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Šiemet Vasario 16-tąję dieną 

švenčiame ypatingose sąlygose
Vasario 16 Dienos Nepriklausomybės Paskelbimo Aktas lietu

vių tautai galioja kaip amžinas politinis įpareigojimas, kad Tauta 
turi būti laisva ir Lietuva turi būti nepriklausoma valstybė. Nors 
šiandien lietuvių tauta patekusi svetimon verguvėn, o Lietuvos 
valstybė svetimųjų okupuota, Vasario 16 dienos aktas lieka mums 
didžiuoju įsakymu.

Jis įpareigoja mus išlaisvinti tautų ir atkurti nepriklausomų 
Lietuvos valstybę. Esančius išeivijoje jis įpareigoja išlikti lietu
viais, lietuviais išauklėti priaugančias kartas, visad atsiminti tra
gišką tautos padėtį, visad dėl tautos laisvės ir Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo kovoti, aukoti ir aukotis.

VLIKas sveikina visus laisvus lietuvius visuose žemės konti
nentuose. Sveikina ir kviečia suburti lietuviškas eiles laisvinimo 
darbams.

Vasario 16-oji tebus diena, kada visame pasaulyje esą lietu-į 
vifti pasijunta kaip viena šeima su bendrais siekiais ir tikslais, visi 
lygiai trokštą dalyvauti Lietuvos išlaisvinimo kovoje.

Vasario 16-ąją tegu visi laisvėje esą lietuviai persiima ir pa
junta savo brolių pavergtame krašte arba Sibiro tremtyje laisvės 
troškimą, tesupranta padėties rimtumą ir jiems tenkančią istorinę 
atsakomybę.

Šiemet Vasario 16-tąją dieną švenčiame ypatingose sąlygose. 
Egipto, Lenkijos, o ypač Vengrijos įvykiai parodė pasauliui tikrąjį 
bolševizmo veidą. Tarptautinė padėtis pajudėjo. Nubluko Ženevos 
šypsniai. Niekas nekalba apie taikią koegzistenciją. 1956 metų 
įvykiai net visus abejojančius įtikino, kad bolševizmas tėra eilinis 
imperializmo varžovas, nekaltų tautų pavergėjas, policinės dikta
tūros smurto garbintojas, teroru paremto gyvenimo vairuotojas, 
dirbančiųjų masių išnaudotojas.

Lietuvos laisvinimo kovai atsiranda platesnės perspektyvos. 
Lietuvių tautos pavergimas, kaip pavyzdys bolševikiškos klastos 
ir apgaulės, jau yra vis dažniau ir dažniau minimas Vakarų tribū
nose. Mūsų pastangos, siekusios laikyti Lietuvos bylą aktualią, 
pradeda duoti pirmuosius daigus. Pastangos nenueina veltui. Tai 
turi paskatinti prie dar didesnio jėgų įtempimo. Jeigu ištvėrėme 
iki šiol, turime ištverti ir toliau. Neturime teisės nei pavargti nei 
ilsėtis. Priešingai, matydami pirmuosius laisvinimo kovos laimė
jimus, padauginkime savo jėgas iki maksimumo.

Laisvasis lietuvi! Tautos kančia yra ir tavo kančia. Tavo 
balsas ir dalis šiose grumtynėse yra svarūs. Stok į darbų bendrą 
rikiuotę! Dėk savo dalį į bendrą tautos reikalą.

Kada tauta yra pavergime, negali pilnai džiaugtis laisve, ku
rią radai svečioj šalyje. Tik tautos laisvė ir tave padarys tikrai 
laisvu!

Kada tauta alkana, negali būti sotus gerbūvio krašte. Juk aša
ra rieda, kai skaitai brolio laišką iš alkanos Lietuvos ir iš Sibiro. 
Laikas ir jiems būti laisviems ir sotiems. Laikas ir jiems turėti 
viską, ką turime laisvuose vakaruose.

Darykime viską, kad pavergtų brolių ir seserų kančios būtų 
sutrumpintos. ,

Vasario 16 diena tebus mums visiems bendro susikaupimo, 
bendro susiklausymo, bendro ryžto diena — viską aukojame tautos 
laisvei ir Lietuvos išlaisvinimui.
1957 m. vasario mėn.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas

Paaiškėjo švedų
diplomato likimas

STOCKHOLMAS, Švedija, va-| 
sario 8. — Sovietų Sąjungos vy
riausybė šiandien pripažino, kad 
švedų diplomatas Raoul Wallen- į 
ebrg prieš 10 metų mirė sovietų 
slaptosios policijos patalpose 
Maskvoje. O pirmiau Maskva vis 
kartojo ir kartojo, kad ji nieko 
nežinanti apie diplomato Wallen- 
bergo likimą.

Sovietai švedų diplomatą areš
tavo 1945 m. Budapešte.

Tarsis ekonominiais 
klausimais

WASHINGTONAS, vas. 8. — 
Valstybės departamentas vakar 
pranešė, kad jis pakvietė Len
kijos vyriausybę tartis ekonomi
niais klausimais. Lenkija priė
mė.

Lenkija nori gauti 150 mil. do
lerių paskolą iš Jungtinių Ame
rikos Valstybių.

Karalius ir princas
komunizmo klausimu
WASHINGTONAS, vas. 8. — 

Saudi Arabijos karalius Saud va
kar pasakė, kad jis nematąs rim
tos sovietų grėsmės Vidurio Ry
tuose.I

Karalius pasakė, kad nėra vie
tos komunizmui „arabų tradici
jose ir religijoje“. Jis manąs, kad 
Sirija ir Egiptas netaps sovietų 
satelitais, nors ir perka ginklų iš 
Sovietų Sąjungos.

Irako princas Abdul Illah, ku
ris taip pat yra atvykęs į JAV, 
mato komunistų pavojus Vidurio 
Rytuose.

K. Adenauerio populiarumas

masėse gerokai padidėjo
BERLYNAS, vas. 8. — Šiuo metu imamasi visokių propagan

dos žygių, kad su laiku iš Vakarų Vokietijos politinės vadovybės 
būtų išstumtas Adenaueris ir suardyta dabartinė koalicija.

— ■ Mat, tikimasi, kad tokiu būdu
Lenkai, griže iŠ pavyksią lengviau Vokietiją at-

. . e jungti nuo Vakarų ir joje vesti
.sovietinio pragaro komunistinę infiltraciją. Tačiau'

Tr*r»ATrtr* o . paskiausi viešosios nuomonės apVARŠUVA, vas. 8. — Šiomis i j * j• i yt x o-v • klausimai parode, kad Adenaue- dienomis J Varšuvą iš Sibiro grj-į rio populiarumas masįse
žo grupe letnkų, ilgą metų eilę kai padidėjo. Net CDU - CSU var 
..kalėjusių priverčiamųjų darbų das žmonėse nc
stovyklose. Ir gruodžio mėn. padidėjo 3 pro-

Grjzusieji pareiškė, kad nuo . . .f • , .i , • • .. , . ,. . centais, kai tuo tarpu socialde-karo pabaigos ik. šiol sovietinėse mokra spD 
koncentracijos stovyklose iš sal-; Mra paatovua,J dinaai, nei 
čio, bado ir nuovargio mirė ma- npj krinta,
žiausia 50 tūkstančių lenkų. Kal-

Raudonieji ištrėmė

2 JAV pareigūnus
WASHINGT0NAS, vas. 8. — 

Sovietų Rusijos vyriausybė iš
trėmė du JAV laivyno pareigū
nus, dirbusius JAV ambasadoje 
Maskvoje.

Sovietai ištrėmė iš Rusijos ma 
rinų kapitoną Paul R. Uffelman, 
31 m., iš Fort Wayne, Ind., ir 
laivyno leitenantą William S. 
Levvis, 32 m., iš Guthrie, Okla. 
Sovietų vyriausybė juos kaltina 

j „šnipinėjimu“.

Madridas prieš
kainų kilimą

ky-

bėdami apie gypenimo sąlygas 
šiame sovietiniame pragare, grį
žusieji lenkai pasakė, kad dauge
lis kalinių prie kanalų kasimo,; 
anglies kasyklose ir miškuose 
turi dirtT nuo 16 iki 20 valandų 
paroje.

Viešoji nuomonė

KALENDORIUS

Vasario 9 d.: šv. Apolonija ir 
šv. Cyrilas; lietuviški: Algė. ir 
Dėja.

Vasario 10 d.: šv. Scholastika; 
lietuviški: Skaibutis ir Mingėla.

Saulė teka 6:56, leidžiasi 5:15.

• Arabų atstovai Jungtinėse 
Tautose puola Prancūzijos „ko
lonializmą“ Alžirijoje.

Viešosios nuomonės patikrini
mas praėjusių metų gruodžio mė 
nesį parodė, jog apie 90 proc. Va 
karų Vokietijoje gyventojų vo
kiečių kariuomenės laikymą skai 
to — „būtinu" arba bent neiš
vengiamu.

(Jei šiuo metu vakariniame Ber 
lyne būtų pravesti rinkimai, tai, 
nurodoma, CDU gautų 36 proc., 
o SPD 35 proc. galiojančių balsų. 
Šių duomenų paskelbimas social
demokratų vadų pasitarime Ber
lyne sukėlė didelį nustebimą, nes 
Berlynas laikomas socialistų tvir 
tove.

Prezidentas Eisenhowens kalbasi su Lebano užsienio reikalų ministe- 
riu ilr. (.'bailes Maliku. Lebanas remia Eisenlioweri« Vidurio Rytų 
doktrinų. (1NS)

TAUTOMS
Sako, kad naujas sukilimas 

prasidėsiąs Vengrijoje
WASHINGTONAS, vas. 8. — Vengrijos spalio revoliucijos 

vadas vakar išsireiškęs, kad kitas Vengrijos sukilimas prieš sovie
tinį režimą gali prasidėti balandžio mėn.

Dezso Fonagy, 36 metų, maši-

Pavergtųjų Jungtinių Tautų 

delegacija Washingtone
NEW YORKA.S. — Pavergtųjų Jungtinių Tautų bendrųjų 

reikalų komitetas sausio 28—31 dienomis lankėsi Valstybės depar
tamente ir pas naujojo JAV kongreso lyderius.

P JT atstovus Valstybės de
partamente priėmė Dulles pagel- 
bininkas J. D. Beam drauge su 
atitinkamų skyrių pareigūnais.
Kadangi po Lenkijos ir Vengri
jos įvykių Valstybės departamen 
te jaučiamas Sovietų Sąjungos 
atžvilgiu tam tikras santūru
mas, PJT turėjo uždavinį išsiaiš
kinti JAV nusistatymo kai ku
riuos aspektus. >

Maisto traukinys
j Vengriją

FREIBURGAS, Vak. Vokieti
ja, vas. 8. — Vokietijos katalikų 
labdaros organizacija „Caritas“, 
Vengrijos komunistinei vyriausy 
bei leidžiant, šiomis dienomis ga
lėjo pasiųsti į Budapeštą specia
lų traukinį su maisto produktais 
nuo paskutinių įvykių šelpti nu- 
kentėjusiems Vengrijos gyvento
jams. Maisto išdalinimu rūpin
sis vengrų katalikų labdaros įs
taiga.

MADRIDAS, Ispanija, vaš. 8. 
— Madrido gyventojai vakar pro 
testavo prieš pragyvenimo kainų 
kilimą Ispanijoje. Studentai su
sikirto su policija boikotuojant 
viešas susisiekimo priemones.

Policija sklaidė studentus, kai 
šie šaukė: „mes norime laisvės“ 
ir „pašalinkite pragyvenimo ki
limą“.

Daugumas Madrido gyventojų 
vakar ėjo pėsti į darbą ir iš dar
bo boikotuojant susisiekimo prie 
mones. , .

Madrido gatvėse buvo išmėtyti 
lapeliai, kuriuose pasisakoma 
prieš pragyvenimo kainų kilimą, 
gatvėkarių iletų kainos pakėli
mą, prastą susisiekimą, ir vyriau 
sybės politiką.

Šeši studentai areštuoti, kai 
jie akmenis mėtė į gatvėkarius.

• Suomijos studentų unijos 
vykdomoji taryba svarsto pasiū
lymą, reiškiant solidarumą Ven
grijos laisvės kovotojams, išstoti 
iš komunistų suorganizuotos 
tarptautinės studentų unijos.

• Argentinos katalikai Ven
grijos pabėgėliams šelpti yra pa
skyrę apie 35 tūkstančius dole
rių ir didelius kiekius drabužių, 
maisto, vaistų ir kitų reikmių.

Pažeistai teisei atstatyti
Apie poros valandų draugiška- 

kame išsikalbėjime su Valstybės 
departamento pareigūnais, PJT 
atstovai turėjo gerą progą ne tik 
pateikti duomenis apie sovietų 
pavergtųjų kraštų padėtį bei nuo 
taikas, bet ir savo argumentus 
dėl būtinumo suaktyvinti laisvo
jo pasaulio pastangas Sovietų Są 
jungai paskatinti, kad vykdytų 
Jungtinių Tautų Čhartą ir JT 
pilnaties nutarimus, o taip pat 
suaktyvinti Jungtinių Tautų ini
ciatyvą Sovietų Sąjungos organi
zacijos ir intervencijos Centro ir 
Rytų Europos kraštuose padari
niams ištirti ir pažeistai teisei 
atstatyti. To privalo ne tik so
vietų pavergtųjų kraštų padėtis 
ir tarptautinė teisė, bet ir paties 
laisvojo pasaulio saugumas, nes 
uždelsimas pašalinti sovietinės 
agresijos padarinius Centro ir 
Rytų Europoje stumia Sov. Są
jungą' į naujų agresijų planavi
mą ir rengimą, tuo pačiu į tarp
tautinės įtampos ir naujo pasau
linio karo grėsmės didinimą.

Pas žymius vadus

PJT delegaciją priėmė senato 
ir atstovų rūmų užsienių reika
lų komisijų pirmininkai: senato
rius T. F. Green ir kongresma- 
nas T. S. Gordon, senato respub
likonų lyderis senatorius W. F. 
Knowland ir senatoriai P. H. 
Douglas, K. Mundt, J. F. Ken- 
nedy, taip pat atstovų rūmų pir
mininkas Sam Rayburn ir abie
jų partijų lyderiai: J. W. Mc- 
Cormack ir J. W. Martin, jr., ir 
kongresmanai F. E. Walter ir H. 
S. Reuss. Pastarasis vadovauja 
aktyviųjų jaunųjų demokratų 
grupei, kuri jau paskelbė savo

vaujamas jaunųjų demokratų 
sambūris. Šen. P. H. Douglas 
rengia senatui rezoliucijos pro
jektą dėl JV politikos sovietų 
pavergtųjų valstybių atžvilgiu. 
Jam talkina sovietų pavergtųjų 
tautų draugų amerikiečių sam
būrio pirmininkas žinomas radi
jo komentatorius ir žurnalistas 
Christopher Emmet. Jis malo
niai sutiko pasinaudoti ir PJT 
delegacijos suteiktąja medžiaga 
bei sugestijomis. Kongresmanui 
Reuss PJT nusistatymai įteikti 
raštu. Šis sumanus ir energingas 
JAV politikas labai gerai supran 
ta sovietinės politikos vingius, so 
vietų pavergtųjų kraštų teisėtus 
siekimus ir sovietinio imperializ
mo pavojus taikai ir laisvojo pa
saulio saugumui.

Spaudos konferencija

Po savo vizitų Valstybės de
partamente ir kongrese, PJT de
legacija turėjo spaudos konferen 
ei ją su Washingtono spaudos at
stovais ir Park Sheraton viešbu
čio svetainėje surengė priėmimą, 
kuriame dalyvavo eilė senatorių, 
kongresmanų, Valstybės depar
tamento pareigūnų, Washingto- 
ne reziduojančio diplomatinio 
korpuso narių ir spaudos bei ra
dijo atstovų.

PJT delegacijos vizitas Wa- j 
shingtone ne tik paryškino JV 
politikos vadovaujantiems sluog 
sniams padėtį ir nuotaikas sovie
tų pavergtuose kraštuose, bet ir 
paakino JV vyriausybės ir kon
greso lyderius suaktyvinti JAV 
politinę iniciatyvą siekti taikos 
per pavergtųjų išlaisvinimą.

PJT pasikalbėjimam Washing- 
tone vadovavo PJT pirmininkas 
dr. V. Masens ir PJT politinės 
komisijos pirmininkas V. Sidzi
kauskas. Vt. V.\

nistas, kurį Vengrijos revoliuci
nis parlamentas išrinko laisvės 
kovotojų prašymą patiesti ant 
Jungtinių Tautų stalo, drąsiai pa 
sakė, kad jis apsivylęs Jungtinių 
Tautų veikla. Jis negalėjo maty
ti JAV delegacijos pirmininko 
Henry Cabot Lodge ar kitų di
džiųjų valstybių atstovų.

Pradės naują kovą, jei...

„Jei Jungtinės Tautos nieko 
nepadarys arba Vakarai nieko 
mums nepagelbės“, jis pasakė se
nato vidaus saugumo komitetui, 
„mes pradėsime naują sabotažo 
kampaniją — viską susprogdin
sime. Visoje Vengrijoje bus cha
osas. Mes rizikuojame išnaikini
mą negu priimti sovietinę prie
spaudą“.

Senato vidaus saugumo komi
teto pirmininko pareigas einąs 
Hruska (R., Neb.) tuojau įsakė 
šį liudijimą pasiųsti f Jungtines

Reikšminga tarptaut.
solidarumo veikla

VIENA, vas. 8. — Pranešama, 
kad 52 įvairūs kraštai per tau
tinius Raudonojo Kryžiaus komi
tetus jau yra pasiuntę skubią 
pagalbą vengrų tautai. Tai pati
reikšmingiausia tarptautinio so- kautas JAV delegacijos pirminin 
lidarumo veikla paskutiniame de ku* k°dge. 
šimtmetyje tiek dalyvaujančių 
kraštų skaičiaus, tiek suteiktos 
pagalbos vertės atžvilgiu. Viso 
pasaulio kraštai, nuo Afrikos iki 
Azijos, nuo Europos iki Pietų ir 
Šiaurės Amerikų, net kai kurios 
Rytų Europos valstybės, daly
vauja šiame tautų solidarumo žy 
gyje. Tik Sovietų Sąjunga neat

Komunistų kalėjimuose
Fonagy buvo laikomas septy

niuose komunistų kalėjimuose. 
Jis buvo išlaivintas spalio revo
liucijos ir jis su kitais Budapeš
to darbininkų tarybos nariais 
įteikė reikalavimus Kadar vy
riausybei. Kai sovietų kariuome-

siliepė į Tarptautinio Rauidonojo nė įgniaužė sukilimą, Fonagio 
Kryžiaus kvietimą. bendradarbiai darbininkai pa-

____________siuntė jį į Jungtines Tautas jies-
’ koti pagalbos. Jis čia atvyko

sausio 1 d.
Visa Vengrija už revoliuciją
„Aš nesu pabėgėlis", pareiškė 

jis. „Jei Jungtinės Tautos neat
liks savo pareigų mažame ir pri
spaustame krašte, aš greitai grį
šiu atgal ir mirsiu kartu su ki
tais vengrais. Visa Vengrija už 
revoliuciją. Kadar vyriausybė tu 
ri ne daugiau kaip 1,000 sekėjų. 
Kitas sukilimas baigs kovą. Ar
ba mes būsime išnaikinti arba 
sovietai turės išeiti iš Vengri
jos“, pasakė Fonagy.

Fonagy išsireiškęs, kad naujas 
sukilimas numatytas pavasarį. 
Revoliucinis parlamentas, susi
dedąs iš ūkininkų, fabrikų dar
bininkų, intelektualų ir studentų 
atstovų, pradės veiklą, kai jis grį 
žęs patieks pranešimą.

• Londono “Daily Mali” laik
raštis rašo, kad Jungtinės Ame
rikos Valstybės, Britanija ir 
Prancūzija pasikeitė mintimis 
dėl susitikimo su Sov. Rusija.

• Saudi Arabijoje, JAVals- 
tybės departamento žiniomis, 
kurioje yra 6 mil. gyventojų, e- 
są 1,000 vergų. Tai daugiausia 
negrai, atgabenti iš Sudano o r 
centrines Afrikos.

D a vi d K. E. Bmce, naujas JAV 
ambasadorius Vakarų Vokietijai.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Prezidentas Eisenhouieris ir Saudi Arabijos karalius vakar 

paskelbė naują susitarimą, pagal kurį Saudi Arabijai bus duodami 
ginklai ir karo reikmenys, o Jungtinėms Amerikos Valstybėms ir 
toliau leidžiama naudotis svarbia Dhahran oro baze Saudi Arabi- 

tezes dėl Centro ir Rytų Europos joje. Abiejų kraštų vadai sutarė svarbesniais ekonominiais ir kari-
demilitdrizuotos zonos.

Senatorius Douglas rengia 
rezoliucijos projektą

Pas visus senatorius ir kon- 
gresmanus rastas palankus PJT 
uždavinių supratimas ir didelis 
susirūpinimas sovietų pavergtai
siais kraštais. Ypač gyvo susi
domėjimo PJT delegacijos argu
mentams parodė šen. P. H. Doug-
las ir kongresmano Reuss vado- j shingtono į Ispaniją.

nės pagalbos klausimais, liečiančiais Vidurio Rytus.
— Vengrijos komunistinės vyriausybės Budapešto radijas 

vakar pranešė, kad policija areštavo 32 asmenis St. Gotthard. 
miestelyje, netoli Austrijos pasienio. Areštuotieji kaltinami prieš- 
vyriausybine veikla.

— Egipto vyriausybė iškėlė šnipinėjimo bylas prieš dvidešimt 
asmenų, įskaitant aštuonis britus. Kairo teismas sekantį ketvir
tadienį spręs jų bylas. Jiems gresia mirties bausmė.

— Prezidentas Eiscnhoįveris vakar išvyko į Augusta, Ga.
— Saudi Arabijos karalius Saud šiandien išvyksta iš Wa-

Italijos komunistų
įtaka mažėja

ROMA, vas. 8. — Italijos ko
munistų vadovybė yra susirūpi
nusi aiškiu komunistų įtakos ma
žėjimu visame krašte. Trejų pas
tarųjų metų laikotarpyje Itali
jos įmonėse komunistai prarado 
apie 20 procentų balsų. Anksčiau 
•buvusioje komunizmo tvirtopėje 
Turino mieste komunistinių or
ganizacijų narių skaičius suma
žėjo beveik 50 procentų.

Italijos studentų
pagalba vengrams

ROMA, vas. 8. — Italijos ka
talikų studentų federacijos vado
vybė konkrečiomis priemonėmis 
parodė solidarumą Vengrijos pa
bėgėliams. Šiuo metu federacijos 
rūpesčiu visuose Italijos univer
sitetuose vykdoma rinkliava į 
Italiją atbėgusių Vengrijos stu
dentų naudai. Bus sudaryti sti
pendijų fondai, kurie įgalins ven 
grų studentus nutrauktas studi
jas tęsti Italijos universitetuose.
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Sportas ir Bažnyčia 

J. VAISNYS, SJ.

Kristus labai aiškiais žodžiais 
kalbėjo apie atgailą ir ją reko
mendavo žmonėms, norintiems 
pasiekti dvasinį tobulumą ir am 
žiną gyvenimą. Katalikų Baž
nyčioje atgaila yra labai verti
nama. Turbūt nerastume nė vie 
no šventojo, kuris būtų nepasi
žymėjęs vienu ar kitu būdu at
galios darbuose. Dvasinio tobu
lumo herojai vargindavo savo 
kūną, kad galėtų viešpatauti 
Siela. Net gali kai kam atrody
ti, kad mūsų religija kūną lai
ko sielos priešu, liepdama jį vi
sokiais būdais varginti, kankin

ati ir niekinti. Šv. Pranciškus A- 
syšietis savo kūną net “broliu 
asilu” vadindavo. Todėl gali at 
rodyti, kad Bažnyčia yra prie
šinga sportui, kurio tikslas yra 
kūną stiprinti ir lavinti.

Kūnas ir siela

Vos tik Kristaus įsteigtoji 
Bažnyčia pradėjo pirmąsias sa
vo gyvenimo dienas, pasijuto 
esanti klaidingomis idėjomis ir 
keistais papročiais užkrėstoje 
visuomenėje. Buvo sakoma: 
“Akis už akį, dantis už dantį”. 
Buvo liepiama mylėti draugus, 
bet nekęsti priešų. Kaip žinome 
iš Šv. Rašto, Kristus šiems pa
pročiams ir klaidingiems posa
kiams labai smarkiai pasiprieši
no, liepdamas mylėti ne tik 
draugus, bet ir priešus. Tais 
laikais buvo taip pat labai ma
doje posakis: “Mens sana in 
corpore sano” (Sveikame kūne 
sveika siela). Galime išknibinė- 
ti visą Šv. Raštą, bet nerasime 
nė vieno sakinio, kuriuo Kris
tus būtų šį posakį smerkęs. Prie 
tingai, Jis savo elgesiu aiškiai

Siė, kad kūnas yra labai ver 
a Dievo dovana, kurią reikia 

saugoti. Argi Jo stebuklai ne
buvo daromi kūno ligoms gydy
ti? Kristaus stebukluose dažnai 
pastebimas sąryšis tarp kūno ir 
dvasios ligų. Kartais Jis pagy- 
dydavo kūną nuo įvairių ligų ir 
paskui pridurdavo: “Eik ramy
bėje, tavo nuodėmės atleistos”. 
Todėl šūkis “Mens sana in cor- 
pore sano” labai derinasi su 
Kristaus mokslu.

kūną Pe reikalo varginti ir kan
kinti, bet priversti, kad jis pa
klustų sielai, kad tarp kūno ir 
sielos būtų harmonija. Šiam 
tikslui labai daug padeda spor
tas. Todėl ir gerai suprastą 
sportą galime vadinti “atgaila”, 
nors jis žmogui ir daug malonu
mo suteikia.

Asketai ir sportas

Kristaus pasakymą “Kas cie
soriaus — ciesoriui, kas Die
vo — Dievui” Bažnyčia pritaiko 
ir žmogąus prigimčiai tvarkyti: 
kas kūno — kūnui, kas sielos — 
sielai. Tai yra visų priimtas 
teisingumo principas: kiekvie
nam atiduoti tai, kas jam pri
klauso. Augštesnis ir kilnesnis 
principas žmogaus prigimtyje 
yra ne kūnas, bet siela, todėl 
kūnas turi sielos klausyti. Jei
gu sportas tarnauja šiam tiks
lui, t. y. stengiasi kūną palenkti 
dvasiai, jis yra viena geriausių 
priemonių ugdyti žmogaus dva
siniam tobulumui ir siekti išga
nymo. Tai yra Bažnyčios nuo
monė apie sportą.

Nors Šv. Rašte nesakoma, 
kad Kristus su savo mokiniais 
kada nors būtų ėjęs specialiai 
pasportuoti, bet jie tikrai daug 
sportuodavo, drauge siekdami 
ir kokio nors kito tikslo. Mes ži
nome, kad jie keliaudavo iš vie
nos vietos į kitą, lipdavo į kal- 

j nūs, dažnai irkluodavo Geneztf- 
reto ežere. Šv. Povilas savo laiš 

, kuose nekartą yra pavartojęs iš 
i sporto pasaulio paimtus išsi- 
! reiškimus ir palyginimus.

Nors griežtųjų vienuolynų na 
. riai, kurie daugiausia užsiima 
malda ir kontempliacija, turi 
pakankamai progos ir savo kū
ną lavinti, dirbdami įvairius 
rankų darbus namuose ar so
de, bet visdėlto dar specialiai jie 
turi paskirto laiko ir sportui. 
Pvz. kartūzams yra įsakyta kas 
savaitę eiti tris valandas pasi
vaikščioti. Šie pasivaikščiojimai 
yra taip organizuojami, kad 
tikrai galėtų būti kūnui naudos, 
kad reikėtų šiek tiek pastangų, 
kad būtų jaučiamas tam tikras

/ fizinis nuovargis.

Bažnyčia visuomet į sportą 
žiūrėjo, kaip į naudingą prie
monę, bet kovojo prieš tuos, ku
rie sportą norėjo padaryti tiks
lu. Aklas rekordų troškulys nė
ra suderinamas su Bažnyčios 
dvasia, bet jis nėra suderina
mas nei su tikra sporto dvasia, 
Rekordas taip pat nėra tikslas, 
bet tik priemonė paskatinti žmo 
nes daugiau sportuoti ir dau
giau pastangų parodyti. Spor- 
tiškesnė yra ne ta tauta, kurio
je yra daugiau rekordininkų, 
bet ta, kurioje yra daugiau spor 
tininkų. Nors, žinoma, parktiš- 
kai beveik visuomet bus taip, 
kad juo didesnis žmonių skai
čius sportuos, juo daugiau bus 
'galimybių pasiekti naujų rekor
dų. Jeigu 1898 metais oficialus 
100 metrų bėgimo rekordas bu
vo 12.3 sek., o dabar ši distan
cija jau yra vieno kito nubėga
ma per 10.1 sek., tai dar nereiš
kia, kad dabar žmonės būtų 
greitesni, negu pirmiau. Reiš
kia tik tai, kad dabar yra dau
giau sportininkų, daugiau yra 
lavinamasi, todėl pasiekiama ir 
geresnių pasekmių.

Bažnyčia visuomet prieš akis 
turi tikslą. Ji siūlo vartoti to
kias priemones, kurios padeda, 
o nepakenkia tam tikslui siek
ti. Kaikas į moterį žiūri tik 
kaip į silpnesnį už vyrą sutvėri
mą. Mano, kad moteris, kaip ir 
vyras, įgali dalyvauti visose spor 
to šakose, tik jai leidžiama pa
siekti žemesnių pasekmių... Tai 
yra klaidinga nuomonė, prieš 
kurią Bažnyčia kovoja. Moters 
kūnas yra jautresnis, jis yra 
skirtas kitokioms funkcijoms, 
negu vyro, todėl ir sportas jai 
turi būti pritaikytas. Kaikurios

sporto šakos gali kaip tik padė
ti jos kūnui ir geriau jį pritai
kyti tiems augštiems uždavi
niams, kuriems jis yra sutver
tas, bet kaikurioB grubesnės ir 
žiauresnės sporto šakos gali 
jam labai dau gpakenkti.

I
Sportas ir dorovė

Kaikas, prisidengdamas spor
tu, daugiau ar mažiau sąmonin
gai nori pasiekti kitų, kartais 
nedorų ir negarbingų tikslų. Kai 
kada po gražia sporto priedan
ga stengiamasi propaguoti nu
dizmą. Bažnyčia visais laikais 
suprato, kad į sporto aikštę ne
galima eiti apsirengus tais pa4 
čiais rūbais, kaip einant į baž
nyčią ar į svečius, bet ji taip 
pat suprato ir supranta, kad daž 
nai šioje srityje įvedama visiš
kai nereikalingo nudizmo, kuris 
nei sportui, nei elegancijai nie
ko nepadeda, bet gali tik pa- 
kenti. Todėl, jeigu Bažnyčia 
prieš tai kovoja, dar nereiškia, 
kad ji kovotų prieš sportą. Prie- 
šingai, ji nori sportą apginti ir 
išlaikyti priderančiame grožyje 
ir kilnume. Šioje srityje Bažny
čia tikrai nėra siaurų pažiūrų. 
Ji supranta, kad tinkamas spor 
tas yra geriausia priemonė iš
laikyti jaunimą doru ir kilniu, I 
atitraukiant jį nuo smuklių ir 
prirūkytų salių. Ji supranta, | 
kad sporto aikštėse, nors ir1 
drauge žaidžiant bei sportuo
jant berniukams su mergaitė
mis, yra daug mažiau dorai pa-

vojų, negu minėtose salėse ir 
įvairiose užeigos vietose.

Ir statistikos aiškiai rodo. 
kad įvairūs nusikaltėliai bei kri 
minalistai dažniausiai būna tie 
jaunuoliai, kurie nemėgsta spor
to, bet slampinėja smuklėse ir 
tamsiuose skersgatviuose. To
dėl ir katalikiškos mokyklos, tai 
'gerai suprasdamos, sportui ski
ria labai daug reikšmės. Nuo
saikiai ir protingai stiprinant 
kūną, stiprėja ir žmogaus dva
sia. Visoki nusikaltėliai daž
niausiai būna įdubusių krūtinių, 
išblyškusių veidų ir nesportiš- 
kos išvaizdos jaunuoliai.

Ir dabartinis popiežius, kalbė
damas apie sportą, pasakė, kad 
Bažnyčia giria ir laimina tokį 
sportą, kuris stiprina kūną ir 
tokiu būdu padeda labiau kles
tėti dvasinėms galioms. bQt ji 
semrkia tokį sportą, ktfris pro
paguoja tik pagonišką kūno gar 
binimą, užslopindamas dvasią ir 
atitraukdamas žmogų nuo jo tie 
sioginių pareigų (plg. The Po- 
pes on Youth, p. 53-63).

TELEVIZIJOS
ir Kailio Aparatų Taisymas 

M. RIMKUS, 4517 S. Sawyer 
Sąžiningas ir garantuotas darbas

Tel. VIrginia 7-0087

‘ Tek REUauce 6-1811
SR. WALTER J. KIRSTUK

dvtojas ir chirurgai
LIETUVIS GYDYTOJAS,

3925 W»“-t 59th Street
4 p jlet, 6:80--8:8>- M < nu AT n I eu*flr*

Tel. ofiso Ir buto OLyinplo 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 KEdsia 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak. pirm. antr., ketvirt 6-8:80 v. 

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALI STE

7150 South YVestern Avenue 
(MEDICAL UU1LDING) 

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

Office tel. RE 7-1100
Kės. tel. WAlbrook 5-3105

•'“L ofiso PRospeet C-224O
I’Itospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGO8 
5700 So. \Y<mxI Street 

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

DR. J. L SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. G3rd St
Ofiso tel. REItunee 5-4410 

Rezid. telef. G Roveiiiil. 0-0017
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. m. 

Peuktud. tik imj pietų.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Ofiao tel. CLiKslrie 4-2800 
Rezidencijos: liAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Waeker Drive
(Clvic Opera House, ltanib. 858) 

Vai. kasd. 12—4
Tel. CEntral 0-2204 

6002 West lOth Str.. Cicero 
Vai. kasdien 5-8. šeštad. 1-2 vai. 

Tel. TOwnhall 3-0059 
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avė.
Tel. PRošpeet 8-1223 arba 1VE 0-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10, v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., Šeštad. 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.X

NAUJI 1957 M. MODELI A
• Televizijos
*> Radijai: importuoti ir vietiniai,

AM/PM, nešiojami ir klt.
• Fonografa* • Hi-Uidelity
• įkalbėjimo aparatai
• Dulkiasiurbliai, skutimosi marinė

lės, plaukų džiovint- -ai, kavos 
virduliai, ' tosteriai, r. rmasterlat, 
automatiškos keptuvėm ir kt. na
mų apyvokos reikmenys

• Rašomos mašinėlės
• Elekt. laikrodžiai ir (vairūs kito

kie daiktai.
Pigiausiai pirkaite ir geriausią pa

tarnavimą gausite inž. A. Semėno 
įmonėje.

Dflinfl-
tclc Vision

(sales - Service)

iii

NUO UŽSISENfiJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenėjusios žaiždos 
niežėjimą ir skauc’ėjimą senų atvi
ru ir skaudžių žaiždų uždėkite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypav'oyes palengvins jusu skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite ją tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšlmą 
tarppirščlu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskilsios odos dedlr- 
vintų, odos # bėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ilgų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., 51.25, Ir 53-50.
Pirkite vaistinėseChi- 
cagoj ir apylinkėse—
Milwaukee, Wisc., Ga- 
-'• Ind. ir Petrolt, Ml- 
ehigan arba rašyki
te i r atsiųskite Mo- 
ney order }

Tel. ofiso HE 4-0009. rez. PR <1-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. 'rartielė Hivo.
V AL: 1-4 ir 6

ReAtadieniaie nuo 1 iki « vai. p. p 
išskvrus ketvirtad ir aAkmad

<DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

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

Ofiso telefonas: PI{ 8-3229 
Ros telef. WAlbrook 5-5070

~ 4. Ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penKt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir iešt. pagal sutarties

DR. JULIie MONSTAVIčIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10718 .South Michigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Bevcrly Hills

VaL: kasdien Inuo 6 v, V.Jki9V. v’ą 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

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

Tel.: Ofiso — P t 'II man 5-0706
Buto — BEverly 8-3946

Tel. ofiso He. 4-2123, rez.PR.0-8484

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

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

* 8267 South Halsted Street
Vai 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

Tel. ofiso PRospeet (1-9400
Rezid. PRespect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
( V aškevičlūtė )

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

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
LAfayette 3-4949.

Namų — CEdarerest 3-7780

Tel. ofiso VIetory 2-1581
Rez. VIetory 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.

Katalikų Bažnyčia žmogaus 
kūną vertina ir gerbia, nes ge-j 
tai Žino, kad kūnas yra Šv. Dva 
•tos buveinė (pi z. I Kor. 6,19). 
JI griežtai draudžia kūną be rei
kalo varginti ar žaloti. Ir šv. 
Pranciškus, vadindamas savo 
kūną “broliu asilu”, norėjo pa
sakyti, kad kūnas yra tikras 
sielos brolis, bet neišmintingas 
btolis, kurį siela turi tvarkyti 
Ir valdyti. Kartais tas “asilas” 
pradeda perdaug “spardytis”, 
sukyla prieš sielą, nenori jos 
klausyti. Tad jį reikia visokiais 
būdais valdyti ir net nubausti. 
Šiam tikslui ir yra praktikuoja
ma atgaila katalikų Bažnyčioje. 
'Taigi atgailos tikslas yra ne

Vyras ir moteris

Didieji jaunimo auklėtojai, 
pvz. šv. Pilypas Neri ir šv. Jo
nas Bosco, labai daug dėmesio 
kreipė į sportą. Visais laikais, 
o ypač šiandien, katalikiškose 
mokyklose yra uoliai kultyvuo- 
jamas sportas. Užtenka tik pa
žvelgti į praėjusios olimpiados 
lentelę, ir ten rasime daug auk
so medalių laimėtojų, kurie pri
klauso katalikiškoms mokyk
loms. Jeigu tose mokyklose į 
sportą būtų žiūrima, kaip į nuo
dėmingą ar bent nenaudingą da 
lyką, tai tų mokyklų auklėtiniai 
tikrai nebūtų įvairiose sporto ša 
koše įkopę j pirmąsias vietas pa 
šaulyje.

Sav. Ini. A. SEMENAS 
3321 S. Halsted — CLiffside 4-6006
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais 9—9

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

l/2% PADIDINA

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 8-1088

B. R. Pietkiewiez, prea; E. R. Pletklewlcz, sekr. Ir advokates

Mokame aukštas dividendas. Keičiame čekius. Parduodame ir perkame 
valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta iki 910,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 Ud 8 vaL vakaro; 
antr. Ir penk. 9 iki 5; treft. uždaryta, o teit. nuo 9 Ud vidurdienio.

Cllll’AGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
nuoširdžiai kviefla Tamstą atlankyti mūsų bendrovės naują namą — vieną gražiausiai ir moderniš
kiausiai įrengtą visoje Illinois valstybėje. •

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

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

Mūsų turtas virš $20,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
6245 So. Western Avenue GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois
ATDARA: pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį ir penktadienio} nuo » iki 4, ketvirtadienį nuo 9 iki 9, trečiadienį 

uždaryta vieaą dieną, o teita diennį nuo 9 iki 2 vaL po pietų.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West Slst Street
Priima ligonis pagal susitarimą

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 1 
P. p. kasdian išskyrus trečiad. ir' 
šeštad.

Bes, tel. GRovehill 0-5003

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. 
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarti 

Telef. ofiso LAfayette 3-0048 
Rez.: WAIbrook 5-3048

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

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victorv 2-1 484. Resid. 2437 
VV. 02nd St., tel. RepubUc 7-8818.

Tel. ofiso PR. 0-0440, rez. HE.4-3I5I

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South Westem Avenue 
Chicago 29, III

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpublic 7-4900

Rezldenda; GRovehill C-8101

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:90 v. 
rak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. VIrginia 7-OO3A. 

Rezkiend ,jos tel. BEvorly 8-8244

Tel. ofiso VI 7-OAOO, rez. RE 7-6807
DR. BR. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4055 Archer Avė.

Kampas Archer ir California Ava 
VAL,.: 2—4 ir 6—8 v. p. p 

Sešt. 2—7 vai. p. p..
______Išskyrus sekmadienius

Ofiso telef. YArds 7—flHfl 
• ResMencijos — STewart 3-4611

DR. j. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

758 West 85th Street 
(kampas Halsted ir 8 5-ta gatvg) 

VAL. 1—4 ir 6:80—8:30 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

TeL WAlbrook 5-2670
Res. H nito p 5-1500

Dr. Alexander J. lavois
(JOVAIŠAS) ’

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

VXL. 2—4 p, p. ir nuo 7—9 v. vak. 
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso PR. "888. rez. HE. 7-9199
DR. t. JENKINS

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

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:8' 
Iki 9 vai Trečlad ir šešt nŽdarvts

■'-'-fonas GRovehill 9-1691
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTft
•’RITAIKO AKINlirP

I valandos 9- 12 ir 7—9 » » d«k»
•usttartm* Išskyrus trečia Mentus

24JM W. Marųnette Road

Ofiso telefonas — Itlsliop 7-2525

DR. AL. RAČKUS .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

v 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. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Teh'f. REpublic 7-2290 

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

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

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. California Avė. ,YA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki K vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto iki 3 v. p. p.

Tel. ofiso Y A. 7-4787, rez. PR. 0-1030

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211) 
VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš- 
♦nd ir sekmad. tik pagal sutartj.

Jei neatsilieps viršminėtl telefonai,
šaukite Ml(lwny 3-0001

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 0-0257, rez. PR. 0-0059 

Rezid. 6000 S. Artesian Avė.
VAI. 11 v. v. iki 3 p. p.; 6—9 v. v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArdš 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas ir akiniu dirbtuvė 
756 West 35th Street

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

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu akių Įtempimą, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prlrenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
Į mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. YArds 7-1873

Vai. 10:80 iki 7 v. vak. šeštad. 10:30 
iki 6 vai. Sekmad. ir treč. uždara.

P. ŠILEIKIS, 0. P.JPt ortlmpedas - Protezistas
teF Aparatat-Protezai, Med. ban-
| dažai. Spec. pagalba kojom

(Areh SupiMjrts) ir 1.1. 
Vai.:' 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOrtnUOS TECHNIKOS LAB.
2850 W. 63rd St., Chicago 29, UI. 

Tel. Plloepect 0-5084
ttemkitf dien. Dranga'

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

4545 W. 6Srd St., Chicago 29, Illinois, Tel. LUdlou 5-9500
Entered as Second-Class Matter March 81, 1916, at Cblcago, Illinois 

Vade. Ųie Act of March 8, 1879.

Men,ber of the Cathollc Presą Ass’n
Pubbshad

t.tfhusnlan 
PRENUMERATA 
Cbleagoi Ir Cicero)

dally, ezept 
by the

Catholio Pre

Kt»ur JAV 
Užsienyje

ir Kanadai

Hundays,

■ Soclety 
Metams 

89 00
88.00

811.00

SUBSCRIPTION RATE8
88.00 per year outslde of Chtaa*o 
89.00 per year In Chicago A Cioare 
88.00 per year In Canada 
Eoretgn 811-00 per year
% metu 8 mėn. ( m6n

5.00 88 78 81.88
84 50 8250 81.00
85.80 88.00 81 ><
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LENKIJOS RINKIMŲ LAISVĖ
Kaip žinoma, Lenkijos rinkimų laimėtoju išėjo Vladialaw 

Gomulka ir vadinamas Tautinis Frontas. Tačiau Lenkijos rin
kimų toli gražu negalima laikyti laisvais ir demokratiškais. Ypač 
po vengrų tautos tragedijos lenkams buvo perdaug aišku, kad 
komunistinėje sistemoje apie tautų laisvo apsisprendimo teisę 
negali būti nė jokios kalbos. Visi sovietiniai Varįuvo pareigūnai 
gerai žinojo, kad tikrai laisvi rinkimą būtų galutiniai nušlavę 
komunizmą nuo Lenkijos paviršiaus. Tai patvirtino ir pats 
Gomulka savo pareiškimais tuoj po kardinolo Višinskio išlais
vinimo. Lenkų komunistų partijos sekretorius tada pažadėjo 
atstatyti kaikurias religines laisves, kurios, nepaisant teisinio 
užtikrinimo, buvo pažeistos ar užgniaužtos, bet drauge paste
bėjo, kad dabartinėse sąlygose nesą ’galimą leisti steigti katalikų 
politinę partiją. Gomulka pripažino, kad katalikų partija Len
kijoj rinkimus laimių be jokio sunkumo, bet katalikų pergalė — 
paties Gomulkos žodžiais tariant — būtų surista su skaudžiomis 
pasekmėmis, tai yra su sovietinių dalinių ginkluota intervencija, 
kaip tai įvyko Vengrijoje. Sovietų Sąjunga jokiu būdu nebūtų 
sutikusi, kad Lenkija nusikratytų komunizmu, j

Antroji sovietų, intervencija Vengrijoje įvyko kaip tik tuo 
momentu, kai vietinė komunistų partija darbininkų ir visos liau
dies pykčio jau buvo pašalinta nuo valdžios aparato ir buvo 
reikalaujama tikrai laisvų rinkimų. Vėliau komunistinė pro
paganda ir išlaisvintą vengrų kardinolą Mindszenty daugiausia 
apkaltino už tai, kad jis reikalavo savo tautai laisvų rinkimų.

Lenkijos katalikams pastarųjų rinkimų metu dėl to nebeliko

NENEIGKIME TIKROVĖS IR 
NEPRIEŠTARAUKIME PATYS SAU
Kudirkos testamentas

Praeitais metais kėliau mintį 
šio dienraščio skiltyse, kad lai
kas pagerbti tikrovę ir garbin
gąjį mūsų tėvų palikimą. Nors 
mes kiekvienos tautos šventės 
proga giedam savo himną “Lie
tuva, tėvynė mūsų, tu didvyrių 
žemė, iš praeities tavo sūnūs te- 
stiprybę semia”.

Atrodo, kad į tuos Vinco Ku
dirkos pirminius žodžius jokio 
dėmesio nekreipiam, atgiedam 
vien tik lūpomis nesigilindami 
į jų prasmę. Autorius, sukurda
mas šį kilnų tautai himną nu
rodė, kokiais keliais eiti ir kaip 
dirbti.

Mūsų himnas yra tikras kel- 
rodys mūsų tautiniai veiklai. Jei 
į jo prasmę giliau įsigilintume 
ir pagal tai veiktume, neskendė- 
tume beprasmėse tuščiose rie
tenose ir neneigtume savo kil-

nieko kito, kaip pasirinkti vieną iš dviejų blogybių: arba Go- n*os 'garbingos praeities.
mulką su jo komunistine programa, kurią Maskva laiko nu
krypusią, neortodoksiška, arba sovietinių dalinių ginkluota jė
ga nešamą komunizmą, griežtai palenktą Maskvos kontrolei, ku
ris krašte būtų iššaukęs kruvinas kovas su griuvėsiais ir visuo
tiniu sunaikinimu.

“Lenkijos rinkėjai £okiu būdu turėjo tik tiek laisvės, kiek 
laisvi yra tie, kurie yra grasinami ginklais”, rašo vedamajame 
straipsnyje Vatikano dienraštis “L’Osservatore Romano”.

, Tokiose aplinkybėse pasirinkti tebuvo galima tik Gomulką. 
Ir Lenkijos katalikų laikymasis šiuo atveju yra suprantamas, — 
rašo toliau Vatikano dienraštis. Kaip žinoma, 1956 metų spalio 
28 d. buvo grąžintas į laisvę trejus metus iškalėjęs kardinolas 
Višinskis ir kiti Lenkijos vyskupai, kurie buvo arba kalinami, 
arba kitokiu būdu kliudomi eiti ganytojiškas pareigas. Drama
tiškame tautos gyvenimo akimirksnyje Gomulka ir jo šalininkai 
turėjo pripažinti Lenkijos katalikų jėgą ir šauktis jų moralinės 
paramos, norėdami sukliudyti kruviną tautos sukilimą, kuris 
pegalėjo atsiekti tikslo, nes būtų buvęs užgniaūžtas brutalia so
vietų intervencija. Ir tos įvairios laisvės, kurias Gomulka grą
žino katalikams, yra tik būtina sąlyga ,kad būtų įmanomas krašto 
vidaus tvarkos ir ramybės išlaikymas.

Ateitis priklauso nuo to, kiek Gomulka ir kiti Lenkijos ko
munistai parodys geros valios, — baigia straipsnį “L’Osserva

Kada daugelio tautų sritiniai

Mindaugo metai
Kaip sena mūsų tautos praei

tis sunku istoriniai net nusakyti, 
lygiai nelengva tiksliai datą nu
statyti ir mūsų valstybės įsikū
rimo. Praeitų metų rašinyje to
dėl kviečiau istorikus tuo reikalu 
susitarus pasisakyti ir mūsų 
garbingus veiksnius prašiau re
komenduoti tą datą visuomenei 
švenčiant mūsų valstybės nepri
klausomybės šventę. Prieš kry
žiuočių antplūdį į Prūsus mūsų 
tautą nieks nebuvo užvaldę, ar 
pavergę, todėl aišku, kad nuo 
neatmenamų laikų mūsų protė
viai gyveno laisvi, nuo niekieno 
nepriklausomi. Be istorinės klai 
dos mes galime teigti, kad mū
sų kraštas buvo laisvas ne 22 
ar 39, bet tūkstančius metų. Ka 
dangi paprastai gyvenime dau
gelis pavydi kitam to, ko pats 
neturi, tai todėl būkim kukles
ni ir imkim švęsti pradedant 
1953 metais nuo Mindaugo ka-

Naujas išradimas
Sinclair bendrovė išrado nau

ją priemaišą, vadinamą X che
mikalą, kuris gazoline naudoja-

Raudonieji demoralizuoja 
JAV jaunimą

Senatorius James O Eastland 
'iškėlė įtarimus naujos komunis-

Jei mūsų garbingi veiksni u 
nesiryžta tarti visuomenei auto- 
retingą žodį, tai kaipo balsas 
iš apačios pakartotinai kviečiu 
visuomenę šiemet sutartinai pra 
dėti pagerbti per šią Vasario 16
garbingąją mūsų valstybės pra- toro dalių veiksmingumą ir 
eitį ir minėti bent 704 metų mū-Į tvarumą, 
sų valstybės galutiną įkūrimą 
ir jos giminių apjungimą ir taip 
gi 39 metus valstybės atsteigi- 
mo datą.

mas pakelia žvakių ir kitų mo- tų taktikos: nešvaria, kuopla- 
pa- čiausia skleidžiama literatūra 

demurali/uot i jaunimą.

Nereikia dar labiau smulkintis
Clevelandiečiai sugalvojo dar 

didesnį susismulkinimą, prikerg 
darni kokią tai 13 metų šventę. 
Kaikam atrodo jau, kad ir 39 
metai per seni, nes nedaug yra 
likusių garbingų tos” datos tau
tos veteranų, pasirašiusių ne
priklausomybės deklaraciją. To
dėl kaikam panoro, kad būtų 
pagarbinti prieš 13 metų pasi
rašiusieji politikai sąjunginį raš 
tą. Čia jau mes norim perdaug 
viską į vieną sumaišyti valsty
bės įkūrimą su jos praradimu. 
Argi mūsų tauta ir kiekvienas 
jos garbingas tautietis tremia
mas į Sibirą 1941 metais, ar

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
Siunčiame dėvėtus ir naujus drabužius, medžiagas, vaistus ir 

maisto produktus.. Senus ir naujus daiktus priimame ofise
Galima siųsti ir paštu. ,

Visi siuntiniai siunčiami su jau apmokėtu muitu ir
pristatymas garantuojamas 

REIKALAUKITE KATALOGU
Taip pat siunčiame daiktus užsakomus Anglijoje 

Siuntiniai pristatomi gavėjui 5—6 savaičių bėgyje

T. KUCZEWSKI & COMPANY
4102 Archer Avė. Tel. FRontier 6-6399
Ofisas atdaras: Nuo pirmad. iki šeštad., nuo 9 v. ryto Iki S v. v.

y?

! rūnavimosi Lietuvos valstybės kalinamas koncentracijos stovykvaldovai tos pačios tautos vai- karaiįum 
kų rankomis viens kitą smaugė 
ir žudė, lietuviai karaliaus Min
daugo jau buvo sujungti vienon 
valstybėn ir kariavo prieš kraš
to užpuolėjus teutonus. Mes la
bai pykstam, jei kuris svetim
tautis iškraipytai parašo kurį 
nors mūsų krašto vietovardį, bet 
su stebėtinu užsispyrimu klai- 
dinam visą pasaulį slėpdami sa
vo valstybės garbingą praeitį ir 
melagingai skelbiame, kad Sven-’ 
čiam 39 metų valstybės nepri- met jau 723 m. sukaktis.
klauaomybės šventę. Tai yra ne' Minda lietuvių tuatos ne.
tik netiesa, bet tikras absurdas, .. , ,... . išvadavo iš kurio nors priešo, ones jei jau taip paraidžiui tą tik apjungė kaikurias didesne8 
datą imti tai tos nepriklausomy- gentis j dide8nį yienetą _ yie. 
bes turėjom nedaugiau 22 me- nalytę valstybę. Kadangi jau ta 
tus. Šešioliktoji Vasario mūsų da priešo bQta gausaus ir supta
tautai buvo, yra ir bus brangi I visų pusių, tai šiaurėčios lietu 
diena ir toje dienoje mes turi-, vįų gentės pateko kalavijuo-

Tos faktinos istorinės datos 
negalės mums užginčyti niekas, 
net ir baltgudžiai. Jei jie savi- 
nasi Algirdą ir jo palikuonius, 
tai prie Mindaugo tikrai negalės 
pareikšti pretenzijų. Nuo to lai-

loje 1943 metais netroško savo 
tautai ir valstybei laisvės ir ne
priklausomybės. Aš nenuneigiu 
nei vieno asmens, ar grupės ge
rų norų, bet čia tik geri norai 
ir pageidavimai, o ne įvykęs fak 
tas, nes tauta tebevergauja. Ši-

PRANAS SALEMONAVIČIUS
• Paruošia paprastas ir sudėtingas (nuosa

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

_ _ 504 West 33rd Street (netoli Normai Avenue).
Susitarimui tel.: VIctory 2-3486 

Valandos: Kasdien nuo (i vai. vakaro iki 1(1 vai. vak., šeštad. ir šėkui, 
nuo 9 vai. ryto iki 9 v. vak. 20 METŲ PATYRIMAS—-žkMOS KAINOS

tore Romano”. — Bet koks optimizmas šiuo metu būtų per į me *r l*kti švęsti valstybės ne-|^įamg 0 prūsaį kryžiuočiams, 
ankstyvas. Tačiau, kaip besivystytų Lenkijos įvykiai, kiekvie- priklausomybės šventę. Vasario: . ..
pu atveju galime būti tikri, kad šio krašto katalikai pasiliks iš- | deklaracija Lietuvos valsty- Pac siame jauname ras e,
tikimi patys sau, savo garbingai praeičiai, Bažnyčiai ir Kristaus bes nieks neįkūrė, o tik ja at-
Vietininkui. Jie ir toliau gins Dievo teises ramiu ryžtingumu, ku- kūra ir atstatė jos laikinai pra-

ko šiemet jau bus suėję 794 me- tokį aspektą įvesdami mes nesu- 
tai tai ne 39. bursim savo tautiečius dides-

| nėn vienybėn, o dalį jų' pvz. 
Neginčitina data yra ir Min-| kad ir Kybartų esamu ar nesa- 

daugo valdymo, bei valstybės mu aktu garbintojus tikrai iš 
tokios šventės atbaidytumėme. 
Pakankamai turime garbingos 
praeities faktų visą tautą vie
nijančių, juos mes ir minėkim, 
o neįneškim į garbingiausią tau 
tos šventę grupinius elementus. 
Mano pagarba Vlike, ar kur ki
tur tautai pozityviai dirban
tiems, tik ne vieta Vasario še
šioliktosios šventėje ją garbini
mui. Dr. Kazys Alminas

Parduodama
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 

VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

VYRIŠKAM KOSTIUMUI 
3'į vardo 
MEDŽIAGA 
Specialiai tik

rį persekiojimai užgrūdino ir vis giliau įspaudė į tautos sąmonę.

RIMTIES VALANDĖLEI
Mūsų garbingoji tėviškė

j- Vysk. V. Brizgys

Lietuva ir eilė kitų tautų šian prasti realybės, jos atjausti ir 
dien kovoja ne vien už laisvę. įvertinti. Ir ta realybė yra tau- 
Kalbama apie visos Europos pa- j tų vienybė, be kurios nebus iš- 
vojų. O jeigu ji žūtų, tai ir ki-Į laisvintos pavergtos tautos ir ne 
tų kontinentų krikščionybei ir išliks dar laisvosios. Tos realy- 
jos kultūrai iškiltų grėsmė. Į bės nereikia grįsti šių dienų šen

, . , , . . timentais. Neturi daryti į ją įtaKultūros, mokslo laimėjimai,j , ... ..___ . •. ____ „ kos nei praeities sentimentai.

rastą suverenumą.
Kodėl mes bijom ir vengiam

pasauliui prisipažinti, kad esam 
ne tik sena kultūringa tauta, 
bet kad turėjom vieną iš seniau

kada skaitoma 188 metų nepri
klausomybės dideliu pasididžia
vimu ką mes užimponuosim sa
vo 39 metais. Visai kitas daly
kas, kada tauta sugebėjo sukur 
ti savo valstybę prieš 704 me
tus yra verta dėmesio ir pagar-

— Iš visų grožybių ir blizge
sio, kuriuos mačiau Italijoje, — 
vėliau pasakė profesorius, — 
niekas nepadarė man tokio įspū 
džio, kaip šito vargšo žmogaus 
atsakas...

GRYNOS VILNOS VYRIŠKAM 
KOSTIUMUI SU yardo 
MEDŽIAGA 
už ............ $-| 5.00

THE LEON HOSIERY 
AND NOVELTY SHOP

VILNONE VYR. KOSTIUMUI 
vvorsted (Sharskin) medžiaga 
regul. vertė $8.50 
specialiai už jardą a

religija, geri papročiai eina iš 
tautos j tautą. Kultūra yra tarp
tautinis dalykas su tautiniais at 
spalviais arba ji lieka labai ne-

Tautų vienybės klausimo neiš
spręsime šaukdamiesi pagalbon 
tik tolimos praeities istoriją.

šių Europos valstybių, kuri denį ^°8' ^es savo valstybę turėjo- ____
gė net kitas tautas nuo užpuo-1 me *r kitas tautas nuo aziatų į Linki draugams ir klientams link- 
limo ir sunaikinimo, kaip iš rv-' gubojome, kuomet šiame krašte1“™* švenčių ir laimingų naujų 
tų taip ir iš vakarų vien tik indėnai su kalakutais im®tų- Turime moterų kojines. Vi-

yra egzistencijos reikalas. Tas 
egzistencijos reikalas šiandien 
stato reikalavimą tautų vidinio 
vieningumo ir vieningumo jų vi
sų tarpe. Užtat šiandien yra atė 
jęs laikas, kada mes visi ir reli
giniais ir patriotiniais motyvais 
turime tapti vienybės ir solida
rumo apaštalai: vienybės savo

vien tik indėnai su kalakutais .__. . . . , . , . . šokias naujenybes. Vaikams žais-
seiminmkavo ir tokiam didmies ius. Taippt valome rūbus — pal
tyje kaip Berlynas, vien tik šer mame ir pristatome. Vyrų marš- 

!• • i kiniai gražiai išskalbiami. 1304 W.nai is po ąžuolo giles rinko. 51st st Te, DRexei 3.«278.

tik d 4.50

MOTERIMS VILNONE PAL
TAMS MEDŽIAGA už žymiai 
papigintą kainą

SPAUSDINTO ŠILKO CREPE 
vertė $2.50 už jardą ir aukSč. 
specialiai iiž jardą 
tik .......................... $1,25

Tos vienybės taip pat nereikia ^arPe ir tarp atskirų tautų.
turtinga. Vadinamos prtality-i matooU da| kais

kiek palankių žodžių pasakys 
mums Vasario 16-tos proga es-

IUCUS SISTERS RESTAURANT f 

(Naujai) dabar atidarytas I
Galima .gauti rūgščių kopūstų ir kitų skanių * 
lietuviškų valgių. Atidarytas per visą naktį.

29 metai toje pat vietoje.
1608 W. ATfll St.. Tel. LA 3-9670 I

MOŠŲ KLIENTAMS NEMOKAMAI AIKŠTELES AUTOMOBI
LIAMS PASTATYTI. KRAUTUVE PATOGI Vėdinamą Ir erdvi

HELFAND’S TEXTILE 
FABRICS

1216 So. Union Avė. Telefonai: MOnree 6-1216
YkKTIMJOR BEMOKAMOS DOVANOS CEalau 9 ftftflft

I * KIEKVIENA PIRKIM OLBICJ O’OOUU

Krautuvė yra atidaryta kasdien, įskaitant, ir sekmadienius, nūn 
9:30 ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais uždaryta

Ne, taip nebus! — sušniokščia jis baltiem avi- pro skylutę. Samanė prie stalo. Išsigandus atsisuka į
jos buvo perdaug atskirtos ar 
užsidarę nuo kitų.

Praėjusių Kalėdų kalboje 
Šventasis Tėvas pabrėžia, kari 
tuščios yra kalbos ir pastangos 
kurti karinius valstybių paktus, 
kol tautos nesupranta, kad* vie

tai, latviai, vokiečiai, lenkai, ar i 
kiek gražių žodžių mes pasako
me jiems jų švenčių proga. Rei
kia žiūrėti, kaip mums sekasi 
savo tarpe pašalinti mus ski
riančius ginčus ir rasti bendros

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

nos ar kitos tautos politinis ar veiklos pagrindus, 
ekonominis pralaimėjimas kar- gupra8ti ne ų re.
tu yra visų aplinkinių tautų , , . . nieka v J
nralaimėiimas , . KuroP°8 nl®KS neia Kairėj pusėj dviračiai sustoja. Šviesa užgęsta.
P J į“18™'"- neapsaugo, be jo. pa Aisklai, dinaminė lempa: nevažiuoji, ir gęsta. Gim-

Kultūrą bei religiją buvo ga-čios, bet dar ir kitą: Europos
Įima sunaikinti ne tik anais lai-i pavergtos tautos po vieną nega- 
kais, kai iš Azijos ir Afrikos Ji būti išlaisvintos. I laisvę jos 
veržėsi į Europą maurai ir toto- turi eiti arba visos kartu, arba 
riai. Esame liudininkai, kaip y- visos kartu vergauti. Mūsų ir 
ra lengva ir šiandien tai pada- l<itų tautų uždavinys išlaikyti

liam ir nueina sodu.
Prisidengdamas medžiais, pasiekia sieną ties švie

čiančiu langu. Kažkokie keisti žodžiai viduje, žingsniai. 
O gal kas įsmuko? Ne, tas, kuris lydėjo sugrįžo. Jis 
pats matė ištirpstantį alėjoje. Bet ji kalbasi?

Prieiti prie lango negalima: taką tvenkia gėlės. 
1 Tuoj brauksis per kojas ir šlamės. Be to, ir langas iš
keltas aukštai. Nieko nematvsi.

duris, prišokus užpučia lempą Mama drabužiai. Ren
giasi. Sugirgžda lova.

Gimbutas tyliai pasitraukė ir valandėlę iš virtu
vės seka jos kambarį.

- Viskas aišku! Rytoj bus kitokį atlaidai!
9

SEKMADIENIS. Atlaidai miestelyje Šventoriuje 
lyg sniego prikritę — baltuoja skarelės, po topoliais 

Nužengia į kiemą ir randa priemenės duris užra- augaįaįR — ūsoti veidai Atviruose bažnyčioj languose 
kintas. Samanė galvojo, kad visi miega. T ada grįžta į jr duryge — vargonų ošimas ir giesmės Bokšte nuo 
sodą ir per didžiąsias gonkas įsėlino vidun. įsimovęs gaulės įkaįtę djdjr)j yarpa( Kartal8 pratrūksta jie 
batus, čiuža virtuvėn, iš ten į kitą kambarį, kur pro triukšmingai lr p|a,lkia prr Kod,lfl( dulkinus kelius,

butas net kvapą sulaiko. Kas ten? Kažką kalbasi, durų apačią siauru ruožtu jsibrėžia šviesa. Tyliai, ty-, Tada kiIgte|j ga|yoR pflRltampo flk;trP|ės ir dar labiau 
Girdi tik šnibždesį, bet žodžių nesupranta. Paskui Sa-; nai prieina. įsiklauso. susispaudžia bažnyčioje, m.v.lni ,a švenloriiijn
manė pasilenkia, glaudžiasi. Gimbutas vos vos neso- į Samanė lyg tai vaikščioja ir kažką pusbalsiu kai

ryti. Kai šiandien mes apgailes
taujame savo ir kitų tautų liki
mą, tai vargiai pakankamai yra 
tokių, kurie pilnai supranta, kas 
dar gresia mūsų ir kitoms tau
toms. Joms gresia pavojus tap
ti destruktyve žmonijos dalimi. 
Šis pavojus pirmoje eilėje gre
sia visoms Europos tautoms, o 
per jas ir kitiems kontinentams. 
Prieš grėsmę visos Europos lais 
vei ir prieš šį dvasinės barbari-

ka iš krūmų. Lyg pasibučiavo. Tikriausia. Kaip iškęs ba. Visą laiką kala ir kala. Negali būti, kad kas lin- 
tokią gražią naktį, kai žiogai čirškia ir sodai kvepia?!. dėtų. Gal šventųjų gyvenimus skaito, o gal rožančių? 
Tada baltas megztukas nuskuba, o juodasis apsisuka, Bet ji žingsniuoja, kartais pašoka, lyg atsisėda, ran- 
ir dideliu greičiu spaudžia. Šviesa nuplieskia. ir dvi-, kom suduoda per suknelę. Kuris.kelmas ten dedasi! 
ratis prašniokščia pro šalį. Užpakalyje raudona žie- Maldos? Ne!
žirba. Tai ne raganos akis, bet tikra lemputė. Ir kas Praeina kokia dešimt minučių, o kito balso nė 
Čia kitas turės, jei ne vikaras. Įsižiūri numerį —į šnapšt! Neiškentęs dirsteli pro rakto skylutę. Ji vaikšto 
Tl. 366! I kambaryje, mostiguoji rankomis, pasižiūri į knygą,

Juodasis dingsta alėjos vingyje. Gimbutas atsi- gulinčią ant stalo, vėl atsitraukia kelis žingsnius, 
suka į namus. Tylu. Joks šuo neloja. Samanės kamba- Išgirsta žodžius: “Tu nežinai, kaip aš tave my
ryje įsižiebia šviesa. j liu..." Baimė nusmelkia visa. Pamišo mergina! Tiek

Išlenda iš krūmų ir nutraukia pro medžius. Pa-j meldėsi, pasninkavo ir ko prisigyveno! Naktį kliedi,
Religija, tautos ir asmens do-( siekęs sodybą, neina pro vartelius, bet išlipa per tvo-i deklamuoja kažkokias eiles, sapalioja apie meilę...

savųjų tautinį sąmoningumą ir 
patriotizmą yra būtini. Be jų 
tauta negali išsilaikyti ir gyven
ti : ji pražūva svetimuose vande
nyse. Tačiau visada, o ypatingai 
šio meto aplinkybėse to nepa
kanka. Prie jų yra būtini solida
rumas Kiekvienos tautos savyje 
ir visų Europos tautų kartu.

mas yra dideli dalykai; tačiau 
jos pavojų nėra kitos priemonėsĮ jUOg vjgU8 didesnis ir svarbes 
be Europos tautų nuoširdaus, nj8 fakĮa8 yra egzistencija. Pir- 
sutarimo.

Politinis gyvenimas ir veiki
mas yra didžiausia proza ir re
alybė iš visų gyvenimo realybių.
Politikai netinka nei tas asmuo, 
liet u tauta, kuris nepajėgia au

ra tautino kultūra, patriotiz- rą tiesiai į sodą. Pritūpęs serbentų krūme, apsižval-: x 1 s ,ra, ^utno v p. J I D . Gimbutas išsitiesia nežinodamas, ką daryti.1 , r.' m 1 T-. • 1 _ _ i UlIlIUUlttS iSHiiicniH. iic£iiiuu«iiitin, nn uuiyn. Eitigo. Niekur nieko. Balti aviliai miega. Prie vieno pn- a , 1 .. . \ ■, . ,, .... . „ 0 . . . . . 1 vidų ir tuoj trumpai suimti. Kas čia do tvarka? Iw»i-slenka, klausosi pridėjęs ausį. Zumsi tyliai, lyg kaz- ‘ x . _i , , . . ................ ... 1U\. X, . .... . . . kas miegoti Kuriems kelmams tie rankų skesciojimai,kokią maldą kalbėtų. Tai bitelės, tai ne žmogus. Žino, . J
reikia būti kad salėtum Die kad nakti reikia miegoti. O žmonės, štai kad ir Sama- a 81 me*

“ , , “ *, " , 1 nė. važiuoja, auaitikinėja ... Kambarya nutyla. Jokio žingsnio, jokio žodžio,
vą p n 1, ap ven oj . pa į sugelia Gimbutui ftirdį. Kokia negarbė, kokia Ruapaudęa kumžėius, vėl pasilenkia prie rakto aky.

gėda, piemeniškas kvailumas! Samanė ir... vi-ka-ras. lutės, bet čia grindys vaiduokliškai sugirgžda. Štai, 
Pats nenori tikėti, bet... bet... jis lydėjo... Kodėl nešoko ką reiškia sena troba! Veriąs balsas nueina per visus , 
ant kalio, atgriebė ui krūtinės. O jalgu . kampus. Drabėdarnau Ir viskam pasirengęs, dar žvelgia

riotų, kultūrininku. Kaip dideli 
tie dalykai bebūtų, šiandien dau 
geliui tautų už juos pirmesnis

Vežimais užgrūstos gatvės, ho<I»'Ii;ii, kiemai Kve
pia sūriai, ragaišiai. Ritasi alaus slalinailės, kurios 
greit suputos ir vaišins bičiulius, pažįstamus.

Aikštės pakraščiuose baltos palapines, atklšu 
sios ilgas pastoges. Ten ilgi saldainiai, lyg lazdos su
kabintos, suversti kaspinai An» stalų žaislais, tos 
skambančios dūdelės, švilpukai, kuri® skardendami 
pripildys nidens ganyklas Ten rainos skarelės, me
duoliai, kaklaraiščiai, kvepnūs muilai, veidrodėliai su 
saulės spinduliais, saldainiai Ten įraudę pirkėjų vei
dai, šūkavimai, vaikezų spūstis.

Per Aikštę skuba gražiausi batai, keliasi dulkės 
Suknelės margos, mintys ir žvilgsniai aštrūs, vienas 
kito išsiilgę. Toli, už mokyklos pastatų, trenkia mu
zika, išeina cirko ristikai, vartosi juokdariai su amži
na šypsena, magikai iš rankovių gaudo balandžius, 
ryja kalavijus. Prie šventoriaus ubagai plėšo armoni 
kas ir kiša kepures, rankas tiesia ) kišenius. Šūkauja 
balsai. Praeina įsimylėję, vagišiai slepia žvilgsnius 
Seniai besimalę glėbesčiuojasi. Iš kiemų dvelkia alus 
Visai ne laiku, nes suma dar neprasidėjo. Neišlaikė

(Bus daugiau)

t
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Lietuvių Auditorijos
Įvyksta 1957 M., VASARIO MĖNESIO 9-ta D. 

Geriausios kaukės bus premijuotos. Šokiams

gros Balio Pakšto Orkestras

Tradicinis Kaukių E Salius
Pradžia 8-tę valandą vakaro. Staliukus užsisakyti 

iš anksto telefonu - VIctory 2- 6172.

Lietuviui Auditorija, 3133 South Halsted Street

— *

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ KATALIKŲ ,Waterbury. Conn. 
FEDERACIJOS SUVAŽIAVIMAS , t r i m p a i

Australijos Lietuvių Katalikų skaičius pakilo iki 1,000. Laik-I — Jono šaknaitio ir Petrės
Federacija, įkurta prieš du me-1 raštis yra surenkamas ir su- šuop.vtės jungtuvės įvyks kovo 
tus, praėjusių metų pabaigoje laužomas savo jėgomis, spaus-1 2 d. — šeštadienį. 10 vai. mišios 

dinamas australų spaustuvėje, i ir jungtuvių apeigos šv. Juoza- 
Prie laikraščio daug darbo pri- po bažnyčioje; vėliau vaišės lie- 

talikų Kultūros Draugija Sydnė j dėjo visi Federacijos valdybos tuvių klube .
juje. Dalyvavo katalikiškų or- nariai: kun. P. Vaseris, atlik-Į —Lietuvių skautų ir skaučių

turėjo antrą savo suvažiavimą. 
Suvažiavimą ruošė Lietuvių Ka-

ganizacijų ir asmeniniai lietu
viškų parapijų atstovai iš Me!- 
boumo, Adelaidės ir Sydnėjaus.

damas beveik visą linotipininko bendra rankdarbių ir skautiško 
darbą, kun. J. Kungys, visa šešjsios veiklos parodėlė įvyks š. 
takauskų šeima. Švambarys, Sa m. vasario 24 d. — sekmadienį

Suvažiavimas buvo pradėtas | muliai ir Šlika. “Tėviškės Ai-__ nU0 2 vai. p. p. lietuvių klu-
pamaldomis, kurias atlaikė Fe- dų” redaktorius, administrato- bo —- 103 Green St. salėje. Kvie 
deracijos valdybos pirm. kun. rius ir visi talkininkai bei bend
P. Vaseris. Pamaldose dalyva
vo suvažiavimo atstovai ir ne
mažas būrys apylinkės lietuvių
katalikų.

Kun. P. Vaseris, pradėdamas 
suvažiavimo posėdį, priminė, 
kad mes dar neturime lietuviš
kos katalikiškos veiklos pamink 
lų šiame krašte. Mes dar tiktai 
darbą pradedame, bet, Dievui 
laiminant, jungtinėmis pastan-

čiami visi atsilankyti ir pasižiū- 
radarbiai dirbo be jokio atlygi- rėti, kuo užsiima mūsų skautiš- 
nimo. kasis jaunimas.

Valdybos* — Skautų tėvų bei rėmėjų
Savo kalboje Tėviškės Aidų metinis susirinkimas įvyks pa- 

redaktorius kun. dr. P. Bačins-' rodėlės laiku to paties Rlubo pa.
kas palietė tas nepalankias ka- talpose. Visi, kurie turi vaikų 
talikams sąlygas, kurios atsira-| skautų ar kurie nori ]ietuvių 
do ALB laikraščiui patekus į skautų-čių veikimą paremti, 
katalikams priešingo nusistaty-Į kviečiami atsilankyti.
mo žmonių rankas. Iškilę gin 
čai lietė katalikų tikėjimo vie

gomls praminsime gilius ir pras tą mūsų bendruomenėje. Bend-
mingus lietuvių katalikiškos 
veiklos pėdsakus.

I suvažiavimo prezidiumą bu
vo pakviesti dr. A. Mauragis, 
P. Pusdešris ir J. Mulokas. Sek 
retoriavo J. Motiejūnas.

Lietuvių katalikų laikraštis

Iš Federacijos valdybos pra
nešimo paaiškėjo, kad valdy
ba, vykdydama pirmojo suva
žiavimo nutarimą pradėti leisti 
lietuvišką katalikišką laikraštį, 
visą savo veiklą ir energiją bu
vo nukreipusi to uždavinio atli
kimui. Pradžia buvo sunki. Ge
rai ištyrus reikalą, pasirodė, 
kad laikraštį leisti ir jį išlaikyti 
bus įmanoma tik įsigijus savo 
nuosavą spaustuvę. Buvo nu
tarta pradžioje įsigyti tik dalį 
spaustuvės. Federacijos valdy
bos nariai sudėjo 600 svarų pa
skolą ir už tuos'pinigus užpirko 
linotipą. Melboumo katalikų 
klebonnui leidus, jo klebonijos 
kieme buvo pastatytas spaustu
vei mažas namelis. Federacijos 
valdyba išleido atsišaukimą į 
Australijos lietuvius katalikus, 
pranešdama apie pradedamą 
leisti katalikišką laikraštį ir 
steigiamą Katalikų Spaudos 
Fondą. Atsišaukimas buvo pa 
siųstas Australijoje leidžia 
miems lietuviškiems laikraš- 
čiaums. Jurgio Glušausko - Ar
mino leidžiamas “Australijos 
Lietuvis” Federacijos valdybos 
atsišaukimą tuojau atspausdino. 
Australijos Lietuvių Bendruo
menės leidžiamas laikraštis “Mū 
sų Pastogė” atsišaukimo neįsi- 
dėjo. Pasiteiravus, kodėl ne
spausdino, buvo gautas atsaky
mas, kad “Mūsų Pastogės” re
dakcija atsišaukimo nėra ga
vusi. “Mūsų Pastogei” buvo pa
siųstas registruotu laišku kitas 
atsišaukimas, kurio “negauti” 
redakcija jau nebegalėjo. Tada 
Federacijos valdyba gavo iš 
“Mūsų Pastogės” redakcijos 
raštą, kad atsišaukimas galėtų 
būti atspausdintas kaip komer
cinis skelbimas, tik apmokėjus 
jo vietą laikraštyje. Atsišauki
mas buvo ilgokas ir būtų kaina
vęs nemaža pinigo. Valdyba ne
turėjo lėšų paitenkiniti “Mūsų 
Pastogės” reikalavimą ir atsi
šaukimas bendruomenės laikra? 
tyje nepasirodė.

Žinia apie katalikišką laikraš
tį ir Katalikų Spaudos Fondą pa 
sklido greitai, fimė plaukti au
kos ir laikraščio prenumeratos. 
Federacijos valdyba pajuto, kad 
lietuviai katalikai jos darbą re
mia. 1956 m. vasario 11 d. pa
sirodė Australijoje lietuviškas 
katalikiškas Savaitraštis “Tėviš 
kės Aidai”, redaguojamas kun. 
dr. P. Bačinsko. Iki metų pa
baigos į Katalikų Spaudos Fon
dą suplaukė aukų 1,130 svarų, 
ir laikraščio prenumeratorių

ruomeriės laikraščio puslapiuo 
se spausdinami kaltinimai kai- 
kuriems kapelionams padarė ka 
talikams daug žalos, vėliau pa- 
sireiškusios tam tikru nepasiti
kėjimu kapelionais net grynai 
religiniuose reikaluose. Iškilę 
klausimai buvo nušviečiami vie
našališkai, o kapelionai ir kata
likai, neturėdami savos spau
dos, negalėjo laisvai ir tinka
mai tais klausimais pasisakyti.

— Tremtinių draugijos meti
nis susirinkimas įvyks vasario 
10 d. 2 vai. p. p. lietuvių parapi
jos šen. mokykloje.

— Bendruomenės apylinkės 
metinis susirinkimas, turėjęs 
įvykti II.3, atidėtas į vasario 
24 d.; įvyks lietuvių klube — 
48 Green St. — nuo 2 vai. p. p.

— Skautų vyčių sueiga ne
priklausomybės šventei paminė
ti įvyks vasario 10 d. nuo 11 
vai. skautų klube.

— A. Paliulis pradėjo dirbti

dalyvaus Gildos ruošiamame va 
kare parapijos salėje.

— Moterų klubas išsiuntė 
siuntinėlį lietuvėms į Sibirą. Do 
vanėles sudėjo klubo narės, o 
persiuntimo išlaidos apmokėtos 
iš klubo kasos. Toks siuntinėlis 
pernai buvo pasiųstas per Bal
tą. Vienoje iš Sibiro gautoje fo
tografijoje buvo matyti būrelis 
mūsų tautiečių; iš čia norėta 
joms pareikšti simpatija, ir to
kiu būdu prasidėjo siuntinėlio
vieno ir kito ruošimas nepažįs
tamoms lietuvėms Sibire.

— Lietuvos vyčiai išsirinko 
1957 metams vadovybę. Pirmi
ninku išrinktas Frank Shaknai- 
tis, viceDirmininku — dr. J. Je- 
nušaitis, sekretore — Agnės 
Zdanes, finansų sekretore — L. 
Paulauskas, iždininke — E. Bar 
kauskas; direktoriais — E. Sny 
derienė, P. Zailckienė, W. Woz- 
niakienė, J. Stokes ir W. Blins- 
trubas, namų prižiūrėtoju — J. 
Barmaskus. B. J.

sario 24 d., sekmadienį, 6:30 
vai .vak. šv. Kazimiero parapi
jos salėj ruišia jaunimui šokius. 
Lietuviškasis jaunimas kviečia
mas šokiuose gausiai dalyvauti.

— Studentų ateitininkų susi- 
: rinkimas įvyko vasario 3 d., sek 
madienį, 5 vai. p. p. pas J. Mit
kus. Referatus skaitė R. Dab- 

i šys apie švietmią nepriklauso- 
! moję Lietuvoje; V. Mitkutė —

sTA I » n o 
IR NAMĮ, 
PATAISYMU’ 
PRISTATOM 
r isokiŲ Rūsių 
KFnmni

Jjenis, vasario 9 1957

Uetuvišk^ gazolino stotis ir auto 
taisymas

Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys

___________

apie lietuvių literatūrą; R. M<
I dziukaitė — apie lietuvių rnuzi- V l K T O K o K O 2 l C O S> 
Į ką. Studentų ateitininkų »skai
čius nuolat didėja. Jiems vado 
vau ja pirm. D. Valančiūtė, ka 
sin. A. Polikaitis ir sekr. Ž. Bal 
sytė. k. L

Skelbkilrs “Drauge”!
C4LL-ME-M0T0RS C0.

5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

V>'v'

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
• TAUPYMO 

SE NOROvf

Diskusijose kalbėjusieji pasi-j Tsrpilų vaistinėje, 
sakė dėl laikraščio tolimesnės; ’ ,ama> kad ii Water- 
linijos ir bendros katalikų ak- j bury aplankys Nekalto Prasidė
tos Australijoje. . • Jlmo seselių auklėtinių (iš Put-

Buvo nutarta Federacijos valį tiupė su vaidinimu ir čia
dybos būstinę ir toliau palikti 
Melbourne. ’Į naują Federacijos 
valdybą buvo išrinkti J. Gylys,
Br. Zumeris, J. Mulokas, A. Gri 
gaitis ir J. Motiejūnas. Be jų į 
valdybą įeina nerenkamas vie
tos kapelionas kun. P. Vasaris 
ir kviečiamas dvasios vadas 
kun. J. Kungys. Federacijos 
valdybos kandidatais liko Z. Ru 
dys, J. Petraitis ir L. Vaičaitis.

Revizijos komisija buvo per
rinkta senoji — J. Aranauskas,
S. Pankevičius ir V. Čižauskas.

Sveikinimai
Suvažiavimas pasveikino Syd 

nejaus kardinolą Gilroy, Kauno 
arkivyskupą J. Skvirecką ir ki
tus Lietuvos vyskupus, esančius 
tremtyje, Melbourno arkivysk.
Mannix, Imigracijos Katalikų 
Komiteto pirm. mons. Grennan,
Katalikų Federacijas JAV ir 
Kanadoje, Vliką ir Diplomatinę 
Tarnybą, ALB Krašto Tarybos 
atstovų suvažiavimą, lietuvius 
sportininkus, suvažiavusius į 
VII sporto šventę Sydnėjuje, 
lietuvių studentų suvažiavimą,
Melbourno lietuvių parapiją, į- 
sigijusią nuosavus namus, ir A- 
delaidės lietuvių parapiją, nusi
pirkusią sklypą vasarvietei ir 
pradėjusią vasarvietės statybos 
darbus.

Suvažiavimas priėmė rezoliu
cijas, kuriose Australijos lietu
viai katalikai raginami skaityti 
ir palaikyti katalikišką laikraštį 
“Tėviškės Aidus” bei burtis a- 
pie lietuviškas pamaldas ir rem
ti lietuvių kapelionų pastangas 
kuriant lietuviškas parapijas.

Katalikų Federacijos suvažia
vimas praėjo pakilioje ir darbin 
goję nuotaikoje. Reikia tikėtis, 
kad jo nutarimai įlies naujos 
dvasios ir energijos į tolimesnį 
lietuvių katalikiškos akcijos 
darbą Australijoje.

J. A. Jūragls

Comptometro-Mašinraščio 
Mokykla Pradeda 

Pavasario Semestrą
Tuoj mesk dulkiną fabriką, nes 

jūsų laukia darbas švarioje raš
tinėje. Skambink mokyklos ve
dėjui P. Keslūnul — tel. WA1- 
brook 5-4315. Mokyklos adresas:
5543 S. Albany Avė.

CARR MOODY 
M’VIBER CO

'TĄSYS la 'usAh, Kre, 
1039 $o Halsted Si

Tel VIctory ‘i-1271 
t.naluu/ituc. i. Prekių Pnauif-

_ . - _ j.- . aak Teik :n. Nemokama
Los Angeles, Califomia «aš«n? atidai kasdien Qu«

į 8 vai. ryte iki 8 vai vakari 
— Vasario 16 minėjimas į-j ieAt«dieni’>n iki k ai vakar- 

vyks š. m. vasario 23 d-., šešta
dienį, 7 vai. 45 min. Patriotic 
salėje, 1816 So. Figueroa Str.
Kalf orai jos gubernatorius Good 
win J. Knight ir Los Angeles 
burmistras Norris Poulson jau 
yra paskelbę Lietuvos dieną. Į 
minėjimą iš New Yorko atvyks 
Lietuvos Laisvės Komiteto pir
mininkas Vacį. Sidzikauskas.
Dalyvaus eilė žymių amerikie
čių. Visi lietuviai kviečiami ta
me minėjime dalyvauti.
, — Lietuvos Vyčių kuopa va-
. . s

BALYS
Radio-Tele vision 

SALES—SERVICE
Rekordai — Dovanos — Filmos 

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

Krautuvu atdaru pirm., ketvtr. 9—-9. 
Antr., tref-., fieštad. 9-6. Sekin. 9-2.

4038 Archer Avenue t.i. la3-67ip 
.AUGUST SALDUKAS Pr»»l*»n.r>

1957 BUICKAS 
Tik

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

Lietuviškoje Prekyboje-MSLDA BUICK, Ine. 
907 W. 35th St., Chicago 9, III. LA 3-2022

10 Atsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti 
Standard Federal Taupymo B-vėįe

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

bet knygose rodoma už $1.00.
5. Pakėlėme dividendą 1/4% 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

JUSTIN MACKIEWICH, President 
JUSTIN MACKIEWICH, Jr., Vice-President

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

Standard Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

(Archer Avė. at Sacramenlo) 
PHONE: Vlrginia 7-II4I

=*J

tllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlIHKIJlill

PERKRAUSTYMAI - MOVING
sąžiningas darbas Visi apdraudimai. Iš u

tolimų distancijų šaukite sekančia.}-

ANTANAS VILIMAS
3415 S IJTUAN1C* 4VR. rHJfJAOO. KJ

Telefonas — FFSnntler 8-IRK? ,

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM I VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

menų turinčiu ilga patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne Ate.,Teief. Vlrginia 7-7097

KAS
J. G. 1ELEVLSION OOMPANY X

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

TV APARATAI: paprasti ir spalvoti, automatiški, valdomi nuo tolo, 
nešiojami, jungiami prie automobilio baterijos. PATEFONAI: vietiniai 
ir užsieniniai, paprasti, nefttojami. automatiški, Hi-Ei, natorijiniai. RA
MI.J AI: vietiniai ir vokiški, AM. KM, trumpos bangos, keliais garsiakal
biais, staliniai, kabinetiniai, nešiojami, kišeniniai, tranzitąriniai.

ATIDARA IR SEKAI. nuo 11 vai. ligi X vai.

NARIAI IMTUVU UI p H: \kOIJMMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Western Avė., Chicago 36, Iii

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

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

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

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

*
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOISŠeštadienis, vasario

BUDRIKO
Kolosališkas deimantuv

ir kitu gėrybių 

IŠPARDAVIMAS

NOW Exclusive
Columbia ’TRU-FIT'-*

Styles at .. NEW|“
LOW
PRICESl

JR fI

v; Sy26153.14
r

S. VALIUKIENE IR ST. CITVARAS APIE ! lą, tai savaitraštį, tai net dien- bama; o gal redakcijos jų taip- 

' “RIGOLETTO” OPERĄ
"Rigoletto” operos lietuviškie nimo patys gražiausi prisimi- 

ji spektakliai, kurie įvyks kovo nimai yra susiję su Lietuvos o- 
30 ir 31 dienomis, bus didelė ir perą. Turėjau laimę pirmuosius 
reta lietuvių kultūrinė ir muzi-' scenos žingsnius padaryti Rau
kinė šventė. Mes Chicagoje vis no Valst. Teatro scenoj, o pas- 
neturime pastovaus lietuvių te- kutinius du sezonus buvau ope- 
atro, o ką jau, bekalbėti apie o-j retės soliste ir be to dainavau 
perą, kuri ir savo krašte be vai- mažesnes partijas operoje (Mer 
džios pinigų pagalbos neišsilai- cedes — “Carmen”, Šinkorka — 
kydavo. Bet štai atsirado pasi- “Borise Godunove” ir kt.). Bet 
ryžėliai — Chicagos Vyrų cho- visa pergreitai baigėsi bėgimu 
ras — ir ėmėsi iniciatyvos įgy-i iš Lietuvos.
vendinti seniai nešiotą idėją —i „ ,. .... ...... — Koki prisiminimai nša supastatyti «en, pirmaeilę poau| VokleUjM

raštį.
Populariausios visur — “Lie

tuvių Dienos”. Vieni jas užsi
sako tiesiai iš administracijos, 
nors paskui turi sunkumų su pi
nigų persiuntimu, kiti — ima

gi negauna.
Apie namus daug kas turi 

rengęs darželį su lietuviškomis, 
rūtomis. Jei eisi gatve ir abejo-, 
si, ar čia lietuvio namai, — už
tenka pasižiūrėti j darželį ar lan

atskirais nr. iš platintojų. Tik- go uždangas ,ir tuoj žinosi, kad' 
tai Anglijos lietuviai nusiskun- tik lietuviai sodina ir augina gė- 
džia, kad tame puikiame žurna- les bei tiesia uždangas ant viso 
le per maža vaizdų iš Anglijos lango.
lietuvių gyvenimo. Ką bekalbėti apie lietuvių vai;

Vienas kitas užsisako “Ai- bingumą, apie kalbumą .kartais 
dus”, nors kartais nusiskundžia, j aP‘c dain4 ar akordeono muzi- 
kad darbas, fizinis nuovargis k^! Kur tįk surengiamos krikš-j

Q|/|D’Q 5 E L FVlMl C* SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

4LL PHONES — WdL3R00K 5-8202

neleidžia giliau susitelkti ir ati
džiai perskaityti rimtus bei il-

tynos, vestuvės ar kitos šeimos 
iškilmės, į jas sukviečiama daug

1/8 karato Deimantinis žiedas 
vertes $78.00 tik už ....................$3$.(1(1

1/, karato Deimantinis žiedas, 
vertės $125.00 už .........................$02.00

J/, karato Deimantinis žiedas, 
vertės $195.00 už ........................ $OS.OO

Geri, garantuoti auksu pripildyti 
vyriški ir moteriški rankiniai laikro- I 
dėllai, 17 akmenėlių, tiksliai einan- I 
tys, vėliausios mados, vertės $39.00 
tik po ................................................... $1(1.00

'Rankiniai laikrodėliai, 17 akmenė
lių vertės $20,00, po...................... $0.00

Metalinės geltono ir balto metalo 
tystanėios laikrodėlių apyrankėlės 
vertės $6.00, tik po $2.05, Tokių apy- 
rankėlę -pritaiko ekspertas laikrodi
ninkas prie jūsų laikrodėlio per po
rų minučių, Jums palaukiant.

Sezoniniai papuošalai, auskarai. 
Bpilkos, apyrankės šio išpardavimo 
metu vėrės nuo $8.10 iki $5.00, už 
05c.

100 gabalų lėkščių setas vertės 
$22, tik. po .......................... $9.00

60 gabalų lėkščių setas, vertės 
$11.00, už .............................................$4.50

26 gabalų stainless Steel peiliai, 
šakutės, šaukštai, šaukšteliai, vertės 
$6,00, tik už ................ $4.20

62 gabalų pasidabruoti peiliai, šau- 
štai, šakutės, šaukšteliai, vertės 
$24.00, tik už ................................... $12.00

Naujos fonografų ir radijo kom
binacijos, automatiškai keičiančios 
rekordus, tik po $40.00—specialiai.

Nauji HI-FI (Kolumbijos fonografai 
su deimantine amžina adatėle, ver
tės $139.00, tik po ...................... $$7.00

Naujas F.M. ir A.M. radijas ver
tės $69.00, už ................................$40.00

“Naujtenybė” labai mažutis ki
šeninis Transistor radijaš be tu bū, 
labai gerai pagauna inažasias radijo 

' stotis, vertės $50.00, už .............$44.00
Mažas paprastas .radijas $12.95 ir 

augščiau.
Nauji šaldvtuvai vertės $210.00 

.............................................................. $140.00
Naujos skalbiamos mašinos,

vertės $150.00, tik po ............... $97.00
. Proslnimo Ir džiovinimo mašinos, 
vertės $50.00, tik po ................. $27.00

Elektriniai dulkių siurbliai, vertės 
$49.00, po $27.00 ir augščiau.

Nauji gasiniai pečiai nuo $$7.00 ir 
augščiau.

9x12 Llnoleumal vertės $9,no, tik
po $4.05.

9x12 Axmlnster kilimai, vertes $fii 
tik po ..............................................

Portable rašomos mašinėlės, 
vertės $49.00, tik po ................. $20.0(1

Blanketai ir kaldros už pusę kai
nos.

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE, INC.

3241 S. Halsted St.
Tel. CAIumet 5-7237

Atdara pirmadienio ir ktvirtadienlo 
vakarais iki 9:30 v. vakaro

.leuelry Dept. netlėlloj uždarytas 

Progra ma
Prie progos nepamirškite ltudriko 
Radijo valandos su gerais daininin
kais Ir orkestru, ketvirtadieniais nuo 
6-os iki 7-tos valandos vakare iš sto
ties WHFC, 1450 kil.

linių opęrų gimtąja lietuvių kal
ba. Be lietuvių solistų nuošir
džios talkos, aišku, rengėjai o- 
peros nebūtų pajėgę pastatyti. 
Štai, kaip atsiliepia du “Rigolet 
to” operos kolektyvo nariai — 
sol. S. Nasvytytė . Valiukienė ir 
sol. St. Citvaras — apie muzi
kos'meną ir artėjančią “Rigolet 
to” premjerą:

S. Nasvytytė - Valiulienė — 
Madilaletia

— Koks Tamstos mėgsta
miausias komoozitorius ir ko
dėl?

— Be galo mėgstu muziką ir 
nuo vaikystės išnaudodavau vi
sas progas jos klausytis ir vi
sada turėdavau ne vieną, o ke
lis mėgstamiausius kompozito
rius. Bėgant laikui, skonis kin
ta, bet ir šiandien neturiu vie
no vienintelio mėgstamiausio 
kompozitoriaus. Vokalinės mu
zikos (dainų) labiausiai prie šir 
dies man yra Brahmso melodin
gos dainos, kupinos romantiz
mo, įformintos pagal klasikinės

j — Visa eilė puikių pastaty
mų Stuttgarto operoje, kuriuos 
visus mačiau. Karui pasibaigus,' tarpe.
3 metus lankiau Stuttgarto Mu- Galima užtikti ir dienraščius 
zikos Akademijos operos mo-—pirmiausia “Draugą”, paskui 
kyklą ir galėjau patekti į ope-“Naujienas”, tačiau iš jų čia 
ros spektaklius, kada tik no- i netiek naudos: kol ateina, kar- 
rėjau. Turėjau progą ir pati tos tais užtrunka dvi, trys ir dau- 
operos scenoje pabūti, kai aka- i giau savaičių.

gus straipsnius. Ta savotiška bičiulių ir draugų, kad kartu 
proto atrofija gerokai jaučiama i būtų linksmiau ir iškilmingiau, 
net buvusių proto darbininkų Skamba dainos, aidi muzika, gar 

sėja kalbos, putoja alus.
Anglijos lietuviai savo namus 

įsirengę kaip Lietuvoje. Lietu
vių namai čia — mažos lietuviš-
kos salos. J. Ku kis

demija pastatydavo savo spek
taklius: visą Mozarto “Užbur
tąją fleitą” • (su operos choru 
ir orkestru) ir atskiras scenas 
iš Verdi “Aidos”, “Trubadūro” 
ir taip pat Rigoletto”, kur vo-

Dar skaitomi “Dalbininkas” 
arba Toronto “Tėviškės Žibu
riai”.

Jaunimas spauda domisi .ta
čiau nelabai ją gaudo. Ateities 
žurnalas yra puošnus ir nebran

tiją ir dabar turėsiu progą pa
dainuoti lietuviškai.

—s, Kuo Tamstai mielas šis 
Verdi “Rigoletto” pastatymas?

— Labai brangi ir gerbtina 
kiekviena šviesi pastanga mūsų 
sąlygose duoti profesinio lygio 
pastatymą. Gerai žinau, su ku
riomis kliūtimis tenka susidurti 
statant dramos veikalą, juo la
biau operos spektaklį, ir labai 
gerbiu Chicagos Lietuvių Vyrų 

muzikos' prinTipusrkurios ’labai choro iniciatyvą ir ryžtą šį su
tinka sunkesniems, žemiems bal manym4 įgyvendinti. Esu dė- 
sams dainuoti. Iš simfoninės kinSa ^.1. Kučiūnui, kad man da

kiškai dainavau Maddalenos par i gus, tačiau prie jo karštai ne-

muzikos kompozitorių labai 
mėgstu Brucknerį, kamerinės —

| Schubertą ir Brahmsą, operinės 
' muzikos pasiklausymui — Mo- 
zartą, vėlyvąjį Verdi ir Richard 

, Straussą. Pati gi dainuoti la- 
Į bai mėgstu Verdi operų parti
jas (kiek esu bandžiusi). Jos 
reikalauja plačios balso apim- 

1 ties, bet Verdi melodingoje mu
zikoje stipriai vyraujanti voka- 

' line linija yra labai patogi dai
nininkui, orkestras tėra fonas 
vokalistui, niekad neiškyląs į 
pirmaujančią vietą, kaip Vag- 

(nerio ar Strausso operose, kur 
vokalas tampa tik harmonijos 
dalimi, dainininkas turi rungtis 
su visu simfoniniu orkestru. Ver 
di yra paprastas ir teisingas, jo 
operos pilnos dramatiško jaus
mo, malonios ausiai ir akiai, 

i — Koki prisiminimai riša su 
' Lietuvos opera?

Vė progą tame darbe dalyvauti. 
Labai myliu. savo nedidelę, bet 
žavią Maddalenos rolę, kurią 
pagal išgales stengsiuosi ko ge
riausiai atlikti.

St. Citvaras — Monterone

— Kur teko matyti Verdi “Ri 
goletto” pirmąjį kartą?

— Seniai palikau gimtąją 
Lietuvą, nukeliavau į Braziliją, 
tad Verdi “Rigoletto” pirmąjį 
kartą gyvenime pamačiau tik 
1941 m. Rio De Janeiro operos 
teatre. Pati opera man paliko 
labai gerą įspūdį, bet tuokart

sipuolama. Ar ir tai atrofija? 
Gal apsileidimas.

“Eglutė”, nors ir smarkiai 
platinama, susilaukia bent Š. 
Anglijoje, kur vaikų tikrai ap
stu, vos kokių 20 skaitytojų. 
Gal dėlto ir “Žibintas” pasišovė 
įsivesti vaikų kampelį, kad na
muos po ranka būtų ir tinka
mų vaikams eilėraščių, ir kito
kių pasiskaitymų.
Knygų galima užtikti beveik 

kiekvienuose namuose
Ne vienas įsigijęs ir rečiau

siai užtinkamą baldą — knygų 
spintą.

Pirmiausia beveik visi ima 
Nidos Knygų klubo leidinius, 
nes jie nebrangūs ir patys į na
mus atkeliauja. Amerikoje ir 
kjtur išleidžiamos knygos čia 
pasidaro žymiai brangesnės: 
dviejų, o ypačiai 3-4 dol. knyga 
skaitoma labai brangi. Nežiūrint 
to, geresnės ir įdomesnės kny
gos graibstomos. Šen. Testamen 
to I tomo š. Anglijoje' parduo
ta arti 30; gen. Raštikio atmi
nimų knygos arti 40.

Kai žmogus sužino iš laikraš-

COMPTOMETRO
MAŠINRAŠČIO MOKYKLA

PRADEDA PAVASARIO 
SEMESTRĄ i

Tuoj mesk dulkiną fabriką nes 
jūsų laukia darbas švarioje raš
tinėje. Skambink mokyklos vedė
jui P. KESIŪNUI, tel. WAlbrook 
5-4315. Mokyk lo- adresas: 5543 
S. Albany Avė.

AUKOS UŽ KALEPJORIŲ
Ui “Draugo“ kalendorių atsiuntė 
šio asmenys*

Mr. E. Figoras .............$1.00
M. Kazalaitis .......... . 1.00
D. Dirmantienė ......... 1.001
H. Raštikis 1.................. 1.00
Pr. Danyla .................... 1.00
J. Škėma ..................... 100
J. Kapočius .................. 1.00
Geo. Klimas .................. 1.00
Vincas Tiknys .............. 1.00
Ačiū geradariams.

“Draugo” administracija

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

Thamas Butkus ..........$2.00
Iz. Vasyliūnas .............  3.00
Ačiū spaudos bičiuliams.

“Draugo” administracija

VASARIO - 1 EBKl .Uii 7, X, 9 d. d.

HENNESSY THKEE STAIi COGNAC, Ei It Ii

MOIJQIJIN, 10 VK. OLD BRANDY Eifth ;$3-98
IMP0RTED FKENCII UOGNAC Eifth $3-49
BIŠQUIT THKEE STAK ( <)GNA( Eifth $4.™

GKAIN ALCOIIOI. 190 PKOOL V.S P. Eifth

CINZANO VEKMOI TII
I)ry or Svveet Eifth $|39

IMP0KTED ASSOKTEI) LIUCEI KS
Pineapple. Stratvberry, liaspla'rry,
Cherry Eifth $2-89

KIJAFA VVINE Eifth

V AT-69 SCOTCII Eifth $4.29
VODKA — 80 Proof 

CHAKTRELSE (Green),
Eifth J2-59 

Eifth $6.95

visai neatėjo mintis į galvą, kad cio ar kokio patikimo žmogaus, 
teks toje operoje dainuoti gim- kad ta ar kita knyga naudinga, 
tąja lietuvių kalba. I fdomi, — jis paprastai noriai

1 ją įsigyja. Gaila, kad vietos lie- 
Ar dainavote “Rigoletto” tuviškuose laikraščiuose ir žur- 

operoje kituose kraštuose gy-| rialuose mažiau apie knygas kąl- 
vendamas?

— Taip, dainavau. Visų pir
ma, kaip mėgėjas, dainavau

— Patys brangiausi. Nuo pat Sparafucile partiją ir T953 m., 
įvaikystės (pirmąjį operos spėk- kaip profesionalas, atlikau Mon 
į t aklį mačiau būdama penkerių terone rolę. Dabar gi šioje ro- 
|metų) opera man buvo stipriau- Įėję teks pasirodyti jau trečią 
i sias išgyvenimas ir mano gyve- kartą. Vladas Būtėnas

ANGLIJOS LIETUVIŲ NAMUOSE

PIGLU IR SAUGIAI

PLRKRAUSTAU
BAL DU S
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. LIDUKONIS
Turtu naują didelį sunkvežimi 

ir apdraudas
•$71 W illDt 8t Ohicago n 

Tai PR.eocntt «

Kiekvienais metais turiu pro
gos kelių šimtų mylių rajone 
aplankyti apie penkiolika lietu
viškų kolonijų ir užsukti j šim
tus lietuviškų namų.

Vistiek, kur nevyktum — arį 
į mirštančių lietuvių salą Mid- 
dilesbrough, ar į puošnų Not- 
tinghamą, ar į nuošalų Buck- 
minsterio kaimelį, — visur su
tinki geros nuotaikos, gražiai 
apsirengusius ir nelengvai dir
bančius lietuvius. Dauguma jų 
priklauso Lietuvių Sąjungai; di
delė dalis lankosi ir lietuviško
se pamaldose, ir įvairiuose mi
nėjimuose bei savitarpio pra
mogose.

Beveik visos šeimos įsigijo 
namus

Daugumos namai kuklūs, pap 
rasti, bet vistiek savi: niekas 
nevaržo jų gyventojų ir nesiba- 
ra už kopūstų kvapus. O ne taip 
buvo anksčiau, kada reikėjo 
kampininkauti pas svetimuosius 
ir kaip beįmanant taikytis, kad 
neperžengtum šeimininkų nusta 
tytų kartais labai keistų taisyk 
lių. Gerai žinomas anglų posa
kis — namai — mano tvirto
vė. ir vargas tam, kas nori pa
sijausti šeimininkas tokiuose na 
muose.

Kaikurie lietuviai, kurie do
misi menu, bent svečių kamba
rio sienas turi papuošę lietu
viškais paveikslais. Tai dažniau 
šiai savųjų piešėjų — V. Jokū
baičio, V. Petrikonio, P. Bugai- 
liškio, F. Ramonio ir kitų — 
darbai bei kopijos. Vienas kitas, 
turi kokį paveikslą — dažniau
siai šventųjų — atsivežtą iš Lie 
tuvos. Be to, daugumos kam
barių sienose galima pastebėti 
Nukryžiuotąjį ar Aušros Vartų 
Švč. Marijos paveikslą.

Turi kaikurie ir televizijų, ta
čiau tokių procentas nedidelįa. 
Gal būt 10%. Televizijas daž
niausiai įsitaiso tie lietuviai, ku 
rie turi susikūrę šeimas ir au
gina mažus vaikus. Tada nerei
kia lakstyti į kiną ar kitokias 
pramogas ir be reikalo gaišti.

Nežinau, ar yra bent vieni 
lietuviški namai, kurių nelanky
tų vienas ar keli lietuviški laik
raščiai. Beveik visi prenumeruo- 
jasi Londone leidžiamą “Euro
pos Lietuvį”; beveik visi skai
to ir religinės kultūros žurnalą 
“Žibintą”.

Tačiau Anglijos lietuviai ne
sitenkina tiktai vietoje leidžia
ma lietuviška spauda: daug kas 
palaiko ryšius su Amerika ir iš 
ten parsišaukia tai kokį žurna-

IŠ ARTI TOLI B/. DV
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
draudė. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

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

*•«

Pasilinksminimui — praleiskite vakarą čia! 
MARIE SHAW’S CLUB. EVERGLADE 
Jūsų Seimininkai Tex Romo |p Budd Gloff

Užkandžiai biznieriams nuo 11 v. r. iki 3 v. popiet 
Pietūs nuo 7 v. v. Iki 3 v. r.

IiAUKITE GRANO OPENING)
Koktelių valanda 3 v. pdpiet Iki 7 v. vak. 

GArden 2-9S3S 2501 W. 95th St.

TIKTAI MŪSŲ FIRMA ŠVEDIJOJE GALI TAIP PIGIAI 
PASIŲSTI PAKIETUS. PALYGINKITE TIK 

KELETĄ SIUNTINIŲ:
Turime naują katalogą — virš 50 standartinių siuntinių, ku

rie gali būti pasiųsti Velykų šventėms.
Siuntiniai garantuotai pasieks adresatus Lietuvoje per 5 — 6 savaites 
Nr. 6 10 svarų cukraus

.......................................................................... $20.50
Nr. 67 20 svarų sviesto ................................................................. $32.95
Nr. 69 5 svarai sviesto

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

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

MES TAIP PAT SIUNČIAME JŪSŲ PARUOŠTUS SIUNTINIUS 
. UŽ PIGESNES KAINAS NEGU KITUR

Galite atvykti asmeniškai arba užsakymas pasiųsti paštu:

ATLANTIC GIFT SERVICE CO.
1824 WEST CHICAGO AVĖ., CHICAGO 22, H.L. 

Telef. EVergbde 4-5220

r* |Ą TOLI IR ARTI
MAUJI tubtu TVOtOU-MUJMjrt Kffausrr/^O t&MCtAI

HJbų MSTtt bmr/HMAS- P/SUS IPSĄtlNtN&AS AtTAfiAMtMfAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 st. CHICAGO 3G. ILL Tel V/Alkmok 5*9?<>9

Atliekame dideliui !r ir'Jus automobilių remontus. Lyginimas, da- 
žymae. Elektriniu suliedinimaa Parduodame automobilių dalia 

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

2841 West 7lst Str. (Kampas Tai man Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namu tel. WAlbrook 5-5934

SPECIALUS 
BARGENAS
INVENTORIAUS
IŠPARDAVIMAS

4 gabalų miegamojo setas,
1 rėmai su (spyruoklėipis, 
spyruoklinis matracas,
3 vanity lempos, 2 pagalvės 
lovai ir 1 mažas kilimėlis...........

r*

$169 95

PEI.IX A. KAI IMiMS, NKIjI.IK Uljll'rrl,IS, Sav.

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:30.

J

Pradekit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradekite laupyti šioje lietuviškojo 

įstaigoje — BRIGHTOH SAVINGS AND LOAN i
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius •

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrad., penktad. Ir Tročlad. • ryto Iki 1» T>1.. 
•eAtad. » vai. ryto Iki «:SS p.p. Ketvirta^.- » vaL Iki S vai. vak.

televizija* radijas
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI 

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMB

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

1
VIRS 15,000.000 Amerikos gyventojų žino.
«ad taupyti apdrauktose T&nriynio ir Skolinimo Bendrovėje yra j 
sangn Ir pelninga.

Unlversal S«vinge end l/ian Aesoctatlon užtikrinę eanirn- 
ua Ir gražų pelnų.

Saugomą nžtvlrtlna Suvienytų Valstvhtų valdžios agentOra lk>
00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o neina —

ueiynisių Ir eųžinlngų vedėjų nestangue

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar i>er laHkoa. Rne srret 
ae Ir draugiškas patarnavimas

’Mil paskolų Ir visais finansiniais reikalais krelųkUAa'

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

18<M) S. Halsted Street Chicago 8. 111 nors

I
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AR ILGAI LIETUVIAI BUS 
POLITIKIERIŲ PASTUMDĖLIAI?

reikalui

TC WHOM IT MAY CONCERN:
Geriausiai rekomenduojame A.

J. Svobodi, Realtor. 3739 W. 26th .....
St., Chicago. ir 6013 W. Cermak T'k ? p , ; iuu v «•
Rd„ Cicero. Jis pardavė mūsų Tk d Hdro, gt.ntis. 19J4. Y ra ž.n.ų 

e- namą 2530 S. Spaųlding; ir vėl *s L“,,a'os Atsiliept, adresu — Al- 
pirkome 4242 W. 31st St. Esame dona Dymia’ 545 Westwood St,

PAJIESKOJIMAI
Jieškoma IRENA GRABAUSKAI-

CLASSIFIED AND "HELP WANTED” AUS 4F.I P W 4NTFP VYRAI

Pereitais rinkimais paaiškėjo ko i užtartų savuosius ir
dėl lietuviai kandidatai kaip A. šaut kovotų. r_____  ___ ... w___ ___
Kumskis, Juozas Spaitu ir kiti Žinokite, kad kai turėsime stip- pilnai patenkinti. Galime jj reko- J-Dayton. Ohio
lietuviai pralaimėjo. Jie pra- rią savą politinę organizaciją, tu- menduoti kailio teisingą ir suge-
laimėjo • dėlto, kad Chica- ičsime daugiau atstovų valdinėse bant] brokerį.
gos lietuviai piliečėiai nėra įstaigose ir atsakingose pareigu-
organizuoti. Politikieriai išsidali- se. Tuomet su mumis skaitysis pla ‘ 
nę j politines klikas, kurioms lie- čioji visuomenė, politiniai vadai ir 
tuviai reikalingi tik balsavimo me-; valdžios atstovai.
tu. Po rinkimų jie lietuvių ne tik Pasirašęs po šiuo pareiškimu nie | 
nemato, bet ir nepažįsta. ko negalės padaryti jeigu lietuvių I

, i visuomenė nesirūpins išnaudoti ir!
Žiūrėkime į kitas tautas: len- apgįntį savas pilietines teises, 

kas pirmoje vietoje yra lenkas. šaukiame visus j darbą parody- 
antroje vietoje politikierius. Tą kad jqb suprantate ir įvertina-! 
patį galima pasakyti ir apie air), t< kad jūg lietuviaii
itnla crvKavlza svariu vnl/iatl t7\’- . - . .

Mi. A .Mr. Y’irsa

VARGONININKAS JIEŠKO 
VIETOS. Rašykite adresu K. 
Kikutis, % Vosylius, 6237 So.

J ieškomas JONAS DEKERIS, 
kilęs nuo Kud. Naumiesčio. J ieš
ko sesuo Aldona iš Lietuvos. Jis 
pats, ar apie jį žinantieji prašo
mi rašyti adresu: Juozas Kudirka, 
4400 Valley View Avė., Baltimore 
5, Maryland.

K E AL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
r ptiiduodam) uidlrb- 

pei Alų įstaigų.
AL. BUDRECKAS 

R E A L T Y
4081 Archei Avė. 
(prie California g.) 
LAfayette 3-3334

į Šioje nejudomo turto pardavime
Įstaigoje perkant ar parduodant.' JO 
•ų laukia greitos Ir teisingas patar 
na vintas

NORVILĄ
KEAL ESTATE SALES

' 2MOO W. 6»th «t. Tel. Froapeet 8-6 4.O

real estate __
PARDAVIMUI ARBA IftNUOM.
Puiki vieta dideliai šeimai. 6 km. 

niūr. bungalow. 5 m. senumo. 4 
kamb. rūsy. Gazu apšild., tile vir
tuvė ir vonia, “Canopies”, komb. 
žieminiai langai ir durys, “chain 
link” tvora. $22,500. Kreiptis į sa
vininką. 3605 S. 56th Ct., Cicero, 
tel. TOunhall 3-1825.

FOREMAN

Saeramento Avė., 
Illinois.

Chicago 29,
J ieškomas AUGUSTIN AS SLI- 

ŽAUKAS ((ŠLIŽAUSKAS), kilęs 
nuo Kudirkos Naumiesčio, yra 
svarbių žinių iš Lietuvos. Jis pats 
ar apie jį žinantieji prašomi pra
nešti: Juozas Rakauskas. 313

italą, graiką. švedą, vokietį žy- sate menkįsni už kitų tautybių ~----------------------
dą, čeką ir klius. Jie kaip vienas, įmones, kad jūs esate sąmoningi. ~~~~-------------------------■■—
pirmoje vietoje stato tautybę, o pareįgįngį Jungtinių Amerikos 56BK JatoK' SjNMC ’TSHCL’aiME; ! Gwynn Avė. Baltimore 29, Mary- 
paąkui politiką! Todėl tų kilmių {ralstybių piliečiai! lieti vos ik kitų valstybių | land. Tel. Wilkens 5-1253.
piliečiai turi savus aldermanus sa 
vivaldybese, teisėjus, kongresme
nus Springfielde ir Washingtone, 
ir kiltus pareigūnus įvairiuose l'e- 
deralinėse, valstybių ir savivaldy-1 
bių įstaigose. Bet lietuviai, atro
do, politikieriams reikalingi tik | —----------------— — “--------—
rinkimų metu, kai reikia balsų pa- ________
•avejou. ĮKVĖPIMŲ KNYGA

Amerikoniška spauda Chicago- 
je gerbia ir įvertina lietuvius. Di
dieji laikraščiai indorsavo ir rėmė „ . j * • r> “ 1 *
lietuvius kandidatus. Jie nepaisė K 3 1 d Z 11^ r 3 S € 1 1 3 1 
kokiai partijai tie lietuviai priklau

lstybių piliečiai. ■ ----J H | PAŠTO ŽENKLUS ___________
^„OZAS |Balinitt .pigiomis kainomis pas' | Natalija Gražinskienė, duktė
3261 S. Halsted St, ™TKA’ , Vinco Labanausko, įieško savo

Chicago, III. , 71h< M., ChUtago, Illinois. Jėdės PRANO T ARANATTIKO «KainoraSčlai prisiunčiami nemo- rtANO LABANAUSKO, S.
(Sk.) i Lamai. Leonardo ir Veronikos iš Rugynų

---------- —-— jnkjmr kaimo, Šilalės apskr. Atsiliepti 
šiuo adresu: Kun. B. Vitkus, Ma
riau Hills Seminary, Clanendon 
Hills, III.

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

Pildome Ineonu- Taksus 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS

“Varpas” Real Estate 
General Insurance. Notary Public

5»1« Ko. Westcrn Avė.
KEp. 7-«H8« arba Hl-.ni. 1-7085

Jurgio Gliaudos IŠNUOMUOJAMA BRONĘ BARAUSKAITE, duk
tė Marijos Barauskienės, anksčiau 

i'PUlAi į.šNi'OM. kambarys, švie- gyvenusi New York’e, arba apie
_____ ________ ________ \,vM’iIS,lvis’.isSUkit->8i«1"^ vlv“" žinantieji prašau atsiliepti šiuo
sė. Jiems užteko, kad jie buvo lie- ši knyga, pasakodama kovos už lui ,t,vl Gurneliui (i-^ouu/'TiTa s<» a<^resu: H. R. Kensas, 75 Home- 
tuviai ir juos skelbė kaip savo kan spaudos laisvę žygius, yra įkvė- Taiman Avė. ' wood Avė., Hamilton, Qnt., Cana-
didatus. Jie taip elgėsi todėl, kad pimų knyga, paskatinanti mus —- ----------------------------- -______ | da. Jieško Kaze Venckutė iš Lie-
toki lietuviai, kaip Olis, Brenza, tvirtai laikyti lietuvišką žodį. Ji Išnuom. 7 kamb. apšildomas 
teisėjas Zuris, teisėjas Wells, už- yra puiki dovana jaunimui. 2-nie augšte. 5601 S. Elizabe
imdami atsakingas valdines tar- Uetuviškos Knygos Klube, leidi- WEntworth 6-1209 
nybas, savo pareigas eina sązimn- - • — ---------

mis butas tUVOS. 
Elizabeth St. !

J ieškomas JUOZAS JENULIS, 
i prieš 35 metus gyv. Chicagoje arnyoas, savo paieigas ema o-i Broniaus Mūrino vir- ---- — ---- ' pnes oo metus gyv. emeagoje ar

gai. Olis ir Brenza sutaupė mili- ’ kaina $3 00 • .Isnuom- “pstatyti kambariai —Į Cioeroje. Tada turėjo 2 sūnus:
onus dolerių įstaigoms, kurios an- vienas su atskiru įė'imu ir vonia; ! Juozapą ir Benjaminą. Jieško se-
ksčiau nešė tik nuostolius. Lietuviškos literatūros ugdymas antras beismente su guzu virimui ir ! šuo Emilija Giedrikienė iš Vabal-

Didieji Chioagos dienraščiai į- yra visų susipratusių lietuvių kt. 3122 W. 40th St. YArds 7-8983, ninko. Atsiliepti arba apie juos

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 seniad.)

vertindami lietuvių darbštumą ir darbas,, 
sąžiningumą, lietuvius vadina “sa 
vais kandidatais“. Jie žino, kad 
lietuviai patekę į valdines atsa
kingas vietas prašalns apgavys
tę, korupciją, nesąžiningumą; tau- 
pins piliečių sumokėtus mokesčius 
ir prižiūrės, kad tie pinigai būtų 
sunaudoti kur reikia.

Bridgeport, Town of Lake, 
Brighton Park, Marquette Park 
yra per per 50,000 lietuvių bal
suotojų. Tai milžiniška politinė 
dirva. Jeigu lietuviai būtų organi
zuoti į vieną politinį vienetą, tu
rėtų ne vieną, ne du, bet keletą 
lietuvių aldermenų, committeeme- 
nų, teisėjų, valstybės kongresma- 
nų Springfielde ir J. A. V. kong- 
res Washingtone.

Turime iš patikimų šaltinių ži
nių, kad visokį politiniai meklio- 
riai, sukčiai ir konspiratoriai no
ri išėsti A. Olį ir teisėją Al. Wells, 
nes jų negali papirkti. Ar mes lie
tuviai tylėsime ir žiūrėsime? Jei
gu mes pasiliksime neorganzuoti 
ir nepaisysime, jie tikriausiai bus 
pašalinti iš pareigų.

Norint atremti ir nugalėti poli
tinius mekliorius, mums reikia di

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”

4545 W. 63rd Street
CHICAGO 29. ILL.

po 6 v. v. pranešti šiuo adresu: Mrs. A. Li- 
pnickienė, 3344 So. Morgan St., 
Chicago 8, III.

PER PASAULĮ KELIAUJA 
ŽMOGUS I

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge“, 4545 W. 63rd St., Chi
cago 20, III. Knygos kaina kie-j 
tais viršeliais ,$2.
—

<4VUtf*

Jieškomi ANTANAS EIDENAS, 
GENOVAITE EIDENAS ir IRE
NA MARIA EIDENAS. Dokumen 
tu reikalu. Atsiliepti adresu: Jo- 

• nas Cesna, 4528 S. Rockwell St., 
Chicago 32, III. Tel. FRontier 6- 

' 0318.

Delicious food expertly served In 
cheertul, spacious dining halls 

Wed<ltngs • Sliovvers • Anniver- 
sarlcs • Kanųucts • Conventlons 
Be a suėst at your next party 

Make reservations today!
KAYS KATEKLNG KITCHEN 

7517 Irving Park TU 9-7289
Evenings call A V 3-0800

PIRKITE ir parduokite
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mane teisingu patarus 
vimu

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SAaJbb 

REpublic 7-9400 
Kas per mano įstaigą pirks 

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

REAL ESTATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI 

K. MALON1S,
/ Nitmų PlioNpect 8-2071

GEROJE VIETOJE namas — 
krautuvė ir ofisai, laibai gertų vie
toje, priešais Evergreen Plaza ir biz
nio rajono. 9727 S. Western Avenue. 
CEdarcrest 3-8581.

3-jų butų bargenas. Arti 31st 
St. ir Hamlin. 4, 4 ir 2 kamb. pa
stogėje. 30 pėdų sklypas. $15,500; 
įmokėti $4,000. SVOBODA, 3739 
W. 261 h St. LAvvndale 1-7038,

$10,500 PILNA KAINA. 3-jų 
butų namas Apylinkėje Sawyer ir 
24th St. 4-4-4-2 kamb. 2 autom, 
garažas. Įmokėti $2,500. SVOBO
DA, 3739 W. 26th St. LAvvndale 
1-7038.____________________ ___
ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI SEK- 
MAD.l iki 5 vai. 6 kamb mūr. 
namas. 2 kamb. rūsy išnuomuoja- 
mi už $60 į mėnesį. 3125 South 
Springfield Avė.

BERWYN. Mūrinis 2-jų butų 
namas. 5 ir 3 kamb. pastogėje. 
Centrinis apšildymas. Apylinkėje 
26th ir Ridgeland, $15,900. LAwn- 
dale 1-7038.

$2,800 įmokėti. 2-jų butų mūri
nis namas. 5 ir 6 kamb. 2 blokai 
į rytus nuo Western Electric. Rū- 
sy.s. Centrinis apšild. Garažas. 
$16,900. LAwndale 1-7038.

Chicagos švariausias ir mori i- 
niškiausias PiLnJui Daržas — 

BUCO D R Ž A S
WILL0W WEST <NN AND 

PICKiC GhOVE
88rd and Willow Springs Road, 

Willow Springs, Illinois
dėlės stiprioj ir vieningos politi- ------------------------------
nes organizacijos! 1HGLU KALBOS PAMOKOS

Tuo reikalu netrukus bus sau
kiamas Chicagos lietuvių masini- k. Gineitis
susirinkimas, Lietuvių Auditorijo- 6402 s- Fairfteld Avė., ChLago 2» 
je, Bridgeporte. HEmlock 4-8037

Visi lietuviai, Amerikos pilie- Vertiniai — Pilietybė — Laiškai 
čiai, prašomi pasitarti savo drau- duoda pamokas. Prieš karą baigęs- 
gijų susirinkimuose su nariais, >u rt“*1 v^i. - privačios.

aPle.relkah.nfU"lii ,8-ftas augštas. durys po kaire, a, 
organizacijos, kuri rūpintųsi lietu- 6„.eiO8 ^tvgB lr caiifo.ma Ave.i : 
vių politiniais reikalais Chicagoje, ---------- --- ------------ — ----------

Dar Viena Lietuvių įmonė
Naujoji Lietuvių Baldų Prekyba — MAJOK FURNITURE, Ine., 
3207 So. Halsted St. Chicago atidaroma š.m. vasario mėn. 1 d.

Si B?vė nupirko daugelį metų Bridgeporte veikusią Major 
Home Utilities baldų prekybą su visclmis prekėmis. Kad pada
ryti vietos naujoms prekėms, kurios jau užsakytos Ir pradeda
mos pristatinėti, esame priversti perimtas prekes kuo skubiau
siai išparduoti. Per šį išpardavimą Jūs pirksi te 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 kilimus 9x12 dydžio vertės po $89.50 dabar pirk
aite tik už .......... . ............................................ ................... $49.50

3 dalių sv ečių kambario setą kur s< fa 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 (to $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 pirkaite daug pigiau, negu bet 
kur kitur. Pasinaudnokite šir. iš|»ardavimo proga ir visus rei
kalingus baldus pirkite Naujojoj Lietuvių Baldų Prekyboj —

Major Furniture, Ine.
Krautuvė atidaryta kas dien nuo 9—6 vai. 

Pirmadieniais ir Kctvirt. nuo 9 9 vai. 
Sekmadieniais nuo 11- 5 vai.

Vedėjas E. Rudaitis

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

3207 SO. HALSTED STREET 
Tel. - CAIumet 5-3207

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus. >

JONAS KIRVAITIS 
IVAIbronk 5-5H71

jlNTERSTATE INSURANCE AGEVUY 

' #198 S. Aslilanil Avė., Chicago 3«, III.

Rež. Gasparui VELIČKAI, jo broliui 
A. A.

KAZIUI VELIČKAI
Argentinoje mirus, liūdesio valandoje reiškiame gi
lią užuojautą

Omahos Scenos Meno Mėgėjų Būrelis

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems, - kurie mane užjautė, paguo

dė ir padėjo mano skaudžiosios nelaimės dienose, ilgai ser
gant ir vėliau mirus mano mylimai mamytei, •

A. A.

PAULINAI JANKIENEI.
Už nepamirštamą nuoširdumą ir visokią pagelbą mamy

tės ligoje tariu širdingą ačiū: tėvui J. Vaišniui, S.J. ir vi
siems tėvams jėzuitams, p.p. Daugirdams, p-lei O. Micku
tei, dr. ir poniai Rudaičiams, dr. J. Meškauskienei, dr. O. Vaš-, 
kevičiūtei, p.p. Kulikauskams, p.p. Rūtoms, p.p. Stankam.-, 
ponioms, F. Paterabas, M. Kubilinskienei, N. Šumskienei, A. 
Laužikienei, P. Balchunas, V. Frankienei, Jazbutienei, Adaš- 
kevičienei, A. Dulksnienei ir dr. Tumasoniui, kuris lengvino 
sunkias velionės dienas rūpestinga priežiūra.

Ypatingą padėką reiškiu gerbiamam kanauninkui! J. Paš- 
kauskui už šv. Mišių atnašavimą laidotuvių metu, o kun. Za
karauskui ir tėvams, Vaišniui, Kidykui ir Raibužiui už šv. 
Mišias, rožančių ir daugelį dvasinių patarnavimų velionės li
goje, kurie jai teiRė nusiraminimo.

Didelį dėkingumą jaučiu laidotuvių direktoriui p. A. Phi
llips, viską kuo gražiausiai tvarkiusiam ir daug padėjusiam, 
taip pat visiems aukojusiems mišias ir gėles. Nuoširdus ačiiū 
grabnešiams: P. Balchunui, B. Kubilinskui, M. Mickui. T. 
Rudaičiui, V. Kulikauskui ir R. Ališauskui.

Visada dėkinga
NIJOLE JANKUTE

1957 m. vasario mėn. 6 d.

Svarbus pranešimas Connecticuto ir kily 

ateity lietuviams

GREITAS IR UŽTIKRINTAS SIUNTINIŲ PRISTATYMAS 

f LIETUVA IR KITUS KRAŠTUS

Pasunkėjus persiuntimo sąlygoms mes tikimės, kad visi tau
tiečiai, kurie Suinteresuoti sąžiningu patarnavimu, kreipsis į mus. 
Mes siunčiame visų rūšių daiktus, maisto produktus ir vaistus, pa
prastu ir tiro paštu.* Siuntiniai siunčiami mūsų firmos vardu ir 
tokiu būdu Jūsų pavardė ir adresas niekam neskelbiami. Prašo
me kreiptis dėl informacijų, kurias mielu noru suteiksime.

AMERICAN & FOREIGN BOOK CO. 
22 Chapin Place, Hartford 14, Conn.

Telef. CHapel 6-4773
ANTANAS USTJANAUSKAS, 

Direktorius

Geriausi pirkiniai ši>> savaitę:
Naujas mūr. 2 po 5. centr. fiild. 

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

Mūr. 4 kamb. nečiais šild., tik I 
$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 krautuvę, 
labai gera vietą, labai geros sąlygos.

ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAX

2737 W. «3rd Si., CL 4-2390

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas.

Income taksų pildymas 
P LEONAI 

REAL ESTATE 
2785 West 71st Street 

Visi telefonai: ĄVAlhronk 5-U01j

MARQUETTE PARKE
Kampinis, švie«ią plytų - l'n bu

tų po 3 k. Kaina tik $7 4.imo.
K butai — 4 po ‘5 k. ir 4 po 4 k. 

Tikrai puikus namas ir vieta. Di
deli ir šviesūs kamb. Nupiginta, 
norit greit parduoti.

Mūrinis — 2 po 6 k. Didelė patal
pa krautuvei ar ofisui. Pačiame liet. 
centre.

Itrigliton Parke Mūrinis su šil
dymu. Taverna ir likerių krautuvė 
— 2 butai: 6 ir 3 k.

7 k. medine rezidencija - ant pla 
taus sklypo. Būsys ir šildymas. 
$12,700.

VENTA 
4409 S. Eairfield Avė.

l*Afa>ette 3-SMtl LAfayette 3-11027

Paekaging dept. in well estb- 
lished food plant. Knowledge of 
Paekaging and wrapping equip- 
ment needed. Hours 4 p.m.-l a.m. 
Phone Mr. Bono, between 10 a.m. 
-4 p.m. SUperior 7-1061 or app. 
312 W, Grand.

HELP WANTED MOTERYS

REIKALINGI
NAMŲ DEKORAVIMO DARBUI

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

Reikalinga norinčių užsidirbti 
nuo $75 iki $100 į savaitę ir tu
rėti progą progresuoti. Užsidirbsi
te ir besimokindami. Kreiptis į:

COmodore 4-6501
MRS. PEARL LABRIOLA
Tarp 9:30 vai. ryto ir 3 v.v.

OLERK TYPISTS
We huve an opening iu our organiza- 
tion for a young laily, who is good 
at figures, able to type and willing 
to learn genčiai offlcc routinc. Stait 
ing aalary good. frce insurancc and 
paid vacation. Uur organizationul 
policy is to pi-omote ųtialificd work- 
ers to better jobs as thcy become 
available.

SEE: J. ZOVMBOVL1S 
UNITED PARTS MFG. CO.
1250 W. VAN BUREN-ST.

BUILDING £ REMODEUNG į

VIKTORAS SIMAITIS 
General Contractoi

-zui-uirlniuM u lomerciiUb 
namu; pasiūlo sklypus; rekomen ' 
duota planus išrūpina statybos kre 
dltus Skambinti vak. VI 7-4M» 
arba rez. tel. Bl 7-S34O. Kreiptis

SIMAIČIAI 
>*«ltv Bullders Insuran*

2787 West 48rd Street

STENOGRAPHER
2 giri Office, 5-day wk.; air 

cond. office.
Vilter Sales Sl Construction Co. 

230 W. Superior
typist — cpiatk

lmmediate employment. Interest- 
ing & pleasant work. Paid Insu
rance. Employee Benefits. 5 Day 
Week. Ability governs salary.

.VtUI-STATF.N FRKIGHT LINES 
INC.

Mr. Fred Blalr KE 5-0H00

TYPIST - CLERK
lmmediate employment. Interest- 
ing and pleasant work. Paid In
surance. Employee Benefits. 5 
Day week. Ability governs salary.

Mid States Freight Lines, Ine. 
Mr. Fred Blair, He 5-0800

I
LIETUVIŲ STATYBOS 

BENDROVE 
MŪRAS

Bullders (len. C'ontractors 
Atlieka planavimo ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas ir Įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

I JONAS STANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus.

Tel. PRospect 8-2018 
6800 SO CAMPBELL AVĖ.

Chicagt 29, III.

J. BREIVE and SON
CONSTKUCTION COMPANV 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, ŪI.
Statome nanjns namus ir garažus 

Atliekame visokią trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai
Aauktte DAnube A-27S8 auu • .a*

ryto iki 7 vai. vakaro.
■ ei. OLympic 2-&131 nuo • va» 

.kur.- Iki II vai vakaro

r J r;-J_S£a» cšJSSB

FINISHERS
Reikalinga patyrusi FINISHER 

vyrų rūbų siuvykloje. Pilną lai
ką. Nuolatinis visų metų darbas. 
Geras pradinis atlyginimas. Pie
tinėje miesto daly. Kreptis į —

* MR. GLICK.
CO 4-4800

Raymond Levine, Ine.
340 L Kcflsington Avė.

2-jų augštų G kaiti b. mūrinė 
rezidencija. 30 pėdų sklypas. 
Centrinis apšildymas. 2 autom, 
mūro garažas. Tuojau galima 
užimti. Arti 56th ir Honore. 
Bargenas. $13,750.

LAfayette 3-1083
SAVININKAS pardunda 2 butų , 

niūr. niiinų su garažu. Arti 5Ath ir ' 
Kockwnll. Viršuje « k. su modern. 1 
spintom Ir tile vtrtuv— ir vonia. Apii- I 
Ūloj 5 k. Abiem butam uždari, Insu- 
liuoti iiii-g. poniai:* viršutinis up- 
šilil. Alyva karštu vand. apAildyuius 
Patogu į Imiž., mokyk., krautun-s. 
autobusų- Tuojau užimll. Apžiūrėti 
susitarus Kaina l’.’ii.'Juo. (.Itoiclilll 
H-7.VH7.

SAVININKAS parduoda niūriu) 
namą. 3 butai po 6 kamb. Karštu 
vand. šildomas. Beismente kamba
rys su vonia. Dvigubi aluminum 
langai. 3 auto. garažas. 8845 So. 
Dante Ave„ Apžiūrėjimui skam
binkite PRoųMH-t 6-1758.

MŪRINIS 4-rių būrų Bargenas. 
Arti 22nd ir Keeler Avė. 6, 6, 4, 
ir 3 kamb. Garažas. Platus sklv- 
pas $4 000. LAwn

Statome

NAMUS IR 
GARAŽUS

ir atitekame visus statybos ir per 
tvarkymo (remodellng) darbus.

MASTER BUILDERS
General Contracting Co. 

tSav. V. Sodeika ir J. Kkorubakaa) 
Įtino S. 48TH CT.. CICERO 50, ILL
Tel. OLyntpio li-7381: TO S-4M4I

PROGOS — OPPORTUMT1ES

I DELIKATESŲ KRAUTUVR — 
Pilna prekių. Į kainą įskaitoma visi 

, likėeriai ir įrenginiai. Prieinama 
IltlOlllH. BIshop 7-6046.

Savininkas parduoda 2-jų augštų 
niūrinj, kampinį namų. Krautuvė ir 

1 4 hutai |m 4 kamb. Pajamų $350 į 
mėn. įmokėti tik $4,000. Ūkusius 

į lengvais išsimokėjimais. Galima ir 
, miiinyti. VIrginia 7-3147._________
MARQUETTE PARKE, 2447

W. 69th St., parduodamas
K ESTOK ANAS-VALGYKLA 

(Jausi klijentūra. Teirautis vie- 
toį ar telef. GRovehilI 6-9004.

MAISTO KKAVTVVfi.1 rcikalin 
gas DARBININKAS. Skambinti tel. 
VIrginia 7-8264.

iiihiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti. parakeibkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu. VIrginia 7-6640. 
iiiiiiiitiuiiitiiiūiiliillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

VVANTED: Experienced first- 
class stenographer for employ
ment, full-time with Catholic 
Church Extension Society. 1307 
So. Wabash Avė., Telephone: WE 
bster 9-5338.

MAKQVETTE I’ARKF.
»-jų butų mūrinis. Kaina $23,uo".
2 |M> 4 kamb. mūrinis.
I Vk augšto mūrinis.
4 kamb. bungulow.

I*. Abromaitis, <1721 S. Bookw«>ll st.
PKosisst S-OO52

TYPIST
Permanent Job. Wonderful Oppor- 

tunlty. Good At Figures. 
$70.00 Per Week.

WALTZINGER, INC.
1506 S. Westem Avė. C A 6-5778

MISCELLANEOUS 
fvairfis Dalykai

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

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

1546 S. 4Bth Court, Cicer
Tri. OLympic 6-6775 nuo 8 vai. 

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

OLympic 2-6752

:*:ar

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkrauatymua bei pervežimus 
ii tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075 arb» 
PRospect 8-9842

(MKyoookyooooooocyooooooooooo

PLU M B I N G
Licenaed bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar mažas. 
Šaukite dabar. Kalbame lietuviškai.

Tel. — REpublic 7-0844 ar 
WAIbrook 5-3451

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 1

Remkite dien. brauto!

I
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INVENTORINIS PREKIŲ 

IŠPARDAVIMAS
LIETUVIŲ PREKYBOS 

NAMAI
5224 SO. HALSTED STREET 

Tel. VIctory 2-4226
Kas turi gėrę sf'onį — viskį perka pas Lleponį

Prekės be broku, sugadinimų, naujausio stiliaus, 
geriausių Amerikos iabrikų, kainos be užsiprašymo,

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

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

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

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

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

Už $300.00 parduodama sofa ir dvi kėdės, kavos sta
liukas su formaika viršumi ir du lempų staliukai do
vanai, pas mus tik .......................................................... $329.00

Už $500.00 parduodami svečių kambario baldai, Karpen,
Pullman, Simmons, Northome, Howard ir kitų fab
rikų, garantuota 20 metų pas mus .......................... $880.00

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

džio pas mus ........ ................................................... ......... $89.00
Po $100.00 parduodami dresseriai su šlifuoto stiklo veid

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

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

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

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

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

su formii-a nedegamu viršumi pas mus šiuo metu tiktai $99.00
Už $250.00 parduodami 8 dalių valgomieji — naujp sti

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

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

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

Šis valgomasis susideda iš 17 dalių.

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

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

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

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

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

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

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

Už $100.00 parduodami rašomieji stalai, ąžuolo ar maho
goni ................................................................................... $69.00

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

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

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

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

KILIMAI
Po $15.00 parduodami rankų darbo importuoti kilimai 

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

limai tik ....................................................... ..................... $49.00
Po $100.00 parduodami A. Smith, Maggee, Bigelow vil

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

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

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

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

nų šeimai tiktai •.............................................................. $349.00
Už $130.00 siūlomi porcelano virimui pečiai pas mus

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

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

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

Sporto žinios
NERIS PAJUDĖJO

Pagaliau po ilgo miego paju
dėjo ir S. Amerikos lietuvių 
krepšinio meisteris — Chicagos dar buvo šio to verta. Ji pato- ir kiti? Negi sporto apygardos 
Neris II komanda, šitas pajų- dė neblogus metimus ir keletą 
dėjimas buvo gana sėkmingas, j derinių. Jai užtikrintai dirigavo

Neries II penketukas praėjusį | Kulys iš Toronto Vyties. Jų per 
sekmadienį laimėjo dvejetą rung gale 60:50 pasekme buvo užtik- 
tynių prieš Chicagos latvius,Į rinta ir pelnyta.
kuriuos dabar treniruoja garsu
sis treneris Baumanis. Pirmo
se rungtynėse žaidė jauniai, ku
rie po įtemptos kovos pirmaja
me puslaiikyje lengvai laimėjo 
70:51. Šiose rungtynėse ypatin
gai gražiai pasižymėjo Bartkus 
ir broliai Taurai, įmetę daugiau 
pusės visų taškų.

Jaunius atstovavo Andriejaus 
kas 6, Valaitis 10, Prapuolenis 
4, A. Varnas 8, Vygantas 8, S. 
Tauras 12, A. Tauras 10, Bart
kus 10 ir Aleksiūnas 2.

Antrąsias rungtynes vyresnie 
ji neriečiai laimėjo 90:79.

Valaitis ir Andriejauskas pa

darė 30:30 pasekmę. Jaunieji rais pasirodymais, tačiau jie ne lč visuotinio suvažiavimo ir salėje. Tos dienos 9,30 vai. š'v.
krepšininkai norėjo kovoti iki gali suprasti mūsų stalo teni- 
pergalės, bet vadovai buvo pa- sininkų ir ypatingai krepšinin- 
tenkinti lygiosiomis. kų totalinio miego. Kur pasislė

pė puikieji Neries krepšininkai, 
Vyrų rungtynėse tik Aušra *<ur Lituanica, Detroito Kovas

kuopos reikalų. Lietuvos Vyčių mišios bus aukojamos Lietuvos 
44 suvažiavimas įvyks š. m. rug intencija, 
pjūčio 8 — 11 dienomis Statler1

TELEVIZIJOS IR RADIO
Balti radio aparatai virtuvėm* ar miegamajam tiktai.. 
TV ARC, Zenith, Admiral, Dumont, General Electric,

stalo modeliai .....................................................................
T V ant grindų pastatomi visų fabrikų šviesūs ar tam

sūs medis 57 metų modeliai šį mėnesį už ..................

$15.00

$90.00

$199.00

FURNITURE CENTER. INC.
Įmonės vedėjas JUSTAS LIEPOMS

3224 SO. HALSTED STREET
Tel. VIctory 2-4226

Prekyba atidaryta:
- Pirm., Ketvirtadienį 9—9:30 v.

Kitom dienom 9—6 v.
Sekmadieniais 10—5 v.
 ■

Biznieriams apsimoka skelbtis dieni*. “Drauge’

Sausio 19 d. rungtynės prieš 
Hamiltono Kovą baigtos labai

ir Faskas nieko nepajėgia išju
dinti? Sakaliečiai mano, kad at 
einančiose pavasario žaidynėse 
krepšinio meisterystę laimės To 
ronto Aušra arba Montrealio 
jaunieji krepšininkai.

Rochesterietb 
---------- I

lengva Sakalo pergale 46:24. Ge L„s Angeles, Calif.
resnio žaidimo matyti buvo ne-1 ® ’
daug, bet laimei visas spragas _ Lletuvos Vvčiu kuonos su
užpildė gera kovos dvasia. Sa- • • . ■ , , , c, „V i , . , sinnkimas įvyko vasario 4 d. 8kal° komandoje buvo matyti j . ‘ į Kazimiero na-
ryški pažanga pas Bliudniką ir & S Kazimiero pa
jaunutį Malašinską.

Priešžaismyje dvi Sakalo mer 
gaičių tinklinio komandos paro
dė, ką per dvejus metus yra iš
mokusios (nedaug!).

Vakare įvyko Sakalo linksma 
vakaris. Programoje solistė VI.

Minėjimo pradžia 3,30 vai. Pa 
grindiniu pranešėju sutiko būti

vyks kovo 10 d. 2:30 vai. vai. p. I kun' Juozas Vaisnys, S. J. Pro- 
p. Stalter viešbutyje, New York ^amOJC dalyvaus bv. Petro pa-
kambaryje. i raP1JOS choras vedamas P Bu?

1 janausko, 0 P-Jarienė rengia tai
Kenosha, Wis. dienai pritaikintą scenos vaiz-

Į delį.
Lietuvos Nepriklausomybės Kenoshos ir apylinkių lietu- 

atkūrimo sukakties minėjimas viai maloniai kviečiami mmiji- 
Kenoshoje įvyks vasario mėn. me dalyyvauti.

viešbutyje, Los Angeles mieste. 
Kitas kuopos susirinkimas j-

17 d. Šv. Petro parapijos namų Minėjimo reng. komitetas

rapijos salėje. Buvo paminėta 
Vasario 16. Trumpą anglišką 
kalbą pasakė SAS Los Angeles 
dr-vės pirm. Dalilė Valančiūtė. 
Vėliau ji kartu su stud. Violeta 

į Mitkute atliko monta2ėlį apie 
Vasario 16, įterpiant poezijos ir 
tarp jos komentarų. Visa proza 
duota angliškai, gi poezija pasižymėjo prieš gerą ir augstą į Sabaliauskienė padainavo kele ,, .

latvių rinktinę, įmesdami 54 : dainų ir pirmą kartą Roches- • 1 <ta lietuviM kalboje. Vyčiai tik

JOHNF.EUDF.IKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

”R YS MODERNIOS KOPT v<u
4605-07 South Hermitage Avenue 
M TA 7-1741-2 ir LA

4330 34 South Califfornia Avenue 
r Metanas LA 3-0440 ir LA 3-98K

KMBTTl^ANCF DIENA 'P

taškus.
Neriečiai latvius nugalėjo sa

vo geromis pasuotėmis ir grei
tu žaidimu.

Neries II komandą atstovavo 
Andriejauskas 28, Valaitis 26, 
Prapuolenis 16, Varnas 14 ir 
Vygantas 6.

Latviams daugiausia taškų 
pelnė Purkalitis 41 ir Kačerovs- 
kis 27.

teryje pasirodė ir vyrų kvarte-: ra* buvo sužavėti šia studenčių 
tas. Zmuidzinas. Adomaitis, Ar ateitininkių programa. Susirin- 
monas ir Puidokas, vadovauja-1 kimo metu buvo aptarta visa ei 
mi klubo pirmininko muziko P.
Armono, nustebino ir maloniai ~ --------z'———
nuteikė gausiai susirinkusią pu- g^ss^i gggrj gssra
bliką. Po programos šokiai ir j. fu į į -y ■ |Q |Z ■ ■ 
jauki nuotaika prisidėjo prie pui
kaus vakaro pasisekimo. BEVERLY HILLS GELINYČIA

Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke-
Vasario mėn. Sakalas žais itų’’a^^‘r

i 2443 West 63rd Street
Btalo teniso ir krepšinio rung-Tenka pastebėti, kad Neries 

krepšininkai vasario 17 d. 7:30 tynęs Toronte, o kovo 2 d. — 
vai. vak. žais draugiškas rung- Hamiltone.
tynęs prieš studentų Lituanica i
penketuką Foster parke (prie I® pasikalbėjimų su sakalie- 

; Racine ir 84 g-vės). i čiais paaiškėjo, kad jie labai.
Visi kviečiami atsilankyti. VJ džiaugiasi Chicagos ir New Yor- 

ko futbolininkų aktyvumu ir ge
DETROITO KOVO ŽINIOS

— Šiemet Detroite labai gy
vai reiškiasi žiemos sporto mė
gėjai. St. Hedwig čiuožykloje 
ketvirtadienių vakarais susiren
ka tikrai gausus būrys įvairiau
sio amžiaus lietuvių. Sveikas 
čiuožimo sportas ir bendras lie
tuviškas susibūrimas džiugina 
visus. Slidininkai savaitgalius 
dažniausiai praleidžia prie Pon- 
tiac esančiose augštumose. Klu
bo žiemos sekcijos pastangomis 
sausio 12 — 13 dienomis kelioli
ka slidininkų buvo pasiekę šiau
rinį Michiganą. Netolimoje at
eityje numatoma suorganizuoti j 
dar vieną panašią iškylą. Žie-j 
mos sporto sekcijai šiemet va-! 
dovauja Kostas Žalnieraitis.

— Gruodžio 15 d. Clevelande 
lankėsi jaunių krepšinio ir mer
gaičių tinklinio komandos. Su
sitikimai su Clevelando Žaibu 
baigti koviečių pergale. Jauniai 
laimėjo 38:37, o mergaitės 2:1 
pasekme. Sausio 29 d. jaunių 
krepšinio komanda rungtyniavo 
su Detroito Lutherans. Rung
tynės laimėtos 81:56.

— Žinomieji Kovo krepšinin
kai Antanas Racka ir Jurgis Ge 
rulaitis tolimesnei karinei tar
nybai perkelti į Pietų Korėją. 
Savo laiškuose jie sveikina vi
sus lietuvius sportininkus. Šio
mis dienomis laikinai nustota 
dar vieno krepšininko. Vyčius 

1 Rimantas savanoriškai įstojo į 
JAV kariuomenės eiles. Sėk
mės!

— Vasario 23 ir 24 dienomis 
vyrų krepšinio ir moterų tinkli
nio komandos išvyksta į Toron
tą ir Hamiltoną. Vasario 23 d. 
susitiks su Toronto Vyčiu, o se 
kančią dieną su bendravardžiu 
Hamiltono Kovu. Kartu su to- 

| rontlečiaie Ir hamiltoniečiais ta
riamasi Ir dėl jaunių krepšinio 
ir vyrų stalo teniso rungtynių.

Ptr.

Iš SAKAIjO VEIKLOS
Rochesterio Sakalo sportinin

kai, nors ir lėtai, bet vis dar ju
da.

Gruodžip 16 d. Rochesteryje 
viešėjo Toronto Aušros dvi krep 
Ainio komandos. Rungtynės 

. tarp jaunučių visus nustebino 
savo įdomumu, gera kova ir ne
blogu lygiu. Jaunieji sakaliečiai 
vedė iki pat paskutinės sekun
dės, kai nesėkmingas metimas 
ir greitas AuBrbs antpuolis pa-

SOPHIE BALSUS
RADIO PROGRAMA

Ift Wf!ES stoties —- Banga 1390
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
n:to pirmad. iki penkta d. 

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAI*. 8:30 iki 9:30 ryte 

SEKMAD. 8:30——0:30 v, r. iš stoties 
WOPA — 1400 kll.

7159 So. MAPLEWOOr> AVĖ. 
Chicago 29. III. HEmlock 4-2413

vestuvių nuot.Hii^as h 
augšffos rūšies fotografuos 

mūšy speciatybė

Prccin Photo Studio
< lncorporated > '

riOV ARDAS ’jUS, sat, 

4058 Archet Avenue 
Telefonas Virsima 7-24 H

Pranešame draugams 
7 dienų mirė

Tel

i
PBospect 8-0833 ir Plt 8-0834.

A. A.
Vienerių metų mirties pukaktis 

PRANCIŠKUS A.
NORVAISH

6yv. 3360 So. Emerald Avė.
Mirė 1956 m. vasario mėn. 

1o dienų, sulaukęs 69 m. am
žiaus. Gimė Lietuvoje, Kauno 
apskr., Akmenės kaime.

Amerikoje išgyveno 4 6 m.
Palaidotas vasario 13 d.,

1 956 m. šv. Kazimiero kapinė
se.

Pasiliko nuliūdę: mylima
žmona Antanina, pagal tėvus 
Stonaitė, sūnus Aleksandras, 2 
dukterys: Suzana Magnus, žen
tas Juozapas, ir Ona Rainis, 
žentas l,eo. dvi anūkės Joan ir 
Valerie Rainis, pusseserė Ona 
Tatarehuk. Jos vyras Juozapas 
ir jų šeima, pu. *<rolis Juozapas 
liomsky, jo žmona Marijona ir 
jų šeima ir kiti giminės, drau
gai bei pažįstami.

i'ž mūsų mylimo vyro ir tė
velio sielų bus laikomos šv. Mi
šios šv. Jurgio parap. bažny
čioje 1957 m. balandžio 1-mų 
dienų 6-tų vai. ryto. Kviečiame 
visus gimines, draugus ir pa
žįstamus atsilankyti Į pamal
das.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiau
sias, niekuomet neužmiršime. 
Tu pas mus Jau nebesugrįši, 
bet mes anksčiau ar vSliau pas 
Tave nueisime. Tebūna Tau 
lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieku: Žmona, sūnus, 
dukterys, anūkės ir tentai.

ir pažįstamiems; kad š. m. vasario mėn.

A. j A.

IGNAS MARK STUNGEVIČIUS
l ragiajaus konsulatu kancleris Chicagoj'

Dideliame nuliūdinu1 paliko žmona Sofija, sūnus Eelix Stungevi- 
čius, l'ragvajaus konsulas Chicagojv, seserys — Juozefa Charnecka. 
Elena Gornklenė, Vanda StungevičiūtS Ir KonetanciRa KaruAienė; se
sers siūlius Jurgis Karuža ir Jo sūnus Jurgis, Jr.

lAiidotuvės įvyks pirmad., vau. 1 I d., III vai. ryto. Po gedulingų 
pamaldų šv. Kryžiaus bažnyčioje, velionis Ims nulydėtas į šv. Ku- 
zinilero kapines.

Nuliūdę — ZiiMina ir sūnus.

A. f A.

JIEVA SHUKIS
KUNGYTfi

(Pagal pirmą vyrų Agilinis). Gyveno 7021 S, Triniau Avė.
Mirė vas. K d., 1957, 5:15 vai. ryto, sulauktu pusės amžiaus. 

Gimė Lietuvoje; kilo iš Tauragės apskr., Ziiligiij parap., Bikavėnų 
kaimo. Amerikoje išgyveno 4(1 iii.

Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Agidiv Navickas, 
žentas Jonus; ir .lomia Alys (Alymiskasį, žentas All'red; 4 anū
kui: Stanislovus ir Agota Navickus, ir All'red ir Elitine Alys, 2 
proanūkės: Marinu ir Jontic Foley, kiti giminės, draugai ir pu 
žįsiaiui. Lietuvoje liku 2 broliai Jonus ir Petras Kimčiai ir jų 
šeimos.

Kūnas pašarvotas Mažeika Evans ku|ilvėi(i.|e, (i'U5 R. Western
Avė.

Ijttidotuvčs įvyks antradieni, vasario 12 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Švenė. Panelės (liiniinci parapijos bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos pamaldus až velioni': sieli). Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįtsaiuiiH 
įlalvvauli šiosi- laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, žentai, anūkai ir pmanūk&s. 
lųiidirtiivių direktorius Mažeika-Evaas. Tol. KEpublie 7-8600.

tf I

LIOOĖSIO valandoj

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpnblic 7*8600 — 7*8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

GIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSOM,

HA VINĮ N KO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
<014 West 111 tb Street

. Mokas nwn kaylnin
OidriaoaiM Paminki a mg Plaų. 

Pasirinkimas mieste I

Telef — CEdarcresf 3*6335

i\NTHONY B. PETKI1S j
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 SO WEST(RN AVĖ. 1410 SO. 50th flVE. 
CHICAGO, ILL ‘ CICERO, ILL. 

Telefonai — GRovehiil 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS UETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulanaų patarna
vimas dieną ir nak- 

l tį, Reikale šaukite 
Imua.

Mes turime koplyčias’ 
visose Chicagos ir ’ 
Roselando dalyse ir ’ 
tuojau patarnaujame I

4348
PETRAS BIELIŪNAS

8. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANJCA AVĖ. TeL Y Arda 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th 8TREEET Tel. SEeley 3-5711

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICH1GAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-222>

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tli AVĖ., CICERO, UI. Tel. OLyrapic 2-1003

ZIGM
1646 W. 46th ST

IUND
REET

0 (ŽUDYK) ZUDYCKI
YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET KEpuhlic 7-I2U
2314 W 2Srd PIjACE VIrginia 7-««72

1424 S. 50th AVĖ.
VANCE FUNERAL HOME

OLymplc 2-5245 ir T0wnhril 3-9087

I I



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Šeštadienis, vasario 9 1907

h. Mirė Uragvajaus konsulo 
tėvas

Chicagoje mirė Urugvajaus 
konsulo tėvas Ignacas Stunge- 
vičius, lietuvis, 70 metų am
žiaus. Jis
konsulo raštinėje per paskuti-Į 
nius 10 metų. Mirė ketvirtadie
nį savo namuose 222 E. Ches- 

šių savaitę turėjome visas nut chicagoje. Jo sūnus Fe- 
Draugo mašinas perkraustyti į hksas yfa Uragvajaus konsu.
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naujas, specialiai pastatytas 
patalpas ir dėl to nebuvo įma
noma išspausdinti Kultūros 
priedo. Skaitytojus labai atsi
prašome. Toliau Kultūros prie
das eis kaip visada normaliai 
kas šeštadienį. -........ ... • ■■ —

X Lietuviškasis Chicagos x Liustikaitė, Lietu-
jaunimas mini vasario 16 d. Bendruomenės Chicagos
šventę Lietuvių auditorijoj va- apygardos valdybos kviečiama, 
sario 24 d. 3 vai. Minėjime kai- » Romos atvyksta koncertuoti
bes Nijolė Maskaliūnienė, Juo-

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

PAS CICERO
SV. ANTANO PAKAPMOJK |

1956 metais Šv. Antano para
pija turėjo 4,000 registruotų ir 
neregistruotų parapiečių, kurie 
lankė parapijos bažnyčią. Per 
tuos metus buvo pakrikštyti 
133 vaikai, moterystė sakra
mentą priėmė 49 poros, mirimų 
buvo — 63, pirmąją Komuniją 
priėmė — 67, atsivertimų buvo 
5. Parapijos mokyklą lankė 401 
vaikas.

Pereitais metais parapija tu
rėjo 106,137.80 dol. pajamų, o 
išlaidos siekė 121,293.56 dol. Iš 
1955 metų buvo likęs balansas 
61,334.66 dol., taip, kad 1957 m. 
pradžioje iždas siekė 46,178.90.

Daugiausia išlaidų padaryta 
už bažnyčios dažymą ir dekora
vimą (27,997.00 dol.), kuris bu
vo atliktas pereitą vasarą. Ant
ras savo didumu išlaidų punk
tas buvo bažnyčios prieangio 
įruošimas, kainavęs 18,836.14 
dol. Daugiausia pajamų gauta 
sekmadieninėse rinkliavose — 
36,548.78 doL

TRUMPAI

— Virš 40 metų gyvavusi 
Lietuvos dukterų draugija savo 
sausio mėn. 8 d. narių susirin
kime nutarė likviduotis, kadan- 
gi didžioji dalis narių jau išmi
rė, o naujųjų neprisirašo.

— Prieš kelias savaites čia 
įsisteigė naujas medžiotojų ir 
meškeriotojų klubas, kurio bū
stinė yra Stepono Gobio užeigos 
patalpose, 1500 So. 49 Avė. Šis 
klubas jau buvo suruošęs vieną 
pasilinksminimą, kuris gana ge 
rai pasisekė. Medžiotojų ir meš 
keriotojų eilėse yra nemažas bū 
rys jaunimo.

— Lietuvių Namų savininkų 
pagerinimo ir politikos klubas

Naujas liudininkas Grimes 
įvykiuose

patalpose iškilmingas aktas: pa
skaita prof. Stp. Kairio, svečių j Stanley Zdziarski, 35 m. am- 
sveikinimai ir meninė progra- ^*aus> pareiškė policijai, jog ji- 
ma. J iškilmes pakviesti miesto'sa* matė Grimes mergaites be- 
ir provincinės bei federalinės kalbant su dviemis jaunais vy- 
valdžios pareigūnai, svetimų vai rai® tą naktį, kai jos pražuvo.

Tai buvę prie namų 4002 S. Ar
cher. Du kiti vyrai sėdėję ne
toliese pasistatytame automo
bilyje. Policija jį tardo.

Chicagos policija prileidžia 
dar vieną galimybe — kad mer-1 
gaitės galėjo būti užmuštos ne
atsargaus vairuotojo, kuris jas 
išmetė bijodamas atsakomy
bės. Šerifas grįžo iš savo ke
lionės į Athens, Ala., bet apie 
savo kelionę daug nekalba.

LIETUVIUSU
švenčia savo 50 metų gyvavimo 
sukaktį ir šia proga vasario 
mėn. 24 d. 6 vai. p. p. šv An
tano parapijos salėje rengia su
kaktuvinį banketą.

— Prieš mėnesį laiko Cicero- 
je išaugo trečia lietuviška lai
dotuvių koplyčia, Įsiskverbusi 
ankstesnių koplyčių viduryje. 
Dabar Cicero lietuviai yra už
tikrinti greitu patarnavimu mir 
ties atvejuje. —Edv. š.

— Vinco Krėvės, New Bri- 
, tain, skautų vyčių būrelis pade 

ta .tino ragvajaus ^ant sk. tėvų komitetui, š. m.
kovo mėn. 2 d., 8 vai. vakaro, 
Šv. Andriejaus parapijos salėje 
ruošia šaunų vakarą, Užgavė
nių blynus. Programoje dainos,, 
kupletai ir šokiai. Programą iš
pildys skautai vyčiai ir vyres
nės skautės. Po to, šokiai, gro
jant geram orkestrui. Šokių me 
tu veiks bufetas su skaniais 
blynais ir įvairiausiais gėri
mais. Visa lietuviškoji visuome 
nė ir jaunimas yra kviečiamas 
šiame vakare dalyvauti, be to 
reikia nepamiršti, kad paskuti
nis pasilinksminimas prieš ga
vėnią.

— Lietuvių Amerikos, vetera-

las Chicagoje. Liko gyva dar 
velionio našlė Sofija. Laidotu
vės bus pirmadienį 10 vai. iš 
Sv. Kryžiaus bažnyčios, 4557 
S. Wood str., Chicagoje.

i JAV. Viešnios iš Europos pir-
zas Končius, V. Adamkavičius. masis koncertas numatomas 
Meninę progrąmą išpildys Tau-) Chicagoje kovo 10 d. Marijos 
tinis Moksleivių Ansamblis, j Augėlesniosios mokyklos salė- 
šaulių Grandies šokėjai ir Chi- Je-
cagos Augštesniosios Lituanis- Solistė J. Liustikaitė yra ky

lanti žvaigždė dainos mene. Di
dysis pasaulio tenoras Benja
mino Gigli yra klausęs jos dai
navimo ir pranašauja jai didelę 
ateitį.

J. Liustikaitė iš tremties Va
rnas rengiamu minėjimu gyvaiJ ^arū Vokietijoj išemigravo į 
domisi. Minėjime kviečiama da- Į Ano^34- Prieš keletą metų - 
lyvauti visa Chicagos lietuvis- H“ 1 R“m“ studijuoti dainos
koji visuomenė. me"°- Muzikos studlia3 Ital‘-

Ijoj žada baigti 1958 metais. 
X Stasys Citvaras, bosas- j y ra koncertavusi Italijoj ir Va- 

baritonas, vienas geriausių mū-; karų Vokietijoj. Išvykdama į 
sų dainininkų Chicagoje, suti- j dar žada duoti vieną kon- 
ko dalyvauti religinės muzikos certą lietuvįų kuopų daliniams
koncerte, kuris įvyks balandžio j Vakarų Vokietijoj.

Po pasirodymo Chicagoje so
listė J. Liustikaitė su koncer- 

Šis retas koncertas žada bū-; tais aplankys visą eilę kitų lie
ti augšto meninio lygio, nes ja-į tuvių kolonijų Amerikoj ir Ka
me, be kitų pirmaeilių muzikų, nadoj.
pirmą kartą Chicagoje, daly- x EngenlJu9 smllgys, Teo- 
vaus ir vargonų virtuozas, prof. (|(lra ,r lftmLS Kaz.
Naujalio ir garsaus prancūzų laul)k Mokyklos Bičiulių ci. 
pedagogo prof. Marcei Dupre, cero skyrlaU3 valdybos nariai, 
mokinys Jonas Žukas. uoliai talkininkauja Vysk. M

Me- Valančiaus kuopos penkmečio ir 
vėliavos pašventinimo šventė- 

X Adv. Antanas Olte, tapęs Į 3e šventė pradedama sekma- 
Chicago Sanitary Districto pre- į ^^eni &v- Antano parapijos baž- 
zidentu, turi labai daug laiko nykioje 9 vai. ir tęsiama salė- 
pašvęsti šios milžiniškos orga-
nizacijos vairavimui, tačiau jis! x Moksleiviai Ateitininkai 
nepamiršta ir neišsižada lietu- pirmąkart moksl. ateitininkų 
vių. Visokiomis progomis, kiek j sąjungos istorijoj, pradeda dė
jo laikas leidžia, dalyvauja lie- veti uniformines kepuraites, 
tuviškoje veikloje. Vasario 16 Kurie norite pamatyti, atvykite 
d. minėjime Chicagos Lietuvių I vasario 10 d. į Cicero Vysk. M.

stybių konsulai ir tautinių gru
pių atstovai. Prie įėjimo bus 
renkamos aukos tautos vadavi
mo Fondui.

— “Moters7’ žurnalo naujas 
numeris pasirodė rinkoje šio
mis dienomis. Daug gražių ja
me iliustracijų, vysk. Brizgio 
vertingas rašinys ir kt. Moterį 
sumaniai redaguoja Prapuole- 
nytė. Žurnalas išeina Toronte. 

DID. BRITANIJOJ
— Bradfordo "Atžalynas”, 

nors šiuo metu lietuvių skai
čius mieste ir apylinkėse gero-

nų, Newark, N. J., komande- kaį sumažėjo> viatiek tebedir. 
riu išrinktas John Rosant. Kiti

tinės mokyklos choras.
Toks minėjimas Chicagoje 

rengiamas pirmą kartą. Minė
jimo tikslas duoti pasireikšti 
jaunajai kartai vasario 16 d. 
šventėje. Lietuviškasis jauni-

mėn. 7 d. Šv. Kryžiaus parapi-Į 
jos bažnyčioje

Šį koncertą ruošia Liet. 
nininkų klubas Chicagoje.

Tarybos prašomas jis tarpinin
kavo pakviečiant kalbėti žynių 
Amerikos senatorių William 
Knowland. Taip pat jis ir pats 
prabils į lietuvių visuomenę.

X Kun. B. Suginto Vasario 
16 gimnazijai remti naujai su
organizuoto 31 ratelio nariai: 
L. Beitnerytė, J. Kazlauskas, 
J. Vemaitis, O. Baukienė, T. 
Horinas, O. Gervė, R. Zunda- 
vas, V. Račiūnas, N. Martin- 
kus, J. Jagutis, A. Pusdešris, 
O. Tarosas, D. E;tnfantis, J. 
Daukantas, J. Kemeklis, J. 
Baukus, R. Gustaitienė, A. 
Orintas, A. Plaušinaitis ir O. 
Inovskis.

X A, ir K. Petruliai užsakė 
Draugą savo sūnui Alfonsui, 
tarnaujančiam JAV kariuome
nėj, šiuo metu esančiam Vo
kietijoj, netoli Frankfurto. Sū
nus Alfonsas nori sekti visą 
Amerikos lietuvių gyvenimą 
būdamas kariuomenėj.

X Augštesnioji Lituanistinė
mokykla, Cicero, III., vasario 
mėn. 14 d., ketvirtadienį, per 
“Margučio” radijo programą 
praves Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės minėjimą.

į posto valdybą išrinkti yra: 
Anthony Karpavich, Sam Na- 
vitsky, John Yankauskas ir Al- 
bin Janks. Moterų padalinio 
viršininkė yra Agnės Borey. 
Kitos valdybos narės yra Ona 
Mikles, Ann Bogacheff, Amelia 
Kauneckis ir Eva Sharon. Nau
jų vadovų jvesdinimo iškilmės 
įvyks vasario 24 d. 2 vai. p. p. 
Šv. Jurgio salėje.

KANADOJ
— Lietuvių kredito unija “Li

tas” yra įsisteigusi Montrealy. 
Ji jau užbaigė porą savo veiklos 
metų. 1956 m. valdybą sudarė: 
A. Norkeliūnas, P. Rudzinskas, 
L. Balsys, D. Jurkus, J. Sku
čas. Kredito komisiją sudarė: J. 
Juškevičius, J. Lukoševičius, 
A. Kudžma. Revizijos komisiją: 
J. Bulota, P. Povilaitis, T. To
liušis. Valdyba tikisi dar sėk-' 
mingesnių sekančių veikimo 
metų.

— Kun. Bruno Jurkšas, iš

Valančiaus kuopos penkmečio 
ir vėliavos šventinimo iškilmes. 
Vasario 10 d. 8 vai. 50 min. ry
to Šv. Antano parapijos baž
nyčioje.

X Lietuvių Fronto Bičiulių 
Chicagos apygardos valdybos 
rinkimai vykdomi korespon- 
denciniu būdu, kad rinkimuose 
galėtų dalyvauti ir už Chica
gos miesto ribų gyvenantieji 
frontininkai. Balsavimo korte
lei išsiųsti paskutinioji diena 
nustatyta vasario 11.

X Šen. VV. F. Knowland at
siuntė tokio turinio telegramą: 
“Will be happy to accept speak- 
ing engagement before Lith- 
uanian-American Council, Feb. 
17th at Maria high school Re- 
gards. — William F. Know- 
land.”

• X Skautų Aido administra
cijos pranešimas, ne skautų ad
ministracijos pranešimas, tu
rėjo būti antraštė straipsnelio, 
tūpusio šios savaitės Skautų 
skyriuje. Taip buvo išspausdin
ta per klaidą.

X Petras Stulgis dirbąs Wa- 
bash geležinkelio kompanijoj, 
pravažiuojančio automobilio bu- 

X Panelės šv. Gimimo para- vo sužeistas, kurį laiką gulėjo 
pijos choras rengia, š. m. vasa- ligoninėj, ' dabar jau baigia 
rio mėn. 9 d., šeštadienį, 8 vai. sveikti ^amuose.
30 min. vakare, parapijos salė
je, 6820 So. Washtenaw avė.,
šokių ir polkų vakarą. Šokiams ^ad būtų daugiau
gros — Melody Kings orkest
ras.

Kemkitc dien. Draujft!

ba. Jis puikiai pasirodė sausio 
19 d. Mišrus choras, diriguoja- 
tnas T. Buroko, padainavo “Šį 
subatos vakarėlį”, “Miškų gė-

Diržai, išgelbėjo gyvastį
Skelbiama, kad saugumo 

diržai, įdėti į automobilių ma
šinas, išgelbėjo gyvastį dviejų 
keleivių, kurių automobiliai su
sidūrė kelyje nr. 22, netoli Chi
cagos. Viena mašina nusirito į 
griovį, išvertė pašto dėžutę ir

lę” ir paties dirigento ekspresi- stulpą, paskiau įvirto į kitą
škai sukomponuotą “Saulę už 
kalnų”. Po to pasirodė vietos 
solistas baritonas Jonas Kaspa 
ravičius, solo padainavęs “Tris 
dienas” ir “Jai nerūpėjo”. Miš
rus duetas — “Sėdžiu už stale
lio” ir “Lopšinė”, paskui mote
rų trio — “Ko liūdi, berželi” ir 
“Uzda vėjelis”. Gražiai skam
bėjusios dainos — trijų ponių— 
Galbuogienės, Peleckienės ir Ta 
maliūnienės — nupelnąs. Vyrų 
oktetas ^dainavo—“Subatos dai
ną” ir “Krambambulis”. Moterų 
sektetas padainavo “Kai saulu
tė”, “Eikš, bernyti” ir “Jonu- 
žėli”, kurį publika išreikalavo 
pakartoti. L. Molienė giliai įsi
jautusi interpretavo eilėraštį. 
Jaunausioji atžalynienė Verutė 
Polikauskaitė paskambino pia
ninu. “Atžalyno” nariai vyrai 
inscenizavo gyvą pasikalbėjimą,

Edmuntono Kanadoj persikėlė į ataustą įvairiais anekdotais. 
Toronto, gilina studijas Toron-j “Atžalyno” dainos ir žodžio 
to karališkoje konservatorijo- vakare pranešėju buvo p. Bu- 
je vargonų klasėje. Gyvenda- čys, kuris stengėsi pririšti žiū-
mas Ispanijoje jis dėstė bažny
tinį giedojimą kunigų seminari
joje. Yra suorganizavęs ir sėk
mingai vadovavęs jaunimo cho
rui. Gyvendamas Edmuntone 
taip pat vadovavo apylinkės 
liet. chorui.

— “Tėviškės Žiburių” spau
dos balius susilaukė nepapras
tai daug svečių, taip kad dalis 
norėjusių įtilpti į parengimą, 
neradę vietos, grįžo į namus. 
Gautas pelnas panaudojamas 
laikraščio leidimui.

— Vasario 16 d. iškilmių mi-

rovų dėmesį ir sukelti smalsu
mą. Viso “Atžalyno” siela — 
dirigentas Teof. Burokas, kuris 
nesigaili nei laiko, nei jėgų, kad 
būtų šis tas padaryta.

— Juozas Graževičius mirė 
prieš kiek laiko Halifaxe, pali
kęs kiek turto, bet niekam ne
spėjęs jo užrašyti. Tačiau ang
lų įstaigos sutiko, kad iš jo pa
liktų santaupų dalis būtų pa
naudota paminklo pastatymui. 
DBLS vietos skyriaus valdybai 
rūpinantis, paminklas buvo pa
statytas ir sausio 19 d. lietuvio

nėjimas Toronte apvaikštomas l kapeliono pašventintas. Velio-
per dvi dienas: pačią vasario 16 
d. Toronto šv. Mykolo kated
roje įvyks iškilmingos pamal
dos už Lietuvos laisvę. Pamal
das atlaikys ir pamokslą pasa
kys Toronto vysk. Francis A. 
Marrocco. Sekmadienį, vasario 
17 d. 3:30 vai. College teatro

nio žmona gyvena Lietuvoje, su 
kuria palaikomi ryšiai Jai nu
siųsti kaį kurie velionio daiktai 
ir rūbai. Paminklo pašventini
mo proga už a. a. Graževičių bu 
vo atlaikytos gedulingos mišios, 
o kapinėse pasakytas pamoks
las.

CHICAGOS ŽINIOS

tvarkos
Chicagos ir artimų apylinkių 
augime nustatyta įsteigti spe
cialią planavimo komisiją. Jos 

I biudžetas numatomas — pusė 
Įmiliono dolerių.

Lietuvių Prekybos Rūmai 
minės Lietuvos Nepriklau

somybės dieną
Trečiadienį, vasario mėn. 13 

d. 8 vai. 30 min. vakare Da
riaus ir Girėno svetainėje, 4416 
So. Westem Avenue, įvyks pir
mas šiais metais Lithuanian 
Chamber -of Commerce of Illi
nois susirinkimas. Bus įvesdin
tas naujai išrinktas rūmų pir
mininkas Stanley P. Balzekas 
ir kiti valdybos nariai. Susirin
kimo programoje numatyta 
paminėti Lietuvos Nepriklauso
mybės dieną. Vakaro kalbėtoju 
pakviestas Chicago American 
dienraščio religinio skyriaus re 
daktorius Stanley Pieža, kuris 
padarys pranešimą tema: “Lai
svasis pasaulis ir Lietuva”. P. 
Pieža neseniai sugrįžo iš Euro
pos, kur jam teko asmeniškai 
stebėti vengrų sukilimą. Jis bu
vo liudininku, kaip rusų tankai 
ir mongolų kareiviai žudė už

Vengrijos laisvę kovojusius dar 
bininkus ir studentus. Stanley 
Pieža taip pat papasakos apie 
šiuo metu Europoje vyraujan
čias nuotaikas dėl Rytų Euro
pos pavergtų tautų išlaisvini
mo.

Visi Chamber of Commerce 
nariai su savo svečiais kviečia
mi atsilankyti. Po susirinkimo 
visi dalyviai bus pavaišinti ka
va ir lietuviškas užkandžiais.

—A. B.

Areštavo šoferio užpuolėją
Policija areštavo Charles 

Spruel, 18 m. amžiaus, kuris 
prisipažino paėmęs pinigus iš 
autobuso šoferio — iš viso $38 
— tada jį primušęs. Su juo 
taipgi areštuota dar penki kiti 
jaunuoliai. Spruel namuose ras
tas tas nedidelis automatas, 
kurį šoferis naudoja pinigams 
keisti.

griovį; tuo metu atsitrenkė 
durys, tačiau keleivis, kuris bu
vo prisirišęs diržu, neiškrito. 
Mašina dar pramušė tvorą ir 
sustojo tik už 275 pėdų nuo 
nelaimės vietos. Vienas vairuo
tojas tyko visai nenukentėjęs, 
o kito — tik koją Įdrėksta.

Bedwell dirbą baldų 
fabrike

Bennie Bedwell, kuris anks
čiau prisipažino nužudęs Gri
mes mergaites, vėliau savo pri
sipažinimą atšaukė, dabar yra 
išleistas už užstatą ir dirba vie
name baldų fabrike. Jisai pasi
ryžęs vesti tvarkingą gyvenimą 
ir nebesimaišyti su Madison 
valkatomis.

Studentų simfoninis 
orkestras

Illinois universiteto studentų 
simfoninis orkestras koncer
tuos Chicagoje per Muzikos 
Mokytojų draugijos suvažiavi
mą Congress viešbuty. Suva
žiavimas šaukiamas ' trečiadie
nį.

Atgavo regėjimą
Merle C. Mulligan, 43 m. 

amžiaus, laimingai atgavo regė
jimą ir tuo labai džiaugiasi. 
Viena akimi jis apako kai tetu
rėjo 17 metų amžiaus, dėl ne
laimės beisbolo žaidime. Kita 
akimi nustojo matyti 1948 me
tais. Atsigulęs į Golumbus ligo
ninę iš gydytojų išgirdo, kad 
jam tėra tik 50% galimybės 
po operacijos atgauti regėjimą. 
Rizikavo ir dabar labai džiau
giasi.

Išima tramvajus State 
gatvėje

Ateinantį penktadienį Chica
gos State gatvėje išimami iš 
apyvartos tramvajai, kurie ten 
tarnavo nuo pat 1859 metų, 
beveik ištisą šimtmetį. Jų vie
ton pradės kursuoti autobusai.

Milionas universitetui
Ruth Jonės Allison paliko 

$1,000,000 Nortbwestem uni
versitetui. Iš viso jos palikimas 
siekia tris milionus. Pusę mi- 
liono pinigais ir nemažai šėrų 
ji paskyrė savo vyrui. Kita pa
likimo dalis išskirstyta jos ar
timiesiems.

Parama mokykloms
Illinois valstybė savo dviejų 

metų (pradedant liepos mėn. 1 
d.) biudžete numatė mokyklų 
rėmimui 300 milionų dolerių, 
taigi — 700 mibonų daugiau, 
kaip praėjusiais dviemis me
tais.

KASKĄ IR KUR
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— Pranešimas Vasario 10 d. 
2:30 v. p.p. L. auditorijoje, 3133 
S Halsted St., yra šaukiamas vi
suotinis metinis skyr. narių susi- 
riinkimas, kuriame bus valdybos ir 
Revizijos komisijos rinkimai. Be 
to, bus svarstomi aktualūs sky
riaus reikalai. Visi skyriaus na
riai kviečiami atvykti dalyvauti ir 
prašomi nevėluoti.

L.V.S. Ramovė, 
Skyriaus valdyba.

-*■" De Paul universiteto Lietu
vių klubo susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį 10 d., 4 vai. p.p. Tėvų 
Jėzuitų namuose 5541 S. Paulina 
St. Kalbės klubo globėja Aldona 
Bulota. Prašome visus klubo na
rius ir lankančius De Paul univer
sitetą atsilankyti.

— Chicagos Jaunimo Literatū- 
tūros būrelio susirinkimas įvyks
ta šiandien, 6:30 vai. vakaro, T. 
Jėzuitų namuose.

— 1911 m. C. P. Rodgers at
skrido į Kaliforniją iš New Yor- 
ko. Skridimas užtruko 84 vai. ir 
2 min. Visą skridimą jis atliko 
per 48 dienas.

Krautuvėje “MARGINIAI” 
adresu: 2511 W. 69th Str., ęhi- 
cago 9, III., galima gauti gra
žiausi liaudies meno išdirbi
niai, knygos, žurnalai, taip pat 
galanterija.

SIUNTINIAI j LIETUVĄ
IR RUSIJĄ

CENTRAL PARCEL SERVICE YRA VIENINTELE IŠTAIGA 

CHICAGOJE, INTURISTO ĮGALIOTA.

Aukštos kokybės vilnonės 
angliškos medžiagos. Stan
dartiniai audinių siuntiniai. 

Standartiniai maisto produk
tų siuntiniai.

Anti-Polio serumas, strepto- 
micinas, cortisonas, serpasilis 
ir kitokie vaistai pristatomi 
or paštu per keletą die
nų.

Reikalaukite mūsų naujų katalogų, 
užsakymai be eilės priimami.

Jei norite pasiųsti Jūsų pačių sudarytą siuntinį — prašome 
paskambinti dėl susitarimo — VVAbash 2-9354. Mes žymiai 
padidinome savo tarnautojų skaičių ir dabar galime priimti 
Jūsų siuntinius daug greičiau, negu pirmiau priimdavome.

Mūsų greitas ir patikimas patarnavimas yra gerai žino
mas čia ir Lietuvoje. Nuo 1947 metų mes esame pristatę 
daug dešimčių tūkstančių siuntinių, nepraradę nė vieno.

Atdara nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 
. . _ 9:00 vaI- *7*0 lw 4:30 vai. po pietų.

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
Sutte 1200, 220 So. State St., Chicago 4, III.

Tel. WAbash 2-9354

-------- — <
20000000000000000C

6715
Chicago 36, Dlinois

SIUVĖJASL GASIŪNAS moterų rūbų
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus. 

U Įvairių kailių užsakyti paltai duodami lšmo- 
kčjlmuL Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.

SOUTH MMRSHFIELO AVENUE
Tel. REpublic 7 - 6329

g Padėkime Artimiesiems Lietuvoj ir Sibire
PASINAUDOKITE mūši) lietuvišku, sąžiningu ir pigiu 

patarnavimu, užsakydami maistą, vaistus, avalynę ir angliškas medžia
gas. Išsirinkite patinkamus siuntinius, kartu su adresais ir money 
orderiu pasiųskite mums, ir Jūsiškiai su dėkingumu minės Jus. (f Azijos 
Sibirą $1.40 daugiau). Garantuojame 100%.

No. S ................. 012.14
20 sv. cukraus
No. • .................
20 sv. k. taukų

922.00

PAITli HABETDER 
Keatauranl A Docktall Ix»unge

wlHhfn thelr many frtends and pat
ronu Merry X-mu and proeperoue 
New Year.
Halis for rent for occaelon for the 
Holtdayn, Weddlns, Annlveraartea, 
•te.

3014 N. Domėn — Dl « HH

No. 22 .............. 02S.S1
2 sv. gr. pupelių kavos
1 av. 2 osa. Šokolado
2 av. sviesto
4 av. 7 om. ryElų 
2 av. S ozą. bec. laAlnlų 

7 osa. K. taukų 
kumpio 
arbatos
2 osa. flk. muilo

4 sv. 
1 av.
1 av. 
1 av.

KO. 20 ............ 214.66
20 av. pirmos rOSlea

kvietinių miltų.

No. 01 ............ 112.11
6 av. kvietinių miltų 
6 av. cukraus 
6 av. ryžių
4 sv. 7 uncijos k. tauki] 

OftlMNo. M.........
2 av. kumpio 
2 av. Ralaml deftros 
2 av. bec. laAlnlų 
2 sv. S osa. K. taukų 
1 av. Pupelių kavos

2 av. sviesto 
1 av. Cukraus 
1 sv. pieno miltelių 
1 av. šokolado 
14 osa. koka vos 
16 osa. raslnkų 
200 cigarečių

Chesterfleld
No. 3H .... 
20 av. ryžių

SIS.17

No. 40 ............... 020.00
16 av. bec. lašinių 
6 av. Šąlami dešros

PATRIA GIFT PARCEL COMPANY Tel. CR 7-2126 
3741 W 26th$t., Chicago 23, III. Dirbame kasdien 

» Iki 6 vai. .

t


