleido Dainora
Daunoraitė. Londonas, 1954 met. 154 pusi.......................... $l«50..$1.10

MARIJONŲ VIENUOLIJA LIETUVOJE, 1929, Marijampo
lė, 32 psl..................................................................................................... $0.10..$0.05

MARIJOS APSIREIŠKIMAI ŠILUVOJE, Juozas Budzelka,
MIC, Marianapolis 1953 m. 46 pusi............................................. $0.40. .$0.30

MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE, Vyskupus Vincentas 
Brizgys. Knyga skirta gegužės mėnesio pamaldom^. L.
Knygos Klubo leidinys. 1956 m. 142 pusi. Viršelis ir ap
lankas Jono Pilipausko................................ ................................... $1.50.. $1.10

MARIJOS ŽODIS FAT1MOJE, Marijos apsireiškimų 1917 
m. Fatimoje aprašymas, kan. dr. P. Ąleksa, 1951, įdėt.
Kat. Spaudos Draugija, 128 p.......................................................$1.00. .$0.75

NAMAI ANT SMĖLIO, “Draugo” premijuotas romanas, Jur
gis Gliaudą, “Draugo” Bendradarbių Klubo leidinys,
1952 m., Chieago, Ilk, 244 pusk ............................................. $2.00. .$1.50

NEMUNAS, S. Kolupaila, 1950, Chieago, UI., su žemėlapiais,
237 pusi......................................................................................................$2.50..$1.85

NUSIDĖJĖLĖ, Karolė Pažėraitė, apysaka, išleido Australi
jos Lietuvis, 1952 .............................................................................. $2.00. .$1.50

NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ, P. M. Dostojevskis. Vertė 
J. M. Balčiūnas, šešių dalių romanas su epilogu. Išlei
do Nemunas 1953 m. antrą leidimą. I-mas tomas 302 p. $3.00. .$2.25
II-ras tomas 256 pusi......................................................................... $2.50. .$1.85
Ul-čias tomas 300 pusi....................................................................$3.00. .$2.25

ORĄ PRO NOBIS, Jurgis Gliaudą. “Draugo” premijuotas
romanas. 1953 metų. L Knygos Klubo leidinys. 448 psl. $4.00. .$3.00 

OUTLINE HISTORY OF LITHUANIAN LITERATURE by '
A. Vaičiulaitis, 1942, Chieago, p. 54.................................... $0.50. .$0.35

PASKUTINIS PRŪSŲ SUKILĖLIS (HERKUS MANTAS).
M. Springborn. Romanas iš didžiojo Prūsų sukilimo prieš 
kryžiuočius. Nemuno leidinys (Ant.ras leidimas). 1953
met. 198 pusi.......................................................... .. ...............................$2.00. .$1.50

PASLĖPTA ŽAIZDĄ. P. Orintaitė, Jaunamartės Takas. Ro
manas. Nemuno II leidimas. 1955 m. 180 p. ...................... $2.00. .$1.50

PAVASARIS PRIE VARDUVOS, Paulius Jurkus. Novelės.
Liet. Knygos Klubo leidinys. 1954 m. 176 p. ................. $2.50. .$1.85

PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI. F. M. Dostojevs
kis. Vertė V. Andriukaitylė. Antras leidimas. Nemuno
leidinys. 1955 m. I tomas 266 p. ............................................. $2.50. .$1.85

PER PASAULĮ KELIAUJA ŽMOGUS, Bernardo Braz
džionio rinktinė poezija. Lux leidinys. 1949, 448 pusk
Kietais virš. . . . ...................................... ..................................... $2.00. .$1.50

PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI, F. M. Dostojevs
kis. II temas. Nemuno leidinys. 1955 m. 290 p. ............ $2.50..$1.85

PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE, išvertė ir sudalė Povilas
Oaučys, išleido Liet. Knygos Klubas, 1963 m., 480 psl. $4.50..$3.40 

PIRMASIS RŪPESTIS, J. Jankus, novelės, 1951, Liet. Kny
gų Klubo leid.,, 214 p.......................................................................$2.00. .$1.50

POPULAR LITHUANIAN RECIPES, compiled by Josephl- 
ne J. Dauzvardis. Cover by John Phillips. Lith. Cath.
Press. 1955, 120 pages .................................................................. $2.00..$1.50

POPIEŽIAUS CELESTINO VI LAIŠKAI ŽMONĖMS. 2l6
pusk Išleido L Kn. Klubas, 1953 m. ......................... $2.00...$1.50

PRAEITIES PABYROS, kun. A. Petrauskas, 1934, 192 p. $0.50 $0,35 
PRAMONĖS DEMOKRATUOS PAGRINDAI, Uosis, 1923,

Boston, Mass., 146 p................................................................J........ $0.75 $0.65
PRINCAS IR ELGETA, apysaka, Mark Twain, pertimas iš

iš anglui kalbos, išleista Vokietijoje 1951 m., 192 psl... $0.50. .$0.35 
RAIDŽIŲ PASĖLIAI, Jurgis Gliaudą. Romanas iš knygne

šių laikų. L Knygos Klubo leidinys. 1955 met. 311 pusk $3.00. .$2.25 
SAPNŲ PĖDOMIS, V. Kazokas. Eilėraščiai. Išleido M.

Morkūnas 1953 m. 64 p. ........................................................... $1.00..$0.75
SAULĖS LAIKRODŽIAI. Poezija. Henrikas Nagys. 90 psk

1952 m. Išleido L Kn. Klubas .................................... ..............$1.00..$0.75
SAULĖS TAKAS, Nelė Mazalaitė. Romanas. Liet. Knygos

Klube leidinys. 1954 met. 418 pusk ........................................ $3.50. .$2.65
SAULUTĖ DEBESĖLIUOSE. Leonardas Žitkevičius. Lai

mėjęs Jaunimo literatūros premiją 1953 met. L Knygos 
Klubos leidinys. Iliustr. Jono Pilipausko. 64 pus. Dide

lio formato ........................... ............................................................... $1.50. .$1.10
SODAS UŽ HORIZONTO, Aloyzas Baronas. liet. Knygos Klu

bo leidinys. 1955 met 252 pusi....................................................$2.50. .$1.85
SŪNUS PALAIDŪNAS, Vysk. Fulton J. Sheen, išvertė Kun.

J. Karalius, išleido Liet. Knvgos Klubas. 1953 m., 174 p. $2.00. .$1.50
ŠVENTŲ.IŲ GYVENIMAI, kun'. dr. K. A. Matulaitis, MIC.

1949, Marijonų leid., 714 p................................................................ $3.00. .$2.25
TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS KONGRESAS SYD-

NEY, AUSTRALIJOJE, vysk. P. Būčys, MIC., 1929, 244 p. $1.25. .$.90
TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ, P. Kesinnas, 3-jų dalių roma

nas iš bolševikų okupacijos, išleido autorius, Chicagoje,
1953 m., 293 pusi................................................................................... $3.00. .$2.25

TĖVAS PUUS, Kun. Dr. Viktoras Rimšelis, MIC. Kunigų
Marijonų Seminarijca leidinys, 1955 m., 152 pusi................$2.00. .$1.50

THE BOOK OF OUR PILGRIMAGE, by Adam Mickevricz, 
translatod by J. K. Tautmyla, printed in Chieago, 1950. *
63 pages......................................................................................................$1.00. .$0.75

THE FIRST MARIAN READER (Folktale*, legenda, and 
sliort stories translated from the Lithuanian language)
1951, Chieago, p. 96 ............................................................................ $1.00. .$0.75

“THE LITHUANIAN SITUATION” prof. K. Pakštas.
Lith. Cultnral Insitute. 1941, 62 pages...................................$0.50..$0.35

THE LITHUANIAN LANGUAGE, A. Charscterization by
Alfred Senn, University of Pennsylvania. 1942. 52 pages $0.50. .$0-35

TRUMPA DIENA, Alė Rūta, Rcmanas. Laimėjęs “Draugo”
premiją. Liet. Knygos klubo leidinys. 1955 m. 434 pusi. .. $4.00. .$3.00

URVINIAI ŽMONĖS, Juozas Kralikauskas. Gyvenimas ir 
darbas Kanados aukso kasyklose. Liet Knygos Klubo lei
dinys. 1954 m. 280 pusi.............................................. ....................... $2.75. .$2.00

UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, A. Gervydss, 1950, “Draugo” sp.
219 pusi........................................................................................................$2.25. .$1.65

VALERIJONO LAŠAI, sutaisė ir sumaišė Dr. S. Alifinas.
Jumoristika. Nemuno leidinys. 1954 m. 04 p......................... $1.00. .$0.75

VARGDIENIAI, Vietor Hugo, Vertė Pranas Povilaitis. Ant
rasis leidimas. Nemuno leidinys I tomas, 1955 m. 390 pus. $3.50. .$2.65

VIDURNAKČIO VARGONAI, Česlovas Grincevičius, neįti
kėtinos istorijos, išleido Liet. Knygos Klubas, 1953 m.
132 pusi...................................................................................'.................. $1.50. .$1.10

WH0 IS WORSE STALIN OR HITLERĮ, T. Angelaitis,
1950, 48 p.................................................................................................... $0.75. .$0.65

ŽEMELĖ ŠVENTOJI, Marija- Radzevičiūtė. Vertė C. Petri
kas, kalbą žiūrėjo Pulgis Andriušis. Žemaitijos knygnešių 
romanas. 184 p. Australijos Lietuvio leidinys. 1954 m... $2.00..$1.50

ŽMONIJOS ŪKIMAS SV. JONO APREIŠKIMO KNYGOJE,
Kun. Vyt. J. Bagdanavičiun, k Knygos Klubo leidinys.
1066 m. 406 pusi................................................................................... $3.50..$2.65

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4548 W<t SM Street

Chieago 29, III.

Antradienis vasario J, 19??

PAJIEŠKOJIMAI
ANTANAS, MOTIEJUS, JUO

ZAS ir JURGIS KARKLIAI, vi
si gimę JAV, jle&komi jų moti
nos Marijonos Karkllenės, gyv. 
Lietuvoje. Jie patys arba žinan
tieji apie juos prašomi rašyti: V. 
Urbonas, 28 Delaney Cres., Toron
to 3, Ont., Canada.

CLASSIFIED AND “IIIELP WANTED” ADS
SEAL ESTATE HELP WANTED — VYRAI

HraHran Pirkdami sutaupykite
' lr Parduodami uždtrb-

' *,,e per s*4 l8talK6-
BUDRECKAS

' Archei Avė.
(prie Califomia g.) oi LAfayette 8-8884

AUTO MECHANIC

Ali around. Mušt be good. 
Top pay.

General Auto Service
1150 No. Clark

| TAILOR— SALESMAN
Excellent mctiey making opportun- 
ity for tailor able to sėli. Well 
established mens clotliing store. 
Ideal working conditions. Couipany 
benefits.

HARVEY BROS.
11124 S. Michigan

PU 5-3180

Ūloje nejudomo turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar 
navlmas.

NORVILĄ
REAIj estate sales

2600 w. 58th St. Tel. Prospect 8-6464

H. GLUTH, Mgr.

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

Jieškau savo sesers J ANĖS VAI- 
NAUSKAITĖS, d. Juozo, kilusi iš 
Leipalingio miestelio. Po karo ji gy
veno Belgijoje adresu — d. argeut 
ne 61 Benghen, Ibamerist, Belgium. 
Ji pati arba žinantieji apie jos liki
mą prašesni rašyti šiuo adresu: Ona 
Girnlienė-Vainauskaitė, 10806 So.

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parūpinimas.

Pildome Inoome Taksus 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS
• “ Varpas” Real Estate 

General Insurance, Notary Public
681# So. VVestern Avė.

REp. 7-6886 arba HEm. 4-7086

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

Wabash Ave^ Chieago 38, III. U. S.A. 
Tel. INterocean 8-9170.

AUKOS UŽ KALEMORIV
UI “Draugo” kalendorių atsiuntė
fa asmeny*:

V. Rachynskas .... . .$1.00
A. Pacewic .............. .. 1.00
St. Peters ................... . . 1.00
St. Raštikis .............. .. 1.00
K. Sabonis .............. .. 1.00
E. Leslie ................... .. 1.00
J. Merkys ................... .. 1.00
K. Merkis ................... .. 1.00

CLERK
Jan. Graduate for General Office 
Duties. No Experienoe Necessary. 
Modem Offices. Company Be- 
nefits. Apply
DUPLI-COLOR PRODUCTS CO. 
_____ 2446 So. Michigan Avė.
FREIGHT CLAIM ADJUSTER 
Oppty. for young man in general 
claim dept. of freight forwarder 
to become claim adjuster. Exp. 
n-ot necessary, will train. Exc. 
company benefits. Apply ABC 
Freight Forwarding, 222 W. Roo- 
sevelt Rd.

Auka “Draugui”

Ačiū geradariams.

“Draugo” administracija

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” spaudos reikalams at
siuntė fa asmenys:

E. Leslie ........................... 1.00

Ačiū spaudos bičiuliams.

“Draugo” administracija

, RADIO PROGRAMA
Liet Radlo Programa U stotie. 

WbM8, 1080 kll. sekmadieniais 12— 
12:10 vai. per pietus: liet muzika 
dainos, ir Magdutėe Pasaka. Blznii 
reikalais kreiptis t Steponą Minką 
BalUc Florists, Gėlių ir Dovanų Krau 
tavą, 602 E. Broadway So. Bostoi 
27, Masa Tsl. So. 8-048*. Ten pa 
cannama laik. ..Drauges**.

BUILDING « BEMODEUNG

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius ir komeretnlm 
namus; pasiūlo sklypus; rekomsn 
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4218 
arba rea tol. BI 7-8340. Kreiptis -

SIMAIČIAI 
Bealty - BuUders

2727 We«t 4Srd Street

LIETUVIŲ STATYBOS 
RENDROVE 

MORAS
BuUders Gen. Oontractors 

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

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

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

Tel. PBoepect 8-2018
6800 80 CAMPBELL AVĖ. 

Chlcagc 29, UI.

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPAN) 

1442 8. 48th Ct., Cicero 50, Ui
Statome nauju* namui ir garašu* 

Atliekam* visokių trobesių ir putni 
pų Įvairina remonto dnrbua, skubiai, 
gerai ir pigiai.
Raukite DAnube 6-27M nuo n vai 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
ret OLympta 2-61*1 nuo • vi 

vakaro tkf 11 vaL vakaro.

AlViMfl*
Skelbti* “DRAUGE” 

ne* jis yra plačiausiai skaitoma* 

lietuvių dienrattia, o skelbimų 

kaina yra prieinama vlalema.

Perskaitę “Draugą", duokite 
kitiems!

PIRKITE ir parduokite savo ne 
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu pataršą- 
vimu.

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400
Kas per mano Įstaigą pirks 

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

$13,500 PILNA KAINA. 2-jų bu
tų mūrinis namas. 4 ir 4 kanib. Ga- 
zu apšild. Apylinkėje 26th ir LAwn- 
dale Banko. Garažas. 35 pėdų skly
pas. Uždari porčiai. Įmokėti $2,500. 
SVOBODA, 3739 W. 26th St. LAwn- 
dale 1-7038.

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
iVAlbrook 5-6671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
6108 S. Asldaud Avė., Chieago 36,111.

i

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

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

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. ir taverna, centr. 
šild., garažas.

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

ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAX

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

pardavimas.
Income taksų pildymas *

P LEONAS
SEAL BBTATB 

4785 West 71st Street 
Viai telefonai: WAibrook 5-6O1&
CICERO. 6 kamb. mūrinis namas. 

Apylinkėje 16th Ir 58th Avė. $16,900. 
SVOBODA, 6013 W. Cermak Rd.. 
RIahop 2-2162.

r-tsss ciSSBe iS-SSb
Statome

NAMUS IR
GARAŽUS

ir atliekame visus statybos Ir per 
tvarkymo (remodellng) darbua

MASTER RUILDFRS
General Contractlng Co.

(Sav. V. Sodeika ir J. Skorubskaa) 
1600 8. 48TH CT., CICERO 60, IL1
Tel. OLympto 2-7881; TO 8-4286

EXPERIENCED SPINDLE 
SANDERS

$2.00 Per Hour for Good Men.
ACANTHUS VVOOD CARVING 

OOMPANY
732 No. Morgan St.

FOREMAN
Packaging dept. in well estb- 

lished food plant.. Knowledge of 
Packaging and tvrapping equip- 
ment needed. Hours 4 p.m.-l a.m. 
Phone Mr. Bono, betvveen 10 a.m. 
-4 p.m. SUperior 7-1061 or app. 
312 W. Grand.

HELP WANTED MOTERYS

TEMPORARY
We pay highest 

hourly rates 
for

Stenogrąphers
Typists
Dictophone Operatore 
General Office Work

If you can work 
one day a week

or more 

Apply

1500 W. 63rd St. 
or

1836 W. 95th St.
CLERK TYPISTS

We have an opening in our organiza- 
tion for a young lady, who is good 
at figures, able to type and willing 
to learn general Office routine. Start- 
ing salary good, free insurance and 
paid vacation. Ouf organizational 
policy is to promote ąualified work- 
ers to better Jobs as they become 
available.

SEE: J. ZOUMBOULIS 
UNITED PARTS MEG. CO.
1250 W. VAN BUREN-ST.

VYRAI nt MOTERYS

BILLER - I.B.M.
Young Lady or

Draft Exempted Young Man
5 day Week. Good Salary. Com
pany Benefits.

AAA SAW & TOOL SERVICE 
Call Miss Bum HAymarket 1-7137

ĮSIGYKITE DABAR

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

ŠILDYMAS
1M Stanėiauskao 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. 48ih Court, Cicero
Tel. OLysnplc 6-0775 nuo 8 vai. 

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

OLympIfl 2-6752

Iiietuvių tautos tav-iatisioa asmeny
bės Arklvysk. Jurgio Mntulalėio-

Matiilevlčlaus 

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI
I. I žriišal: Mintys, pastabos, pasi

ryžimai. Čia kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgiu gilus tiesos įžvel
gimas bei visiškos pasiaukojimas 
tarnauti Dievui. Bažnyčiai ir sielų 
išganymui

II. traiškai. Tai Įvairiems asme
nims rašytų laiškų Ištraukos, gyve 
nimlškos Išminties perlai, išreikš 
patarimų, paraginimų ir paaiškini
mų formoje.

TU Vilniuje, žvilgsnis J Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasis 
būti vlalema vlsakuo. kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
Ir Įrišta į kietus virAdlus. Kaina 
$2.50.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“D R A U G A S”
2834 So. Oakley Avė.,

CHICAGO 8, ILL.
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1$ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE žiausios priemonės buvo panau

dotos juos pritraukti.
— Kun. Kazimieras Miliaus* 

kas, neseniai vyskupo pakvies-

New Yorkas. George Metesky, 
pagarsėjęs kaip “bombininkas 
pakvaišėlis'*, kaltinamas 47 pun 
ktaais — pasikėsinimas prieš tas į kuriją generalvikaro ir 
gyvybę, svetimo turto naikini kurijos oficijolo pareigoms, Nau 
mas, bombų laikymas. Bausmės jų Metų išvakarėse Šv. Tėvo 

pakeltas į prelatus (Cubicula- 
rius intimus Suae Santitatis).

už visus Inos nusikaltimus sie
kia bendrai iki 815 metų.

Jis tebelaikomas ligoninės ka Kun. Aleksandras Armi-

iėjime. Ir icn jis pareiškė kovo- nas (p0etas Venancijus Ališas), 
jęs prieš Edison Co. už visuome t MaUa klebonas, vyskupo pakel- 
nės gerovę buvęs sužeistas ir ‘
lig šiol neatlygintas.

George Metesky tebėra Bele-

1 1 tas j garbės kanauninkus.
— Vila Zelinos lietuvišką vi-

vue ligoninės kalėjime.
Sudarytas prisiekusiųjų teis

mas. Liudininkų numatyta šauk 
ti apie 35 — dalis tų, kurie ou- 
vo jo bombų sužeisti. Tuo pa
čiu metu policijos vadovybė ap- 
klausinėja tuos policijos parei
gūnus, kuiic jieškojo Metesky 
bylos, ir neri patirti, kiek Con. 
Edison kompanija rodė bendra
darbiavimo su policijos parvi

suomenę nudžiugino atvykimas 
iš Amerikos naujos seselių pran 
ciškiečių Brazilijoje provincijo- 
lės. Tai sesuo M. Urbana — in
teligentiška asmenybė ir dide
lė lietuvė patriotė. Drauge su 
ja atvyko sesuo M. Leonidą, ku 
ri perėmė seselių pranciškiečių 
namų viršininkės pareigas.

— Kymante Steponaitytė bai
gė pirmąja mokine II-jį kursą

NAUJO TIPO GINKLAS

Nato organizuojamai kariuomenei bus pristatyti šie naujo tipo auto
matiniai ginklai, kurie gali būti naudojami nuo padėklo, peties ir ke
lio. ' - (INS)

Susirinkime dalyvavo visa eilė — Emilija Visniauskienč, ge
rų darbų rėmėja ir “Draugo” 
skaitytoja, sausio 24 d. atšven-

i naujų narių, įsirašiusių organi
zacijos jubilėjinių metų proga,

ir Estija yra Sovietų Rusijos jau penkiolika metų yra pirmo- 
okupuota. se linijose kovoję prieš ru°išką-

Ta proga komunistinis valdi-
gūnais. Taip pat apklausinėja komercijos mokyklos Santos ninkas kalbėjo apie “gerus irl/ATvinjytiak turnontnina __ _____ - - .. . .kompanijos tarnautojus, kurie mieste, laimėdama premiją 
tyrė Metesky bylą. Viską? už- bronzinę statulėlę, 5 tomų kny- 
darom durim. gą jg komercinės srities ir 1000

— Washingtono Motery klu- cruze'ril. Be to, Rymantė studi- 
bo veikla. Moterų klubas praėju JuoJa muziką ir dažnai pasirodo 
šių metų gruodžio mėn. suruo- Jletuviškuose parengimuose Vi- 
šė koncertą-vakarą Washingto- a Celinoje

blogus lietuvius”, gana neaiškiai Rytuose diena iš dienos”, 
klasifikuodamas tos Respublikos1 
piliečius. Turime pabrėžti, Snieč 
kus mažiausia tinka tokiam dar Lind©Il/ N. J. 
bui, nes visų pirma yra Sovie

kurie senųjų narių buvo malo- tė savo gimtadienį. Ji gimė Ku- 
niai sutikti ir sveikinti. Los An
geles kuopa, prirašiusi rekordi-

Persodina dantis?
Prof. James K. Avery, dėstąs 

Michigano Dentisterijos mokyk
loje, praneša, kad šiuo metu y-džionių kaime, Kėdainių parap. - - ...... . ,

ir ap3kr. Amerikoje išgyveno 47 ra daromi yrinejimai per e 
nį narių skaičių (25), laimėjo metus. vieną paciento dan i j i > įs-
stipendijų premiją $200. Šiame 
susirinkime premija buvo pa
skirstyta ir įteikta šiems moks
lą tęsiantiems nariams: Elenai 
Tumienei $50, Leonardui Valiu
kui $50, Silvijai Vilkaitei $50, 
Saulei Brazdžionytei $25 ir Ka
rolinai Dambrauskaitei $25.

Be to 42 kuopa yra laimėju
si atostogų premiją, kuri atite
ko M. O. Slėnytei, ir kuopos sek
retorius Jonas Puikūnas yra lai 
mėjęs LRKSA jubilėjinių raši
nių premiją. S. P.

Gardner, Mass.
— Birutės Mot, Pašalp. Dr-jos

susirinkimas buVo sausio 28 d. 
L. Piliečių Klube. Išrinkta val
dyba: pirm. Bronė Juškienė, vi- 
cepirm. Elena Sabulis, fin. sekr.jį imperializmą.

Miškų partizanų gretos auga Marija Tamulienė, protok. sekr

vieną paciento
traukto danties vietą. Yra vil- 

— Gardner ir Athol vyčiai va čių, kad pavyks rasti būdas tai 
sario 2 ir 3 dienomis suruošė padaryti.
metinį karnavalą, kurin atsilan
kė daug ir kitų kuopų vyčių — JAV yra virš 250 skirtin-

Vytis religinių grupių.

JOHN F. EUDEIK1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-AR*
4330 34 South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBUKANCE DIENĄ IR NAKTĮ

ne, D. C. Koncertas-vakaras pa
sisekė. Klubo valdyba labai dė
kinga koncerto solistams ir ak
toriams, davusiems augšto me- 
nio lygio programą, ir taip gau
siai atsilankiusiems svečiams iš 
Washingtono, Baltimorės, Phi- 
ladelphijos ir New Yorko.

Iš šio koncerto-vakaro gauto 
pelno klubas išsiuntė penkis 
siuntinius į Sibirą penkioms iš
tremtoms moterims sušelpti.

Kalėdų ir N. Metų laikotarpy
je (Pageant of Peace iniciaty
va) įvairios tautybės papuošė 
saov Taikos eglutes prieš Bal
tuosius Rūmus. Lietuvos pasiun 
tinybės prašomas Moterų klu-1 kalauskas

— Kun. Donizetti Taveres de 

Lima gimtadienio proga visoj 
Brazilijoj buvo celebruojamos 
šv. mišios, prašant tėvui Doni
zetti sveikatos. Tėvas Donizetti

tų pilietis, o antra, esamomis 
sąlygomis jis yra virtęs pačiu 
ištikimiausiu Rusijos imperializ 
mo, kuris, nežiūrint savo j‘gos, 
visdėlto neįveikė patriotų rezis
tencijos Baltijos srity

Vengrijos revoliucija vėl iš-
tebegyvena Tambau ^miestelyje. Į kėlė į pirmą vietą kovas ir kan- 
Jis atšventė 76-tą gimtadienį.! čias kitų pavergtų tautų ir čia

Vasario 16 minėjimasI,Lietuvos nepriklausomybės at 
gavimo 39 metų sukakties mi
nėjimas Lindene įvyks vasario 
24 d. Lietuvių Laisvės Parko 
salėje. Ruošia Alto Lindeno sky 
rius, talkininkaujant Lindene e- 
sančių organizacijų ir draugi
jų atstovams.

Olesė Glebavičienė, kasin. Ona 
Mačiulienė, iždo glob. Ona Šla
vė ir L. Radeckienė, maršalka 
Bronė Koste Adomaitis ir ligo
ni ųlankytojos Bronė Genaitis 
ir Emilija Višniauskienė.

VARDAI VANDENIMS I? 
DIENOMS

Tokiu pavadinimu tik Šiomis die
nomis Išėjo iš spaudos Jurgio niekai- 
člo eilėraščių knyga. Autorių pažįsta
me, kaip vieną, gabiausių Ir veikliau-

Vaąnrin O d 7 vai vakaro Al slųJų r,,f*Sų teatral9. eia « matome vasario y a. < vai. vakaro ai daug. ?adančiu poetu. Knygos kaiarJis dar tebelaiko šv. misiąs,' 
nors yra labai silpnos sveikatos. 
Po šv. mišių tik vieną kartą pa
laimina susirinkusius, o indivi
dualiai priima ligonius tik su 
vyskupo rašteliu. Ir dabar dar 
tebevyksta, jam besimeldžiant, 
pasveikimai.

— Jėzuitas tėvas Vladas Mi
no irė prieš metus.

bas rūpinosi ir išpuošė lietuviš-'Sao. Paul° Sėtuvių kolonija už- 
kąją eglutę, kuri buvo tikrai Prašč keliose bažnyčiose šv. mi- 
viena iš gražiausiųjų ir savo ori- j ®*as j° Be to, jo atmi- 
ginaliais šiaudelių papuošimais n’mas buvo pagerbtas perlietu 
stabdė kiekvieną praeivį ja pa-i^®^ radijo valandėlę 
sigėrėti. Prie eglutės buvo pa
rašas anglų kalboje: “Ir skelb
ki per amžius vaikams Lietuvos, 
kad laisvės nevertas, kurs negi
na jos”. Lietuviškoji eglutė bu- j 
vo nuolat fotografuojama ir fil 
muojama (perduota per televi
zijos stotį).

Artimoje ateityje Moterų klu 
bas numato suruošti didelį li
teratūros ir dainos vakarą.

BRAZILIJOJ

Lietu
vių kolonija negali užmiršti tė
vo Vlado Mikalausko, kilnaus 
lietuvio ir gabaus misionieriaus.

— Anicetas Simutis buvo su
stojęs Rio de Janeire. Lietuvos 
atstovo Rio de Janeire, min. 
Meierio, sukviestiems spaudos

mes neturime užmiršti, kad vie
na tauta, kuri labiausia kentė
jo ir daugiausia kovojo yra kaip 
tiktai lietuvių tauta, kuri prie
šinosi ir tebesipriešina rusams 
su didžiausiu atkaklumu.

Lietuvių kova prieš okupan
tus prasidėjo 1941 m. Po dešim
ties metų ji pasiekė savo climax, 
parodydama"' puikiai Suorgani
zuotą ofenzyvą, kuri daug nuos 
tolių yra padariusi raudonajai 
armijai. Tais laikais Lietuvos 
miškuose kovojo daugiau kaip 
25,000 gerai ginkluotų patriotų 
ir jiems nugalėti rusai turėjo 
gabentis tris šarvuotas divizi
jas ir karo aviaciją.

Lietuvių patriotų kariuomenė 
tos Maskvos kariškos jėgos bu
vo išsklaidyta, tačiau nenuga
lėta. Nežiūrint didžiausių rusų

L1ODĖS1O VALANDOJ 
jtfakifr

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•845 So. Western Avė. Air Condltioned koplyčia 
REpubllc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčių arčiau jūsų namų.

B

atstovams A. Simutis nušvietė pastangų jie niekad neįstengė 
dabartinę Lietuvos padėtį ir ko- lietuvių nugalėti ir A. Sniečkaus 
vą prieš rusišką okupantą. Ki-1 pareiškimai, kaip tik ir patvirti- 
tą dieną keliuos dienraščiuos pa na mūsų galvoseną.
sirodė straipsniai, nušviečią tik j £>ar neseniai Vilniaus radio-
rą Lietuvos būklę.

Carlos Lacerda dienraštis
Tribūna Da Imprensa ta proga 
išspausdino savo komentarą 
Tarptautinės politikos skyriuje, 
antrašte Lietuviai kariauja, ku
rio vertimą čia pateikiame: 

“Lietuvos Komunistų parti-

— Sao Paulo universiteto tei
sių fakulteto studentų iniciaty
va .studentija ir visuomenė, da
lyvaujant rusų okupuotų kraš
tų atstovams su vėliavomis, pa
gerbė vengrų tautą, didvyriškai 
kovojančią prieš raudonuosius
okupantus. Jų tarpe dalyvavo jos generalinis sekretorius A. 
ir lietuviai su vėliava. Protesto Sniečkus neseniai pareiškė sa- 
manifestacija prasidėjo prie tei- vo nuomonę apie dabartinę būk- 
sių fakulteto rūmų, iškeliant su lę Lietuvoje, kuri, kaip Latvija
tam tikromis ceremonijomis_____ t___________________
Brazilijos ir Vengrijos vėliavas, — -......... —• — ——————
jas palydint šūvių salvėmis ir NUO UŽSISENEJUSIŲ 
trimitų garsais. Po vėliavomis 
buvo įrašyti šie žodžiai: “Taika 
yra teisės tikslas, kova yra prie
monė teisei įgyvendinti”. Po to

fonas, pertraukęs programą, 
kreipėsi į partizanus, žadėda
mas amnestiją. Kreipimasis pa
liko balsu šaukiančiu tyruose, 
grįžo iš miško penki asmenys, 
tuo tarpu kai pas partizanus į 
mišką nuėjo vėl naujas šimtas. 
Jie paliko gimtuosius namus ir 
prisijungė prie tų, kurie štai

to skyriaus valdyba kviečia vi
sus skyriaus narius ir organiza
cijų atstovus susirinkti į Lietu
vių Parko salę priimti rezoliuci
jas Lietuvos laisvinimo reika
lais, kurios bus pasiųstos JAV 
prezidentui, vyriausybės na
riams, kongresrpanams ir sena
toriams bei paskelbtos vietinėje
amerikiečių spaudoje.3

Smulki ruošiamo minėjimo 
programa bus paskelbta per ra
diją ir lietuviškoje spaudoje.

Alto Skyriaus Valdyba

i
Los Angeles, Califomia

— Prof. M. Biržiška šiais me
tais švenčia 75 metų amžiaus 
sukaktį, kuri numatoma plačiai 
paminėti Los Angeles mieste, 
Cal.

Veikli kuopa

LRKSA 42 kuopos metinis su 
i sirinkimas įvyko š. m. sausio 20 

d. lietuvių parapijos svetainės 
naujai praplėstose, patalpose.

$1.60.• - - >. . ■
Užsakymus Ir pinigus siųskite
DRAUGAS. 23.14 S. Oakley Avė., 

Chleago 8, III.

-«cjr ***»<»#**♦-

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikoe kny 
gutėje „

MARUOS APSIREIŠKIMAI
ŠILUVOJE

Kaina 40 oentų

Ją galite gauti
“D R A C O E”

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILI'.

■M&
Skelbtis “DRAUGE” apsimoaa 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiem*.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

BAVIKUIEO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Viena* bičiute nao kajiaii).
Didžiaoalas Paminklams Planų 

Pasirinkimas miesto)

Talei — CEdarcrest 3-6335

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

* 1 6812 S0 WESTERM AVĖ. 1410 S
CHICAGO, ILL. CICERO

Telefonai — GRovehilI 6-23'
T0wnhall 3-2109

sekė mitingas ir tvarkinga eise
na svarbiausiomis Sao Faulo 
miesto gatvėmis.

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ
IR ATVIRU ODOS LIGŲ -

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 
atvirų ik skaudžių Žaizdų
nagall ramiai ačdfttl ir naktimis 
miegoti nes Jų uzaiaenfijualoa žalždos 
nležčjlmą ir skau^BJimų Benų atvi
ru Ir skaudžių žalždų uždšklte 
I.EOUbO Olntment Joa gydymo 
ypaibyea palengvina Juau akaudSJl- 
mų ir galčsite ramiai miegoti nak- 

Jų tapgl nuo akau— Lituanistikos egzaminus i ji taipgi pašalina.

50th AVĖ. 
ILL.

arba

SOPH |E BARČUS 
RA0I0 PROGRAMA

IŠ WOES stoties — Banga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAI). IKT PENKTAD.

8:46 iki 9:30 vai. ryte 
ftESTAD. 8:30 Iki 9:30 ryte 

SEKAIAD. 8:30—0:30 v. r. Iš atuties 
WOPA — 1IOO Ml.

7169 So. MAPLEWOOD A VE. 
Chleago 29, III. HEmlock 4-2413

A. | A.

WALTER S. RADAV1CH

• Gyveno 5123 W. 24th Place, Cicero, III.
Mirė vasario 3 d., 1957, 1 vai. naktį, sulaukęs 45 m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje; kilo iš Raseinių aįieskričici.
Amerikoje išgyveno 44 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Bemiec (Hannaford), 2 

dukterys: Mary Ann ir .ludith, 3 seserys — Annc Baner, Mcniea 
Paine ir Helcn Toschak, 2 broliai: .Talin ir Krank, ir kiti giminės.

Kūnas pašarvotas Hrejsa koplyčioje, 5130 W. 26th St., Cicero, .III.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario 6 d., iš koplyčios 10 vai. 

ryto bus atlydėtas į Mary Queen of Heaven parapijos bažnyčių, Ci- 
ceroj, kurioje 11 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionies 
sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose idldotuvėsc. .

Nuliūdę: žmona, dukterys, seserys ir broliai
Laidotuvių direktorius Ed. Hrejsa. Tel. OLympie 2-0080.

GUŽAUSKŲ
Vila Zdino>, seselių pranciš- ! BKVERLV HII.I.S OtLINtCll

vadinamos ATHLETE.B FOOT, su- Geriausios gčlčš dčl vestuvių, banke- 
stabdo džiovinimų odos Ir perplySlmų tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų. 
tarppIrSčiu. Yra tinkama vartoti nuo ,

kiečių gimnazijoje, išlaikė šie 
mokiniai: Dalia ir Giedrė Valei- 
kaitės, Nijolė Vinkšnaitytė, Bi
rutė Irena Jurgelevičiūtė, lai
mutis Dovydaitis ir Gediminas 
Jurgis Mošinskis. Reikia paste
bėti, kad šie mokiniai aktyviai 
dalyvauja visuose lietuviškuose 
parengimuose .gražiai atstovau
dami jaunąją lietuviškąją ksr 
tą. Tačiau labai liūdna ir tei
singai apgailestauja baigiamo- j *v.imi- ir Petroit, Mi
šios klasės mokytoja rašytoja ch!<a" ,R*ykl' 
Halina Didziulyte Mošinskiene, J n,y order , 
kad iš 33 lietuviukų, baigusių 
gruodžio mėn. gimnaziją, teat
sirado 6, kurie ryžosi mokytis 
savos kalbos. O rodos visos gra

džlūatančios sunkllaioa odoa det’.ir- 
vinių, odos*lšb8rlmų ir t t taipgi į 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy- Į 
styklų. JI yra gera gyduoll nuo Iš
viršinių odos ligŲ. be
gulo Olntment yru 
parduodama po 76 
et., $1.26, Ir $3.60.
Ptrkite valatin*seChl- 
eagnj Ir apjllnkčse—
Mllwaukee, Wlsc.,Oa-

Tel
2443 West 68rd Street 
Pftoapect 8-0833 Ir PR 8-0834.

LEGULO, Department D.,

5618 W. Eddy St., Chleago 34, III.

Vestuvių nuot^ukM Ir 
augitos rūšies fotografijas 

mūšy speciaiybi
Precin Photo Studio

(Incorporated t 
EDVARDAS 0LI8, isy, 
4058 Archer Avenue

Telefonas VIrginia 7-2481

bseauta navinį livei it thit 
timplc: You send $1 to 
CARE. That dollar aenda 
22 Iba. of food overaeaa -> 
helpa fead thia little boy 
and his family for ona 
whole month.

hacauae 
hvnger hvrls!

SENO *1 TO CARE, N.Y.
•r yovr lotai CARE affita

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patama- turime koplyčias
1 vimas dieną ir nak- visose Chicagos
I tį, Reikale šaukite 8 Roselando dalyse ir
Imu*. tuojau patarnaujame

PETRAS BIELIOHAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

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

PETRAS P. GURSKIS
659 Weet 18th STREEET Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

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

VASAITIS — BUTKŪS"
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, Dl. Tel. OLympie 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpubllc 7-1213

2314 W. 23rd PLACE Virgin!* 7-6672

1424 8. 60tb AVĖ.
VANCE FUNERAL HOME

OLympie 2-6245 ir T0wnh*U 8-9687
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X FB 299 parduotas Ir trum
pu laiku pradės kelionę į Wa- 
shington valstybę, vakaruose. 
Tai mūsų dienraščio Goss “Co- 
met” presas, kuris per maž
daug 40 metų išspausdino virš 
200,000,000 laikraščių, įskai
tant Draugo priedus. Su šiuo 
presu, kurig prieš keletą metų 
buvo nuodugniai suremontuo
tas, buvo padaryta daug mūsų 
lietuvių katalikų gyvenime. 
Draugas pasiekė visus pasau
lio kampus

Pažymėtina, kad Goss kom
panija per tą visą laikotarpį 
teikė Draugui savo rūpestingą 
ir nuoširdų patarnavimą šio

X Tautinių šokių šventės ko- 
1 mitetas jau atidarė einamąją 
sąskaitą Chicagos Savings and 
Loan Asm., 6245 S. Western 
Avė., kurios Nr. 17604. šios są
skaitos vardu galima siųsti vi
sos JAV ir Kanados lietuvių 
aukos minėtos šventės vardu, 
kuri įvyksta birželio mėn. 30 
d. Chicagoje, didžiojoje Amfi
teatro salėje, kurioje buvo 
JAV prezidento nominacijų po
sėdžiai ii- kuri turi 10 tūkstan
čių sėdimų vietų su oro vėsini
mu ir kitais patogumais, todėl 
nereikės bijoti karščių, kaip 
pernai buvo Dainų šventės me
tu arba lietingo oro, kuri3 ga
li ištikti šventę rengiant atvi
rame ore. Komitetas nenori da
ryti buvusių klaidų, todėl pa
samdė patogią ir gerą salę tau
tinių šokių šventei, kad publi
ka būtų patenkinta.

x Vysk. M. Valančiaus Moks 
leivių Ateit, kuopa Ciceroj, š. m. 
vasario 10 d. minės kuopos pen-

prego užlaikyme, todėl ir nuta- kmeti ir pašventins kuopos vė 
rėme įsigyti naujesnį modelį liavs*- Vėliavos krikštotėvais ma

loniai sutiko pabūti dr. P. Ki
sielius ir dr. L. Eitmanavičiūtė.

šventė prasidės vėliavos šven 
tinimu Šv. Antano parapijos baž 
nyčioje 8 vai. 50 min. ryto. Tuoj 
po pamaldų parapijos salėje 
bendri pusryčiai, iškilmingas po 
sėdis, meninė dalis, o vakare — 
pasilinksminimas.

x Paskutiniame lietuvių tau
tinių šokių šventės komiteto po
sėdyje aptarti visi svarbiausieji 
klausimai. Organizaciniam dar
bui sudarytos kelios naujos ko
misijos .Tautinių šokių šventė 
bus didžiausias įvykis 1957 m. 
lietuvių gyvenime.

x Jonas Žukas, žinomas var
gonų muzikos virtuozas, sutiko 
dalyvauti religinio meno koncer 
to programoje, šį koncertą ruo
šia Lietuvių Menininkų klubas 
š. m. balandžio 7 d. 4 v. p. p. 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje .

x C. Vasiliauskas, 1330 S. 
49th Avė., po operacijos gerai 
taisosi ir netrukus vėl važinės 
su Mr. Canvy pardavinėdami 
maisto produktus krautuvėms. 
C. Vasiliauskas turėjo savo mais 
to krautuvę ir jam gerai sekėsi.

X šv. Jurgio parapijos šv. 
Vardo draugija vasario 17 d. 
rengia vienos dienos rekolekci
jas vien tik vyrams. Pamoks
lai ir konferencijos bus lietuvių 
ir anglų kalbomis. Rekolekci
jos neapmokamos.

X Antanas Banionis, pasižy
mėjęs skautų veikėjas, pereitą

(Duplex) jų tarpininkavimu.
Pažymėtina, kad per didesnį 

tų 40 metų laikotarpį FB 299 
buvo operuojamas brolių Mari
jonų. Ypatingai prie jo pasi
darbavo Br. J. Peldžius, Br.
V. Žvingilas ir Br. T. Margis.
Nedaug kas supras kiek daug 
pastangų jie padėjo mūsų dien
raščio išleidimui.

X Balfo Chicagos metinis 
narių susirinkimas įvyko Holly- 
wood’ salėje vasario mėn. 1 d,, 
kurį atidarė ir pirm. kun. St.
Šantaras ir sekr. Pr. Bičiūnas.
Buvo išklausyti parnešimai 
pirmininko, iždininko, parengi
mų ir rūbų vajaus kontrolės 
komisijų bei aptarti kiti klau
simai. Be to, buvo pranešimas 
iš Balfo seimo, kurį padarė bu
vęs atstovas A. Gintneris. Su
sirinkime dalyvavo ir Balfo 
direktorė M. Rudienė ir inž 
A. Rudis. Plačiau buvo pasisa
kyta Balfo veiklos pagyvinamo 
būdai ir priemonės, kurie turės 
būti atlikti naujos valdybos, 
kuri čia pat buvo išrinkta, at
sižvelgiant, kad patektų iš 
kiekvieno skyriaus po atstovą: 
kun. St. Šantaras, I. Daukus,
E. Markūnienė, A. Gintneris,
J. Arštikys, P. Bičiūnas, kun.
A. Trakis, J. Kerulis, F. Šerei- 
čikas, Pr. Ūselis, P. Mažrimas,
A. Stankus, Pr. Bružas, O.
Krikščiūnienė. J. Urbelis, A.
Baronas, St. Semėnienė, J. Bu
tėnas, A. Valentinas; kontrolės - - - -
komisija - J. Bliudžius, J. Į savaitSali lš Detroito atvykęs 
Bernotas, A. Banys kand I 'Chlcagon ir čia aplankė savo 
Petrauskas. ’ draugus bei pažįstamus.

X Dina Butkutė praėjusį i * J.°nas Gražull8; 1527 S. 
šeštadienį šv. Kryžiaus bažny- S^Oth A.Ve” Pensininkas. šiomis
čioje susituokė su Algiman^ H^°mi8 TlrgOlrQ- "'n!' 
„ ... __ x lučio priežiūroje. Sūnūs Pet-Bakčiu. Vestuvine Duota ku- • .., , P , ras ir marti ligonį gerai prižiurtoje dalyvavo daug studentiš- ri p
kojo jaunimo, įvyko Hollyvvood
svetainėje. Puotos metu visą X Gloria Jean Bailia, 4839 S. 
laiką skambėjo lietuviškos dai- ^innemac Avė., baigė Beau- 
noa, ir studentiškasis jaunimas, "ie" ,pradinę mokl'kla f Mtni- 
įrodė, kad lietuviškų dainų tik- lankys au«at'“"« mokyklą, 
rai dar nėra pamiršęs. Dina
praėjusiais metais baigė augš-

X Vytenis Stasiškis, atvykęs 
su šeima iš Australijos, persi-ų.* į v y x

tesniąją mokyklą, o Algiman-| kėlė į naują butą, 3757 So. Ca- 
tąs jau yra bebaigiąs architek- bfornia Avė.
tūros studijas. Jaunosios tė 
vai Stasė ir Petras Rutkai yra 
“Draugo” skaitytojai ir augina 
dar tris dukreles — Aleksand
rą, Nijolę ir Danguolę.

X Marijos Augštesniosios 

mokyklos motinų klubas šaukia 
svarbų susirinkimą vasario 10 
d. 2:30 vai. p. p. 67 ir California 
avė. mokyklos salėje. Pirminin
kaus J. Leonardienė. Kalbės 
Charles Nash. Po susirinkimo 
bus užkandžiai kafeterijoj. 
Kiekviena Motinų klubo mrė 
gaus Valentino dienos dovaną.

X Dr. Mykolas Morkūnas,

perkėlęs savo spaustuvę į nuo
savas patalpas, jau baigia ap
sitvarkyti naujoje vietoje ir ne
trukus žada savo įmonę dar 
labiau išplėsti.

X G. Martinkienė, 5140 S. 
Richmond St., atšventė savo 
gimtadienį. Vaišėse dalyvavo 
šeimos nariai, giminės, drau
gai bei pažįstami.

X Lietuvių Fronto rezisten- 
dinė stipendija, kuri paskirta 
studentui Jonui Šoliūnui, bus 
įteikta artimiausiu laiku Chica
goje.

X Dr, V. Tauras kabinetą 
ir rezidenciją perkėlė į 5100 S. 
Western avė. Priėmimo valan
dos palieka boa pačios.

X J. F. K imlia r kas su šeima 
išvyko Florid-on. Ten turi gerų 
pažįstamų taip pat ir savo nuo
savybę.

X Vera OUenė išrinkta res
publikonių moterų klubo vice
pirmininke.

DIENRaSTIS DRaUGaS, CHICaGO, ILLINOIS

1

Pus kardincią Špellman New Yorke ir NC\VC dir. prel. Swansirom lankėsi kan. dr. J. Končius. Aus
tiesiem svečiam buvo įteiktas lietuviškas kryžius. Iš k. į deš. matyti kan. dr. J. B. Končius, prel. 
Swanstrom, V. Lušytė ir I. Simanavičiūtė.

CHICAGOS ŽINIOS
AREŠTAVO 4 ĮTARIAMUS 

MERGAIČIŲ ŽUDYME

Chicagos policija areštavo 
keturis paauguolius iš nepilna
mečių nusikaltėlių gaujos ir 
juos tardo ryšium su Grimes 
mergaičių nužudymu. Nustaty
ta, kad jie anksčiau buvo už
puolę vieną jūrininką. Bus pa
naudoti melų detektoriai juos 
apklausinėjant. Vienas šoferis 
policijai pranešė matęs, kaip 
Grimes seserų nužudymo nak
tį buvusios vyrų paimtos į ma
šiną dvi mergaitės, panašios į 
nužudytąsias. Jieškoma maši
na, kokią jis matė. Tardytojas 
W. E. McCarorn savo apklau
sinėjimus, kurie buvo planuoti 
pravesti šiandien, antradienį, 
atidėjo tolimesniam laikui, kol 
paaiškės mokslo specialistų 
pranešimas apie mergaičių mir
ties priežastį. To pareškimo 
laukiama trečiadienį ar ketvir
tadienį.

JAUNIMO RANKDARBIŲ 

PARODA

Chicagos jaunimas, susibū-

$1,522,392 PELNO IŠ 

APMOKAMO KELIO

puotose žemės ir pačioje Rusi
joje, Sibire.
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Indianos Apmokamo Kelio USA 
komisija praneša, kad nuo pra-j 32 
eitų metų rugpjūčio mėnesio j

Moteriški kostiumai:
Lietuvoj

......... ...................... 42

ręs į vadinsmą Junior Achieve- / “U metų pradžios už apmc- 
ment organizaciją, suruošė Co- ,k,amą Indlanos ekspresinį ke-
liseum patalpose, ten pat, kur / nuo ma8”t/™/tojU tur5’ 
buvo lietuvių Dainų šventė, sa- ta Palam1 $1.667,873, o uz nuo- 
vo dirbinių parodą. Buvo pri-:“as resA°™"* ir $azolin'' 8t0’ 
pildyta net 181 būdelė. Su sa-iclų — f233’232- GO™S pelnas 
vo gaminiais parodoje dalyvavo pW tą lalka buv° $1.522,392.
ir du vengrai, 17 ir 16 m. am
žiaus. Jie buvo viešame pasi-

GAISRAS FARMOJE

Didžiulėje Hawthorn-Mellody
kalbėjime per pusantros yalan- farmoje metų laikotarpy kilo 
dos klausinėjami apie gyveni- jau šeštas didelis gaisras. Far- 
ma sovietų okupuotame krašte, ma yra netoli Chicagos/kiek į 
apie jų uolumą priklausyti per- pietus nuo Libertyville mieste- 
sekiojamai Bažnyčiai ir įapie jų lio. Liepsnos buvo matomos už
nuotykius pabėgant iš Vengri-
• i 16! 7JOS.

MERGAITE SU TĖVU 

IŠGELBĖJO 4 VAIKUS

Jauna, 10 metų mergytė Ann 
Box, saugojusi kaimynų vai
kus, nakčia į sekmadienį atši

lo mylių. Sudegė ūkio trobesys, 
bet gyvuliai buvo išgelbėti. 
Nuostolių padaryta apie $50,- 
000.

VAIRAVIMO PAMOKOS

Jau net į 30 Chicagos prie
miesčių mokyklų yra įvestos

, . . - ,• ' vairavimo pamokos tas mokyk-budusi pamate liepsnas. Grei- , ,.a. .
“■ 1 « I n vi Ir n n n vi Ir I Ar i n i n rvi Cl

tomis pagriebusi du vaiku išbė
go ir prikėlė kaimynystėje gy
venusius savo tėvelius. Atsisku
bino jos tėvas ir išnešė du ki-j 
tus vaikus. Paskutinį vaiką ne
šant jau ugnis buvo atkirtusi 
išėjimą, tačiau jisai išspyrė už

las lankantiems anklėtiniams.

34
36
38
40
42

44
46
48
50
52

jau perskaitei P. Kesiūnr 
romaną

larp Žalsvų Palapinių:
Or. A. Baltinio savo recenzijoj* 

apie 4} romaną taip mšo: P. Kesifl 
no romanas “Tarp dulsvų palapinių 
gražiai Iškelta tų pasiaukojimo didu 
mų, kurj beviltiškoje kovoje dSl tau 
tos laisvCs parodė Lietuvos partiza 
nas, tų Idealizmų, kuriuo degė mūsų 
jaunimas, liedamas kraujų dėl savo 
žemės, tuos didžiuosius nuostolius 
kurtuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. Todėl š) romaną 
skaitome su malonumu ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minim 
žygiai žavės Jaūnimų ir kels jo dva 
alų. gis romanas, atskleidžiąs mūsų 
beroiškai tragiškus epizodus, yra 
šviesus spindulys tremties Idealizmo 
ugdyme

296 pnaL Kaina $3.00
džaaaymus kartu su plmaaia siųskite

i * » »
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Kaip mes galime tikėti, kad 
dangus ir žemė atsirado patys, 
kai visi mokslininkai žemėje ne
sugeba padaryti net paprasčiau 
sios austrės. Jeremy Taylor

D fi M E S I O.... 

Brangūs skaitytojai, šiomis

dienomis eina didelis persikraus 
tymas iš senų patalpų j naujas 
patalpas. Stengiamės tai įvyk- 
dinti be nutraukimo dienraščio 
ir kitų svarbesnių darbų, bet 
šiuo laiku gali būti kaikurie 
susitrukdimai patarna v i m e. 
Brangūs skaitytojai, nuoširdžiai 
prašome, kad būtumėte kantrūs 
kol pergyvenant šį krizės laiko
tarpį.
DRAUGO ADMINISTRACIJA 

IB REDAKCIJA

ATVYKO
Šveicarų mokyklos laikrodi

ninkas, kuris sutaiso visokius 
laikrodžius. Iš seno padaro be
veik naują. Reguliavimą ir tik
rinimą su specialiomis mašino
mis atlieka nekomamai. Įsiti
kinkite, kad tai yra teisybė. J. 

Karvelis, 3322 So. HaLsted, 
Chicago 8, III. Tel. YA. 7-0677.

P. S. Taip pat sutaisomi foto 
aparatai ir kiti precyziniai ins
trumentai.

INDIJOS VAIZDAI
Tviskančios maimoro staty

bos stebuklas — Taj Mahal, 
puošnios šventovės ir kiti dai
lieji Indijos pastatai rodomi 
spalvotame filme, kurį duoda 
teatras Today (Madison ties 
Dearborn). Filme taipgi daug 
scenų iš indų margaspalvio gat
vių judėjimo, parodomos lavo
nų deginimo apeigos ir ritua
linis maudymasis prie Gango Nuostolių apie $4,000. 
upės. Savo mums neįprastu'
Azijos gyvenimo įvairumu fil
mas tiek įdomus, kad norisi jo 
žiūrėti du kartu. Taipgi tame 
pat teatre rodomas antras ne
ilgas tikrovės filmas — pran
cūzų kultūros juodukų valsty
bė — Haiti, ypač jos gražioji 
sostinė Port au Prince. Šalia 
to — plati politikos, sporto, ma
dų ir kitų naujenybių apžval
ga. Programa keičiasi ketvirta- 

i dieniais.

Drabužių ir avalynės 
numeriai

Gaudami laiškus ir prašymus 
iš Lietuvos ar iš Sibiro lietuviai

DRAUGAS
2334 So. Gakiey Avė. 

Chicaęro, Illinois

iiimiimiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiimiiimiifD 
Visi Fittshurgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA
Piltsburgh’c Lietuvių 

Katalikų Radijo Programų
— vadovaujama —

Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSU' O J AM A 
Ii lok v iena sekmaalvn* nu<>

1:30 iki 2:00 vai. p. ». 
ifl stiprios ir galingos

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

Visais reikalais kreipkitės šiuo adre
su: LITHUANIAN CATHOLTC HOUR 
Radlo Station WLOA. Braddock. Pa
immiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii

, • 1 -v. rsiar/turi nemažai rūpesčio, kaip jųpakalu,! langą ir uejo. Gaisro paduo(Jamus drabužių ir avaly.

nės numerius pervesti į ameri-apimtų namų šeimininkai buvo 
išėję į svečius. .Gaisras įvyko 
Benton apskrity, netoli Wauke- 
gano. Ugnis kilo iš krosnies.

RADO SLAPTUS 

DOKUMENTUS

Slapti dokumentai, kuriuos 
kažkas buvo pavogęs nuo prof. 
Fletcher C. Paddison, kai jis 
telefonu kalbėjosi Chicagoje, 
Illinois Central geležinkelio sto
tyje, dabar jau atrasti. Juos 
atrado Edward A. Merk, rūsy
je namų 6415-17 S. Minerva 
avė., kur jisai yra sargas. Tie 
dokumentai buvo ^užkišti už 
pelenų dėžutės. Profesorius, ku 
rio dokumentai buvo pavogti, 
dirba prie iš tolo valdomų le 

bombų, ir dėl to tų

x Barbara Panavas ir Do- 

nald Petkus su'ituokė praeitą 
šeštadienį. Palydovais buvo 
Lourence Gasiūnas Geraldine ! kjan^4 
Panavas, Raymond Masiūnas, braižinių likimu buvo labai su-
Sherley Panavas. Kunigas Youn įdomėjusi FBI.
kers iš Sprinfield, III., suteikė 
moterystės sakramentą ir atna 
šavo šventas mišias. Vargonais 
grojo ir giedojo vargonininkas 
Giedraits. Vestuvių vaišės įvy
ko Strameks Restaurant, 6144 
W. Cermak Rd. Svečių buvo 
apie 500. Pabrolis L. Gasiūnas 
atvažiavo net iš Vokietijos, kur 
jis tarnauja JAV kariuomenėj. 
Dr. Gussen su žmona atvyko 
iš Lincoln, UI. Jaunieji išvyko 
povestuvniei kelionei į Floridą.

x Bruno Shūkis, 7204 So. 
Richmond, sušeima vyksta ato
stogų į Floridą.

DINGO MOTERIS

Arlayne Forreste, 26 m. am
žiaus moteris, nuvykusi atosto
gauti į Miami, Fla., dingo neži
nia kur. Jos automobilis atras
tas Miami miesto pakraštyje 
sausio 30 d. Mašinos raktas 
buvo įdėtas viduje į užraktą. 
Tėvams ji buvo žadėjusi grįžti 
prieš Kalėdas, Jeigu negaus 
darbo. Ji gyveno Ch'.cagoje, ne
toli tos vietos, kur gyveno ir 
nužudytosios Grimes seserys.

kūniškus. Norėdami palengvinti 
čia dedame lentelę, kurią patar
tume išsikirpti. Mūsų pažymėti 
Lietuvos numeriai dabar yra to 
kie patys visoje Sovietų oku-

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS

— išlaikomas —
MOKSLINIŲ STUDIJŲ KLUBO 

SEMESTRO TEMA: 

MODERNIŠKŲ KULTŪROS AP
RAIŠKŲ VERT’NIMAS

Penktadienį, vasario 8 dieną, 

Vilniaus Aušros Vartų mokyk
loje (virš bažnyčios), 2325 W. 
23rd Place (šalia “Draugo”) 
Petras Maldeikis skaitys pa
skaitą tema: Naujųjų laikų psi
chologiniai klaidžiojimai.

• Paskaitos pradžia 7 vai. 30 
min., nesivėlinant.

Visi, besidomintieji basinių 
mokslų pažang' k’/eč’a-ni da
lyvauti.

iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiidHiibnii jiiiii

PER PASAULI KELIAUJA 

ŽMOGUS
Bernardo Brazdžionio poedjo 

mkinya Nedidelis skaičius šios 
tnygos gautas šiomis dlennmi. 
Drauge", 2334 So. Oakley Avė 

CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
Kietais viršeliai* 12Remkite dien. Draugą! IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIHIIIi

Dar Viena Lietuvių (menė
Naujoji Lietuvių Baldų Prekyba — MAJOR FURNITUBE, Ine., 
3207 So. lfalsted St. Chicago atidaroma š.m. vasario mėn. 1 d. 

ši B?vė nupirko daugelį metų Bridgeporte veikusią Major
Home 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
sia] 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 šį 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 kiUmus 9x12 dydžio vertės po $89.50 dabar pirk
aite tik už ...................................................;............................................ $49.50

3 dailų svečių kambario setą kur sofa 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. - CAlumet 5-3207
Krautuvė atidaryta kas dien nuo 9—6 vai. 

Pirmadieniais ir Ketvirt. nuo 9—9 vai. 
Sekmadieniais nuo 11—5 vai.

Vedėjag F., Rudaitis

A
Nepirkite jokių baldų prieš tai nepatikrinę mūsų kainų. Tas 

Jums tikrai apsimokės.


