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SKELBIAME SEPINTAJI ROMANO KONKURSĄ
Prancūzų raudonieji aiškinosi 

su Lenkijos komunistais
Mūsų specialaus korespondento pranešimas iš Paryžiaus
PARYŽIUS. — Prancūzų kompartijos delegacija šiomis die

nomis viešėjo Varšuvoje, kad išsikalbėtų ir suderintų nusistaty
mus su lenkų kompartija. 1

Paprastai labai gerai infor
muotas, dienraščio „Le Monde“ 
korespondentas Philippe Ben ra
šo iš Varšuvos, kad „tų pasikal
bėjimų atmosfera yra ledinė“, 
nes „lenkai buvo nepatenkinti da 
lyvavimu delegacijoje Fa jono ir 
Raymundo Guyot, kurie daugybe 
atvejų viešai kritikavo Gomulką.
Pačioje pasikalbėjimų pradžioje 
lenkai su visišku atvirumu pa
brėžė, kad prancūzų kompartija, 
jei ji nuoširdžiai jieško suartėji
mo, galėjo atsiųsti mažiau nei
giamai pasižymėjusių atstovų“.

Lenkai nustebę
Toliau korespondentas prane

ša, kad lenkai neslepia savo nu
stebimo ir pasipiktinimo tuo fak 
tu, jog prancūzų kompartijos de
legatai parodė visišką Lenkijoje 
įvykusių politinių ir psichologi
nių pakitimų nesupratimą. Jis 
tekstualiai pateikia vieno lenkų 
kompartijos pareigūno jam pa
darytą šį būdingą pareiškimą:
„Vienintelis dalykas, kuris atro- 
domai juos (prancūzų kompar- 
tiečius) domina — tai visada ir 
visame sekti Sovietų Sąjungos 
pavyzdį, visiškai nestatant sau 
klausimo, S,r tatai įmanoma ir ar 
pateisinama. Mes konstatavome, 
kad kiekvieną kartą kada jiems 
(prancūzams) tenka ištarti žo
džius „Sovietų Sąjunga“, jie me
tasi į melodramatinį toną ir pa
daro judesį lyg norėtų atsistoti“.
Toks „kartus atvirumas“, paste
bi-„Le Monde“ korespondentai, 
yra abišališkas, nes prancūzų 
kompartiečiai prikišo lenkams, 
jog kiekvienu atsitikimu, kada 
prancūzų kompartijai teko viešai 
išbarti ar net išmesti kurį savo 
narį, šis Lenkijoje tuojau tapda
vęs dienos didvyriu. Iš lenkų ša
lies nurodoma į įvairius falsifi- . ....
kavimus rašant apie Lenkiją Britanija 1F Jordanas 
prancūzų kompartijos organe , . .
„L’Humanite“. . 1 nutraukia sutartj

AMMAN, Jurdanas, vas. 10. 
— Britanija ir Jordanas kovo 
1 d. nutraukia abipusę sutartį, 
vakar pareiškė Abdullah Rima- 
wi, Jordano valstybės ministe- 
ris užsienio reikalams. Nutrau
kus sutartį, Britanija nebegalės 
turėti bazių Jordane, 

z —----------------

Ike medžioja ir
J

politika rūpinasi
THOMASVILLE, Ga., vas. 10. 

— Prezidentas Eisenhoweris va 
kar ryte medžiojo, o paskui kal
bėjo telefonu su Valstybės sek
retoriumi Dulles, pasilikusiu 
VVashingtone.

Mr. Eisenhovver, lydimas Mrs. 
Eisenhovver ir kelių artimu drau 
gų, užvakar išskrido į pietus 
savaitei medžioklės ir golfo ato
stogų.

Prezidentas Eisenhovveris iš 
atotogų vietovės kalbėjosi Izra
elio kariuomenės ištraukimo iš 
Egipto klausimu su Valstybės 
sekretoriumi Dulles.

Izraelis neištraukia savo ka
riuomenės iš Agabos įlankos ir 
Gazos ruožo, kol Egiptas nega
rantuoja, kad jis nebepuls Izra
elio ir netrukdys susisiekimą 
vandens heliais.

Irakas patenkintas

jungtiniu pareiškimu
BAGDADAS, Irakas, vas. 10. 

— Irakas patenkintas preziden
to Eisenhowerio ir Saudi Ara
bijos Saud jungtiniu pareiški
mu Vidurio ' Rytų klausimais. 
Šis jų pareiškimas sutinkąs su 
Irako politika, pareiškė Irako 
užsienio reikalų ministerijos pa 
reigūnas.

Irako premjeras Nuri Said 
manąs, kad Sąudi Arabijos ka
ralius įtikins Egipto prezidentą 
Nasserį priimti Eisenhowerio 
Vidurio Rytų programą. '

Prancūzai komunistai pas 
lenkų darbininkus

Ragai korespondentą, prancū
zų kompartiečiai pageidavę susi
tikti su lenkų darbininkais. Tuo 
būdu jie aplankę Sileziją ir me
chanikos įmonę Varšuvoje, ta
čiau ir tų susitikimų metu jiems 
tekę išgirsti karčių priekaištų, 
kaip pvz. kodėl istorinėmis praė
jusio spalio menesio dienomis 
„L’Humanite“ taip nepalankiai 
laikėsi Lenkijos įvykių atžvilgiu. 
Fajono migloti pasiaiškinimai, 
pastebi koręspondentas, nepaten 
kino paklausė jų.

Baigdamas korespondentas pa 
stebi, kad didelių sunkumų su
darė bendro pareiškimo sureda- 
gavimas. Prancūzų kompartie
čiai pasiūlė panašų tekstą, kaip 
čekoslovakų — prancūzų kom
partijų bendras pareiškimas, ku
riame pabrėžiamas Sovietų Są
jungos pirmavimas socializmo 
plovykloje ir griežtai pasmerkia
ma vengrų „kontrarevoliucija“. 
Lenkai atsisakė pasirašyti tokį 
tekstą.

Maroko sultonas

atvyko j Ispaniją
MADRIDAS, vas. 10. — Ma

roko sultonas Mohanąmedas V 
vakar atvyko diem dienom į Is
paniją. Sultonas tarsis su Is
panijos vyriausybe ir Saudi Ąra 
bijos karaliumi Saud. Gen. Fran 
Cisco Franco sutiko sultoną aero 
drome.

Saudi Arabijos karalius va
kar išskrido iš VVashingtono į 
Ispaniją.

KALENDORIUS

• Vasario 11 d.: Švč. P. Mari
jos Liurdo; lietuviški: Algirdas 
ir šviesutis.

Saulė teka 6:54, leidžiasi 5:17
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago- 
je ir jos apylinkėje šiandien —
dalinai apsiniaukę- •

Italų laivas

plaukia Suezu
PORT SAID, Egiptas, vas. 10. 

— Italijos prekinis laivas va
kar pradėjo kelionę Suezo kana
lu, nors kanalas dar nėra visai 
išvalytas. Italų laivas Pianetta 

Įveža naftą iš Port Saido į egip
tiečių dirbtuvę Sueze.

• Pen«vlvania universiteto is
torijos profesorius Tliomas C. 
Cochran skaitys paskaitas vers 
lo klaus mais Chicagos univer
sitete. Paskaitos pradedamos 
vasario 11 d.

Šiaurės Amerikos aviacijos kompanija bando radijo kontroliuojamą raketinį lėktuvą. Raketinis lėktuvns 
gali nusileisti ir nesprogusios dalys gali būti vėl panaudotos. Viršuje — raketinis lėktuvas kyla; vidu
ry je — skrenda; apačioje — nusileidžia parašiutui (SNl) ■ * ' *8<ll0^8tI
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Senatorius McCarthy prieš
» *

"atomas taikai” sutartį
CHICAGO, ILL., vas. 10. — Senatorius McCarthy (R., 

Wis.) vakar pasakė, kad pasiūlyta atomo sutartimi iš Jungti
nių Amerikos Valstybių būsią pakankamai išvežta atominės me
džiagos į kitas valstybes “sunaikinti kiekvieną didesnį miestą” 
šiame krašte.

Senatorius McCarthy kalbėjo-----------------------------------------
1,600 respublikonų pramogoje, 
kurią Sheridan viešbutyje su
ruošė Abraomo Lincolno respub 
likonų klubas.

O Žukov ar tebera

Jis pasakė, kad pasiūlyta “ato 
mai taikai” sutartis, kurią se
natas balsuos vasario pabaigo
je, aktualiai yra “atomai karui” 
programa. Šia sutartimi bus 
sudaryta tarptautinė agentūra 
išdalinti uranijų valstybėms, 
trūkstančioms tos medžiagos.

Senatorius McCarthy smar
kiai puolė pasiūlymą “atomai 
taikai”. Jis pasakė, kad, pagal 
sutartį, JAV turėtų duoti už 
500 mil. dol. vertės atominės 
medžiagos tarptautinei agentū
rai, kuri išdalintų 73 ar 74 val
stybėms, įskaitant Rusiją ir jos ^aro metu 
satelitus. Atominė medžiaga, ■ ■ =
pareiškė McCarthy, galėtų būti 
paversta į 2,200 atominių bom-{ 
bų “arba pakankamai sunaikin- į 
ti kiekvieną didesnį miestą Jung 
tinėse Amerikos Valstybėse”.

Senatorius McCarthy šią su
tartį pavadino fantastiška ir pa 
vojinga, nes priešiškos valsty
bės gali atominę medžiagą pa
naudoti prieš Jungtinės Ameri
kos Valstybes.

tas pats žmogus?
NEW DELHI, Indija, vas. 10. 

— Sovietų Sąjungos apsaugos 
ministeris Georgi Žukov vakar 
pasakė: 'Eisenhowerio Vidurio 
Rytų doktrina “neabejotinai ve
da į karą”. ,

Sovietų apsaugos ministeris, 
kelis kartus pasikeitęs laiškais 
su Eisehhovveriu II Pasauliniui 
karui pasibaigus, dar pridėjo, 
kad galbūt prezidentas Eisen- 
howeris nebe tas pats žmogus, 
kurį pažinęs prieš 12 metų Vo-

Saudi Arabijos 
karalius patenkintas
Dhahran sutartimi

VVASHINGTONAS, vas. 10.—

Jonas Andrulis romano 

premijos mecenatas
Dienraščio “Draugo” skaitytojai skaito ir gėrisi rašytojo 

Pauliaus Jurkaus šiuo metu atkarpoje spausdinamu premijuo
tu romanu “Smilgaičių Akvarelė”. Tai šeštasis iš eilės metinis 
premijuotasis kūrinys — romanas.

Mes esame laimingi galį jau 
ir septintąjį romano konkursą 
paskelbti ir paprašyti mūsų ra
šytojų, šiandien išsiskleidžiusių 
po įvairius pasaulio kraštus, šia 
me konkurse dalyvauti, kad mū 
sų dienraščio skaitytojai ir 1958 
metais, kuriais minėsime Lietu
vos valstybės atkūrimo 40 me
tų sukaktį, galėtų džiaugtis ir 
gėrėtis jau septintuoju iš eilės 
premijutuoju romanu.

Mes ypatingu pasitenkinimu 
skelbiame septintojo romano 
mecenato , vardą, kuris mūsų 
tautinio gyvenimo sąlygose 
JAV turi ypatingos reikšmės. 
Mecenatas yra antrosios Ame
rikos lietuvių kartos vyras, pa
veldėjęs iš savo tėvelių Lietu
vos, lietuvių kalbos ir spausdin 
tojo lietuviškojo žodžio meilę. 
Juo yra Jonas Andrulis, Michi- 
gano valstybės ūkininkas, jau 
per penkiolika metų gaminąs lie 
tuviškus sūrius, vadinamus 
“Skaniausiais sūriais”. Tų tik
rai skanių sūrių jisai parduoda 
tūkstančiais kiekvieną dieną.

Dienraštis “Draugas” romano 
premijai kasmet skiria tūkstan
tį dolerių. Tokio pat dydžio pre
miją aukoja ir naujasis mece
natas Jonas Andrulis.

Apie lietuvių literatūrų
MASKVA. — “Literaturnaja 

Gazeta” deda įvairių sovietų ra 
šytojų laiškus, kur jie pasisako 
— ką jie dabar kuria. Kostas 
Korsakas praneša iš Vilniaus, 
kad jo suredaguotas pirmas to
mas lietuvių istorijos jau" išėjo 
1956 metais, o dabar jis reda
guojąs antrą tomą ir taipgi spau 
dai ruošiąs knygą apie literatū
rinę draugystę, kur bus straips
niai, parodą lietuvių literatūros 
ryšį su rusų, ukrainiečių, balt- 
gudžių, latvių ir lenkų.

• Norvegijos jaunimo komite- 
Atnaujinta Dhahran sutartis paskutiniu metu paskelbė pa-
užtikrina Jungtines Amerikos 
Valstybes naudotis baze, kuri 
karo atveju būtų panaudota 
prieš sovietų karines jėgas.z

Penkeriems metams pratęsta 
sutartis, pagal kurią JAV nau
dosis Dhahran baze Saudi Ara
bijoje. Ši bazė yra 1,000 mylių 
nuo Rusijoš-pietinio pasienio.

Saudi Arabijos karalius Saud 
patenkintas Dhahran sutartimi, 
nes jo kraštas gaus karinę ir 
ekonominę pagalbą iš Jungti
nių Amerikos Valstybių.

reiškimą, kad po vengrų tautos 
tragedijos bet koks santykiavi
mas su sovietiniu komjaunimu 
yra negalimas; ir įspėjo norvegų 
jaunimą, kad atmestų kvietimą 
dalyvauti šeštame jaunimo fes
tivalyje, kurį komunistai rengia 
šią vasarą Maskpoje. Festivalio 
organizacinio komiteto narys 
norvegas Andreas Hoivik išstojo 
iš komiteto pareikšdamas, kad 
po sovietinės intervencijos Ven
grijoje Maskvoje šaukti pasau
linį jaunimo festivalį būtų nesu
sipratimas.

Demonstracijos Izraelyje
TEL AVIV, Izraelis, vas. 10. — Šimtai tūkstančių žydų va

kar demonstravo didesniuose Izraelio miestuose, palaikydami 
vyriausybės atsisakymą pasitraukti iš Gazos ruožo ir Agabos 

kietijoje. Mat, Žukov ir Eisen-' įlankos pajūrinės juostos.
howeris susidraugavo II Pasaul.

Septyni asmenys

paskendo upeje
MIAMI, Fla., vas. 10. — Au-! 

tomobilis, kuriame buvo devyni' 
asmenys, įkrito į Miami upę. 
Septyni asmenys, įskaitant mo
tiną ir penkis jos vaikus, pas
kendo; du išsigelbėjo. \

/
• JAV kongrese stiprėja rei

kalavimai nutraukti santykiur. 
su Vengrijos Kadaro ''Vyriausy- 
be„ bet duoti pagalbos Lenkijos 
Gomulkos vyriausybei.

Amerikos iždo sekretorius George 
M. Humpinrey pasakė, kad sekan
čiais melais galima hutų sumažinti 
pajamų mokesčius, jei vyriausybė 
įstengs pravesti apsigynimo progra
mų su mažiau pinigų, (LNS)

Washingtone vyrauja įsitiki
nimas, jog prezidentas Eisenho- 
weris ruošia naują įspėjimą Iz
raeliui,, kad jis ištrauktų savo 
kariuomenes iš abiejų apylin
kių.

Jei Izraelio karinės jėgos grei 
tai nepasitrauks iš Egipto, lau
kiama naujo sprogimo ir Vidu
rio Rytai visai priartėtų prie 
karo kranto, ypač jei Jungtinės 
Tautos pavartotų sankcijas 
prieš Izraelį. Taip galvoja Wa- 
shingtonas.

Daugiau kaip 120,000 piliečių 
žygiavo Tel Aviv miesto gatvė
mis ir protestavo prieš Jungti
nių Tautų politiką, nukreiptą 
prieš Izaelį. Demonstantai nešė 
plakatus, kuriais buvo reikalau
jama laisvos navigacijos Aga
bos įlankoje ir Izaelio armini- 
straciją pasilikti Gazos ruože.

Didelės demonstracijos taip 
pat buvo suruoštos Jeruzalėje, 
Haifoje ir kituose miestuose.

• Raud. Kinijos planas. Ne
paisant tariamai gražių žodžių ir 
iš viršaus rodomo sugyvenimo 
tarp raud. Kinijos ir Indijos, ki
nų kom. vyriausybė paruošė pla
ną, kaip Tibetą kolonizuoti. Į Ti
betą numatyta perkelti apie 5 
mil. kinų, kurie sudarytų tvirtą 
bazę prieš Indiją.

Okupuotoje Lietuvoje
• Prisikėlimo bažnyčioje Kau 

ne baigiamas rengti radijo fab
rikas, kuris, prijungus kaiku- 
riuos kitus pastatus, norima pa
daryti “pačiu pajėgiausiu radi
jo fabriku Pabaltijy”. Radijo 
fabriko darbininkams netoli 
Taupomųjų Kasų rūmų pasta
tyti namai.

• 40,000 arklių paskersta. 
Atvykusieji į Vakarus teigia, 
kad 1954 m. Lietuvoje buvo 
paskersta apie 40,000 arklių, 
kurių daugumas buvo sudirbti 
į arklines dešras. Arklienos ki
logramas kainuodavo 12 rub
lių, už litrą pieno tekdavo mo
kėti po 3 rublius, už “Kapro- 
no” mot. kojines — 35 rublius, 
vieną kilogramą vilnų 220 rub
lių ir t. t.

• Maironio sesuo Marcelė te
bėra gyva ir guvi, nors ir su
laukusi 93 metų. Dar vaikščioja 
be lazdos. Tuo tarpu jos seserį 
bolševikai ištrėmė į Sibirą, ir 
ten mirė .

• 15,000 bedarbių. Atvykusie 
ji į Vakarus teigia ,kad 1954 m. 
Kaune buvo apie 15,000 bedar
bių. Bedarbių skaičių bolševikai 
dirbtinai sukelia. Ypač nuo 1955 
m. daugelį jaunų darbininkų at
leidžia iš darbo, kad paskiau ga 
lėtų užverbuoti “kaip savano
rius” ar neturinčius darbo į Si
birą. Tos rūšies “savanoriai” 
stengiamasi sumedžioti įvairiau 
siais titulais, nors iš tikrųjų tai 
tėra paprasčiausios užmaskuo
tos deportacijos.

• Iš šiaurės Rytprūsių visa 
eilė vokiečių per Kalėdas ir Nau 
jus Metus buvo atvykę į Kaipė- 
dos kraštą, šiaurinėje Rytprū
sių dalyje religines apeigas at
likinėti ir praktikuoti yra sun
kiau negu Lietuvoje.

• Danijos jaunimo tautinis ko
mitetas pareiškė, kad nenori nie
ko žinoti apie komunistinio jau
nimo festivalį Maskvoje.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Užsienio spauda daug rašo, kad, girdi, Britanijos kara

lienė Elzbieta II nebesugyvenanti su savo vyru. Karališko rūmai 
paneigė šį gandą.

— Čekoslovakijos komunistinis režimas paskelbė, kad areš
tuoti keli čekai, kurie, girdi, šnipinėję Jungtinių Amerikos Val
stybių naudai.

— Yetnen karalius Imam Ahmed nori tartis su britais, kad 
baigtų susikirtimus tarp Vemen ir Aden, britų protektorato.

— Haiti ištremtas prezidentas Paul Magloire išplaukė j 
Prancūziją. Kartu su j.io išvyko žmona ir dvi dukros.

— Sovietų Sąjungos premjeras Bulganin pakvietė Britani
jos premjerą Macmillan j Maskvą ir davė suprasti, kad jis ne-

• Turkijos keleivinis laivas 'nori priimti f Įsakyme “ne?.
susidūrė su Amerikos prekiniu — Devyniolika atstovų rūmų demokratų reikalauja prezi- 
laivu Izpiiro uoste. Turkų laivas dentą Eisenhovver) vėl daryti žygių Jungtinėse Tautose, kad bū- 
nuskendo. Vienas asmuo žuvo, tų pravestas tyrinėjimas dėl sovietų kišimosi j satolitųiius 
du kiti dingo. > kraštus.
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PACIENTO ORIENTACIJAI

MEDICINOS SRITYJE
DR. A. LUPONIS, Iowa

%
Kada taip patraukliai skelbia- maliai veikia ir protas yra svie 

ma, lengvai žadama, daug gerų, sus, tai miego vaistų nereikia, 
vilčių siūloma, nenuostabu dėl' Perdaug žadantieji vaistų 
susidarančių neaiškumų apie skelbimai turi sukelti suintere- 
antihistamininius vaistus: kuris suotojo įtarimą. Ypatingai rei- 
pagelbės vienu atveju, kuris — kia būti atsargiems su “viską 
kitu, katras iš jų grupės beveik gydančiais” vaistais, kurių tik- 
visus negalavimus pašalins? To rumoje nėra!
dėl prieš išeinant į įvairiausiais 
vaistais patvinusią rinką, būti
na nors bendrai su jais susipa- Į Dr. Walter C. Alvarez’as at- 
žinti iš tikrųjų medicinos šalti- sako į savo pacientų pasiteira- 
nių, kad už savo pinigus vietoj vimus, kur jie galėtų gauti Mar

Kusiškų skiepų nepataria

BRANGI ŽVAIGŽDE Dievas kiniškai nesupranta
Kartą kiųietis kareivis klau

sia anglo, dėlko jie visuomet 
laimi kovas.

I
— Prieš eidami i frontą — at i 

sakė anglas kareivis, — mes vi 
suomet meldžiamės.

— Bet ir mes meldžiamės,—■
sako kinietis.

— Taip, bet skirtumas čia Į 
yra tas, kokia kalba jūs mel
džiatės. Į

— Žinoma, kiniečių kalba.\
— Štai, čia ir aiškėja, dėlko 

jūs nelaimite: Dievas nesupran
ta jūsų kalbos.

Tel. REliance 5-1811
OR. 1NALTER J. KIRSTUK

*>>YTOJAS IR CHIRURGĄ? 
'IETĮ’VIS GYDYTOJAS)

3925 West 59th Street
V* i f, ,let, 6:10—•*»•‘•očl,..! navai nutart)

Tel. ofiso Ir huto OLyuiplc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

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

Kasdien 1-3 vai. Ir (J-8 vai. vak., 
išskyrus trečludienius. 

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. J. I. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezid. telef. GRovchllI. 0-0017
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 'p. m.

Penktad. tik i»o pietų.
Trečiad. ir Šeštad. pairai sutarti

sveikatos neįsigytume dar pavo- 
jingesnio jos sužalojimo.

Histaminas yra chemikalas, 
kuris normaliai randasi mūsų 
kūne. Kaikuriuose žmonėse jis 
iššaukia alergiją, odos išbėri
mus ar kitas per didelio jautru 
mo ligas.

Chemine reakcija 
Antihistamininiai vaistai yra 

tam tikri junginiai tai žalingąja!
Cheminiai reakcijai kūne panai
kinti. Vaistai yra labai veiksmin 
gi, jei laiku ir tinkamai pagal 
gydytojo nurodymus bei jo prie 
žiūroje naudojami. Kitaip, kai
kuriuose pacientuose jie iššau
kia pašalinį žalingą veikimą, 
kaip blogą savijautą, galvos 
skausmus, vėmimą, apsvaigimą.
Tarp kitko, tokioje būklėje ne
saugu vairuoti greitvežimj.

Barbitūratai ir antibiotikai 
taipogi turi būti naudojami su 
dideliu atsargumu. Yra žinoma 
daug antibiotikų, kurie iššau
kia skirtingą reakciją ąjskiruo- 
se individuose. Dėl to jie turi 
būti receptu prirašomi ir varto
jami pagal asmeninio, paciento vertingus

goulio ir Shoubladzės skiepų 
nuo sudėtinės sklerozės. Šiame 
krašte daug yra rusų propagan 
dos suklaidintų žmonių, kurie 
tiki, kad mūsų maisto ir vaistų 
administracija su atkakliu už
sispyrimu paneigia amerikie
čiams priklausančią teisę šiais 

i naujais skiepais pasinaudoti. Iš 
tikrųjų gi administracijos tiks
las yra apsaugoti savo žmones 
nuo nepatikrintų vaistų, kurie 
gali būti beverčiai arba net svei 
katai pavojingi.

Pažiūrėkime kaip tikrumoje 
yra su tais rusiškais naujaisiais 
skiepais. Paskutiniu metu Sudė
tinės Sklerozės Draugijos medi
cinos skyriaus direktorius dr.

1 Thomas L. William’as iš New 
York’o savo laiške dr. Alvąre- 
zui rašo, kad jie atliko kaiku- 
riuos tyrimus su rusiškais skie
pais ir rezultatai nebuvo geri. 
Taipogi minėtoji draugija yra 
gavusi informacijų iš tyrimų 
specialistų Bothenburg’e, Švedi
joje, kurių nuomone, naujieji 

j rusiški skiepai nėra panašūs į

Red Sox beisbolo komandos žaidėjas, 38 m. amžiaus Ted Williams, 
pasirašo sutartį Bostone su menedžeriu Cronin apvaliai 100,000 dol. 
sumai. * (INS)

liau nuo lietuviškos veiklos vie- suminėto piniginio įnašo šiuo 
tovių.

Šiuo atsišaukimu LB Centri
nės apylinkės valdyba kviečia 
visus tuos lietuvius, neatidėlio
jant ilgesniam laikui: 1) pri
siųsti jai savo .sutikimą būti 
įrašytu j JAV Lietuvių Bendruo 
menės organizaciją, 2) prisiųsti 
laišku jai tautinio solidarumo 
įnašą, kaip regimą ženklą savo 
ryšiOT su lietuvių tauta ir kaip 
baramą Lietuvių Bendruomenei 
dideliems jos tikslams vykdyti.
Piniginio įnašo dydis vieneriems 
metams: du doleriai turintiems 
uždarbį ir vienas doleris netu
rintiems uždarbio.

Vadovaujama minties, kad 
lietuviais esame mes gimę, lie
tuviais turime ir būti LB Cent
rinės apylinkės valdyba laukia 
jūsų prielankaus atsakymo ir

Ofiso telef. LAfayette S-S210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad. tik susitarus.

Ofiso tH. (T.iffside 4-2890 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.; nuo 2?Iki 4 ir 6 iki 9 r. vak. 
šeštad. nuo 2 iki 6 vai., lšalcyr. sek.

ypatybes gerai ištyrusio, gydy
tojo priežiūrą.

Dažnai gydytojui tenka pri
žiūrėti raminančius vaistus, bet 
gerai žinome, kad miego table
tės ar milteliai gali pacientą 
įpratinti į labai pavojingą jų

JAV maisto ir vaistų autori
tetai neduoda jokiems naujiems 
skiepams, nedarant skirtumo ar 
jie yra svetimi ar savi, leidimo 
naudojimui šiame krašte, kol 
jie neturi duomenų apie jų su
dėtį bei bandymais įrodytų ga-

vartojimą. Kai organizmas nor- rantijų saugumo žvilgsniu.

KVIETIMAS Į LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĘ:

Jau keleri metai mūsų išeivija Lietuvių Bendruomenė yra su 
tiek senoji, tiek jaunoji telkia-1 siorganizavusi Vakarų Europo; 
si į didelį kultūrinį sąjūdį, va-\ Pietų Amerikoj, Australijoj, Ka 
dinamą Lietuvių Bendruomenė.! nadoj ir kt. JAV Lietuvių Ben-
1956 m. balandžio 22 d. JAV 
LB Tarybos yra priimti dabar 
veikiantieji įstatai. JAV Lietu
vių Bendruomenės veiklos tiks
las yra: išlaikyti lietuvybę iš
eivijoj, ugdyti ir plėsti lietuvių 
švietimą, meną, mokslą ir tai
kų jų sugyvenimą ir taipgi rem
ti kovą už Lietuvos išlaisvini
mą.

Šiuos uždavinius' įmanoma at 
likti tik bendromis visų lietu
viu jėgomis. Dėlto kiekvienas 
lietuvis yra laikomas Lietuvių 
Bendruomenės nariu. Tačiau rin 
kti ir būti renkamas į Lietuvių 
Bendruomenės organus turi tei
sę ne jaunesni, kaip 18 metų, 
kurie yra užsimokėję tautinio 
solidarumo įnašą, šie sudaro or 
ganizuotąją bendruomenę arba 
Lietuvių Bendruomenės organi
zaciją.

druomenė yra susiskirsčiusi į 
keletą apygardų, o šios vėl į ke
letą apylinkių. JAV Lietuvių 
Bendruomenę tvarko jos vyriau 
sias organas Taryba iš 27 na
rių, kurie išrinkti 1955 m. ir 
jos sudarytoji Centro Valdyba 
Clevelande ir taip pat kitos įstai 
Sos. <

Dagelyje vietovių JAV yra 
susikūrę Lietuvių Bendruome
nės apylinkės. Tačiau yra ne
mažas skaičius lietuvių, kurie 
gyvendajni pavieniui ar po ke
lias šeimas miestuos ar mieste
liuos neišgali sudaryti Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės. Turė
dama šį dalyką galvoj, LB Cen
tro Valdyba 1957 m. sausio 16 
d. įkūrė LB Centrinę apylinkę, 
kad turėtų galimybės įsijungti 
į Lietuvių Bendruomenės orga
nizaciją visi, kurie gyvena to-

adresu:
JAV LB Centrinė Apylinkė 

4579 West 157 st. y 
Cleveland 11, Ohio

Čekius ar pinigines perlaidas 
prašome siųsti vardu Mr. Ka
zys Mažonas, augščiau minėtu 
adresu.
JAV LB Centr. Apyl. Valdyba 
Steponas Nasvytis, pirmininkas 
Kazys Mažonas,, iždininkas 
Juozas Liūdžius, sekretorius 
Clevelandas, 1957.1. 31.

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS i

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Draūge”, 4545 W. 63rd St., Chi
cago 20, III. Knygos kaina kie-1, 
tais viršeliais $2.

TELEVIZIJOS
ir Radio Aparatų Taisymas 

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

Tel. VIrgiaia 7-0087

DR. IRENA KURAS
((lydytoju ir Chirurgę) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7150 South \Yestcrn Aienue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad:, ketv. ii- penktad, 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
8 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
II vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1108 
Res. tel. WAlbrook 5-3705

•M. ofiso PRospect 0-2340
PRospect 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5711d So. ti'ood Street 

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North AVaeker Drlve
(Clvlc Opera House, kamb. 868) 

Vai. kasd. 12—4
Tel. CEntral 0-2294 

5002 Wcst ltith Rtr.. Cicero 
Vai. kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai. 

Tel. TOvvnhall 3-0959 
Kitu laiku Ir trečiad. susitarus 

R»*zl(l. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avė.
Tel. PRospect 8-1223 arba YVE 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.

Tel. ofiso He. 4-21*23, rez.PR.fl-84K4

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

Skelbkitės “Drauge”

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

AM/FM, nešiojami Ir klt.
• Fonografai • Hl-Uldellty
• Įkalbėjimo aparatai
• Dulkiasiurbliai, skutimosi mašinė

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

• Rašomos mašinėlės
• Elekt. laikrodžiai Ir Įvairūs kito

kie daiktai.
Pigiausiai pirksite Ir geriausią pa

tarnavimą gausite lnž. A. Seinėno 
Įmonėje.

UJlTCLCvision
tsales- Service)

Ra v. Ini. A. SEMENAS - 
3821 S. Halsted — OUffside 4-5005
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

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

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenėjuslos žalždos 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
ru ir skaudžių žalždų uždėkite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
vpaibyes palengvins Jusu skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak- 
tj Vartokite ją tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos P8ORLA- 
SI8. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšlmą 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiflstančios suskilsios odos deder
vinių, otflbš išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų- Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., $1.25, ir 33.50..
Pirkite vaistinėseChi- 
cagoj ir apylinkėse—
Milwaukee, Wisc., Ga- 
~v,Ind. ir Petroit, Mi- 
chigan arba rašyki
te i r atsiųskite Mo- 
ney order į

Tel. ofiso HE 4-0099, rez. PR 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. frurfielū *Vv<i.
VAL: j • 4 Ir 6

8-štadteniali- nuo 1 iki « vai p. p 
’šskvrus tetvirtad ir srkmaii

DR. ANNA BALI U N fiF
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 South Western Avenue 
vai.: kasdien 10-12 ,al. i. 7-9 vai. 
vak. še^a dieniais 10 * vai .Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res telef. YVAlbrook 5-5070

~)1. ofiso HE.4-5849. rez. HE .4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
gydytojas m chirurgas

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

ir ketvirtadieniais 9—9

DR. rJl.UA MONSTAVIAIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 .South Michlgan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Bevcrly Hills

Vak: kasdienitnuo 6 v. v.' jki 9 V. v?ą 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

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

Tel,: Ofiso — PUUman 5-0708 
Buto —- BEverly 8-3946

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

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

DR. A. NARBUTAS
PIAUC1Ų IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

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

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

Šeštad. 10—T 2. Trečiad. uždaryta
LAfayette 3-4949.

Namų — CEdarcrest 3-7780

Tel. ofiso PRospect 0-9400
Rezid. PRospect 0-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(V ašk evičiū te )

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 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.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI ir chirurgai 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. Ir 
šeštad.

Res. tel. GRovchllI fl-5003

LEGULO, Department D.,
~ 5618 W. Eddy St., Chicago 84, DL

U«G - -

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Dameu Avenue

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

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

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

DR. Al DINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted Street

1 Kasdien S—7 vai. vak. Šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1 4X4. Resid. 2437 
YV. 02nd St., tel. KepubUc 7-8818.

l/2% PADIDINA

DIVIDENDĄ !

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South Westem Avenue 
Chicago 29, III

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpublic 7-4000

Rezldencia: GRovehiU 2-8181

CRANE SAV INGS
2555 WEST 47th STREET • LAfayette 8-1088

B. R. Pietkiewicz, prez.; E B. Pletldewicz, gekr. Ir advokatas

Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkame 
valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausto Iki >10,000.

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

DN. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:30 v 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnia 7-0030.

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244
TeL ofiso VI 7-0000, rez. RE 7-0807

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Cullfornla Avė. 

VAL.: 2—4 Ir 6—8 v. p. p 
šešt. 2—7 vai. p. p..
Išskyrus sekmadienius

CHICAGO SAV1NGS AND 10AN ASSOCIATION
nuoširdžiai kviečia Tamstą atlankyti mūsų bendrovės naują namą — vieną gražiausiai ir moderniš
kiausiai įrengtą vidoje Illinois valstybėje.

CHICAGO SAVTNGS 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.

Tameta, 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 virs $20,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS AND 10AN ASSOCIATION
6245 So. Westem Avenue GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois

pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį ir penktadienio) nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 iki 9, trečiadienį 
uždaryta viešą dieną, o iežtadiennį nuo 9 iki 2 vai po pietų.

Ofiso telef. YArds 7—1100 
. RMždenclja« — KTcwart 3-4511.

DR. i. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 85th Street -
(kampas Halsted Ir 35-ta gatvė) 

VAL. 1—4 Ir 6:30-«-”8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. 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. 
------------------ N -----

DR. ANT. RUDOKAS. Opt.
Tikrina akis ir pritaiko akiniu*, 

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. California Avė. .YA 7*7381 
Vai.: 10 ryto tki 8 va,k. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto iki 3 v. p. p.

----------------------------------------- -
Tel. ofiso YA. 7-1787, rez. PR. <1-1230

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
VAL. nuo 2—4 Ir 6—8; trečiad., šeš
tai! ir sektnad. tik pa^al sutartį.

Jet neatsilieps viršininėtl telefonai, 
šaukite Ml«lway 3-0001

Tel. ofiso PR. 6-0440, rez. HE.4-3150

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. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
TeL ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 0-0659 

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 m«*tų patyrimo
Tel. YArds 7-1822 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki '8, tre- 
č.lad. nuo 10-12, penktad. 10-2 Ir 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p.

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų įtempimą, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir tollregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius, Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Kpeciali atyda kreipiama 
į mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avė.
TeL YArds 7-1873

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

ATDARA:

T

Tel. WAlbrook 5-2070
Res. HlUtop 5-1500

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
M&rųuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue 

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

Tel. Ofiso PR. *!838. rez RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS (MYDYTOJAH)
2500 West 68rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:t'< 
Iki 9 vai. Trečiad Ir šešt. uždaryta

r.iofonas GRovehill 0-1695
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALTSTfi
»*HITAIXn AKINIUH 

valandos. 9—12 Ir 7—» » v paga* 
susitarime Išskyrus trečlatl^nlus

2422 W. Marąuette R«ad

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Mg (»rthopislas* ProU-zIstas

Aparatai-Protezai, Med. ban- 
| dažai. bpec. |MigaJba kojom

(Areli Supports) ir 1.1. 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDI.IO8 TECHNIKOS LAB.
2850 W. 63rd St.. Chirago 29, III. 

Tel. PRosfieet 0-5084
Uemkite ifien. hraiija'

DRAUGAS
THE IJTHUANIAN DAILY FRIEND

4545 M. (>3rd St.. Chicago 29, Illinois,_______ Tel. I.LtHou 5-9500
Entered as Recond-Clnss Matter March 31, 1916, at Chicago, Illlnola 

Urųle. tha Act of March S, 1879.
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SOLIDARUMAS SU TAUTA
t t *,'sk

IŠEIVIUI SOLIDARUMAS

Vasario 16 diena kviečia mus visus patikrinti savo solidaru
mą su savo tauta. Solidarumas su tauta yra kitas dalykas, negu 
solidarumas su savo organizacija ar visuomene, kurioje gyvena
me. Solidarumas su tauta yra platesnis dalykas, negu soHdaru- 
mas su savo vienminčiais. z

Mes, gyvenantieji išeivijoje, turime keletą pavojų tautiniam 
solidarumui. Nekalbant apie įvairius galimus tautinio solidarumo 
susiaurinimus, mes čia norime atkreipti dėmesį į keletą realių 
mūsų pavojų. Pirmiausia, solidarumas su aavo tauta nebus pa
kankamai paliudytas, jeigu mes jį suprasime tik kaip naujųjų 
ateivių kultūrinį solidarumą. Nors mūsų kultūrinės pastangos 
yra labai vertingos, bet Vasario 16 dvasia reikalauja, kad mes 
pareikštume, ar bent jieškotume solidarumo ir su senųjų amerikie
čių ar jų vaikų karta. Gal tarp jų ir mūsų kartais truks kalbos
vienybės, tarp jų ir mūsų gali likti tautinės sąmonės vienybėj Į 
Vasario 16 diena savo prigimtimi yra tam, jtad tas solidarumaš' 
būtų stiprinamas.

• t
LIETUVOS LAISVINIMAS

PFP'NP A *TTq nPA TTpją Cino no Tl T TNOT«?

KOKIE JIE YRA

Sausio mėnesio Ateities nu
meryje, kun. J. Kidykas, S. J.,

|IK>MI statistika

Be minėtų atsakymų labai 
įdomūs ir sekantys anketos duo

skelbia anketos davinius, kurią, menys, kur dėl priklausymo pa
jis buvo pateikęs ateitininkiška 
jai studentijai. Anketa buvo ne 
vardinė, į ją atsiliepė 54 stu
dentai: 20 vyrų ir 32 mergai
tės. Anketos savo slaptumu vi
sada įdomios, nors šiuo atveju 
jos neliečia visos studentijos, 
bet tik katalikiškąjį organizuo
tą jaunimą. Anketos autorius 
apie religinį mūsų ateitininkų 
studentų gyvenimą sakę:

rapijoms autorius rašo:
“Visai neteisingas priekaištas,

kad ateitininkai vengią priklau
syti parapijoms. Tiktai du Iš 54 
pasisakė nepriklausą parapijai. 
Visi kiti yra įsirašę”.

Dar vienas įdomus faktas, a- 
pie kurį kun. Kidykas, S. J., ra
šo,, yra tai, kad daug ateitininkų 
yra atėję iš neateitiniškų šei
mų. Net 12 vaikinų ir 24 mer-

Kitas solidarumas, kurio iš mūsų reikalauja Vasario 16,' rių dvasios gyvenimu. Bent mi- 
yra solidarumas su nepriklausomąja Lietuva, kurios veikimas nimaliniai religinio gyvenimo

"Anketos daviniai leidžia na- !gaiiių t4vai l<*°-
sidžiaugti pagrindinai sveiku na mus ,r mok>rWmia Pasiakirsty-

šiandien yra pažeistas. Nors reikia sutikti su kaikurių asmenų 
keliama mintimi, kad lietuvių tauta nėra susiorganizavusi tik 
XX šimtmety; kad lietuviška valstybė yra labai seniai apjungusi

reikalavimai yra pildomi. Tik du 
vaikinai ir dvi mergaitės prisi 
pažino, jog tik nereguliariai ir

mas. Iš 20 į anketą atsakiusių 
vaikinų tik 5 lanko katalikiškas 
mokyklas, o iš 32 mergaičių, net 
3.

Šiaip ar taip, nors dažnai kal-

BOLŠEVIKŲ MELAI

Nuotraukoj matyti keturi asmenys, kuriuos bolševikai pavadino 
JAV “šnipais” ir rodė per savo televiziją Maskvoj. Apačioj matyti 
įvairūs reikmenys, kurie buvo “šnipų” nautįojami. Tai. radijo siųs- 
stuvai, nuodų ampulės ir t.t. ir t.t. Tie keturi “šnipai” yra* Chmelnit- 
cky, J ak u ta, Kudraičev ir Novikov. Esą jie amerikiečių buvo apmo
kyti Vokietijoj ir po to numesti parašutais j Sovietų Sąjungą. (INS)tautą. Tačiau nepriklausomos Lietuvos gyvenimas yra tokia di- retai meldžiasi. Visi kiti meldžia *t)ame aPie mysų jaunimo pražū- 

delė mūsų tautos vertybė, kad būtų didelis neapdairumas mažai si kasdien. Visi pasisakė regu-l *»• da“s yra ir labai SvK81ų
dėti pastangų jai atstatyti.

fTiesa, kad lietuvių išeivių bendruomenė pasaulyje tūri savo 
gyvybiškus uždavinius ir pirmoje eilėje turi jiems atsidėti. Ta- 

■ čiau bendruomenės atsisakytų vieno stipriausių savo gyvavimo 
pagrindų, jeigu jos kokiu nors būdu atsiribotų nuo Lietuvos lais
vinimo pastangų. Tas atsiribojimas tiesioginiai niekada nėra 
padaromas. Bet jis kartais įšliaužia netiesioginiai: negailestin
gai kritikiuojant Lietuvos laisvinimo veiksnius.

Nėra abejonės, kad lietuvių bendruomenė pasaulyje nueis 
keliais, gerokai skirtingais nuo Lietuvos ir jos laisvinimo kelio. 
Tai yra žmogiškosios realybės dėsnis. Tačiau mūsų uždavinys 
yra budėti, kad mes nepadarytume klaidos kitų tautų, kurios pir-

liariai lanką bažnyčią kiekvieną 
sekmadienį. Pusė vaikinų ir virš 
pusės mergaičių lanko ir įvai
rias kitas pamaldas, kurių mė- 

i giamiausios yra gegužinės pa- 
■ nąaldos ir misijos”.

REKOMENDUOS ANGLIŠKĄ
' Dėl religinių knygų skaitymo 
autorius, pasiremdamas anketos 
daviniais, taip teigia:

“Knygų skaitymas rodo, kiek

svaiščių ir atrodo, kad bus kam 
toliau tęsti lietuviškąjį darbą ir 
lietuvių kultūrinis bei politinis 
gyvenimas dar negreit mirs

tačiau vidu>gana tvarkingi. A- 
erodromo techniški įrengimui la 
bai primityvūs. Trūksta net pa
čių elementariškia usių reikme- 
nų, pvz. visame aerodrome tik 
vienas telefonas!...”

“Patį Vilniaus niieątą p. Lpar 
matė tik iš lėktuvo. Miestas, 
jo žodžiais, atrodo 15 metų dul
kių sluoksnio apdengtas .viskas 
nedažyta, piliau. Taip pat pilkai 
ir skurdžiai atrodo ir visas Vii 
niaus kraštas^.kuri matė skris
damas tiesiai į rytus link Naru
čio ežero. Sodybos prast os ir a p 
griuvusics, keliai prasti (tuo 
tirpu Rusijoje ^'e žymiai geres
nį)”.

NAUJA “MCSŲ VYTIS”

Pasaulio lietuvių skautų są
jungos vadų, vadovių ir akade
mikų skautų,-čių laikraštis “Mu 
sų Vytis” pasirodė naujuoju nu
meriu, išėjusiu už 1957 m sau
sio-vasario mėn. šis numeris y- 
ra redaguotas naujojo* redakto- 
riaus — Eugenijaus Vilko, ku
ris pakeitė ligšiolinį r<d. Bronių 
Kviklį.

Laikraštyje rašo: Ignas Kon
čius, A. Plateris, A. Rcšfcėnas,Lietuviai tvirtino ir tvirtina, tais. Laimei, išliko Ameriką pa- 

kad dąug lietuvių iš Lietūvos siekusios to veikalo korektūros,1 R°nias Kezys, P. Nedzinskas, 
ir jos šiam leidiniui buvopanau-Į Kurpis, V. Gruodžius, L. Ce- 
dotos. Dabar dr. Kučas tą me-

KAS DŽEME JŲ VIETAS?

miau pradėjo keliones po pasaulį ir pas kurias skirtumas tarp i kam rūpi dvasios kultūra. Mūsų 
metropolijos ir išeivijos pasidarė perdaug nedraugiškas.

ISO LI DARUMAS SU PAVERGTAIS LIETUVIAIS

Čia mes kalbėjome apie Lietuvą, kaip apie valstybę. Bet yra 
dar vienas solidarumas, į kurį mus kviečia vasario 16 d. Tai 
yra mūsų kenčią broliai Sibire ir Lietuvoje. Šis solidarumas taip 
pat turi nebūti pamirštas Vasario 16 proga. Mažas laiškas ar 
pora sveikinimo žodžių, pasiųstų j Lietuvą ta proga būtų realus 
ryšys. Ir toki laiškai galėtų tapti tikru laisvinimo faktoriumi, 
jeigu jie būtų visuotini ir pasidarytų papročiu.

Reikia saviesiems pasiųsti siuntinių. Tačiau, kas dėl siun
tinių susilaikytų nuo aukos Lietuvos laisvinimui, tas nebūtų tei
sus. Vien siuntiniais mes savųjų negalime išgelbėti. Yra daly-
kų. baisesnių už badų ir fizini persekiojimų. Ir koki yratkIda- ar net ir neskaitan.
lykai, vakar nuostabiai aiškiai pasakė vysk. V. Bnzgys Sekma
dienio rimtyje”. Baisiau už viską yra, jeigu mūsų tauta ir atski
ri jos nariai padaromi pasaulio griovimo darbo talkininkais. Pa
prastomis aukomis jų iš šios baisios tarnybos negalima išvaduo
ti. Tam tikslui reikia politinės Lietuvos laisvinimo veiklos. Tik 
šia veikla mes galime grąžinti mūsų tautą garbingiems uždavi
niams.

PASAULIO LIETUVIAI IR LIETUVA

yra ištremta ir jų vieton rusų 
L. Augštys ir kitataučių prigrūsta — kad

Lietuva yra sovietinama ir ru
sinama.

Kad tas yra taip, tai parodo 
net ir tas nuošimtis (73%) dėl 
kurio “Vilnis” labai džiaugiasi. 
Jis juk yra 8%, mažesnis negu 
buvo nepriklausomoje Lietuve-

pitale, V. Stasiškis. V. Barime-
džiagų perredagavo, o nuo 19241 "į'/ Aglinskas, S. V

Šliūpas, M. Lekniiitė, R. T>ap 
šys ir kt. Be to, leidinys yra 
gausiai iliustruotas nuotrauko
mis iš skautiškojo gyvenimo 

, Etlv. šulaltii

“THE GAZETTF,” APIE 
' / - LIETUVĄ

Montrealyjc leidžiamas dide
lio tiražo dienraštis “Thp Ga- 
zette” sausio 31 laidoje atspaus 
dino Pr. Alšėno ilgą- laišką, u?, 
gardintą “Soviet pestroys Li- 
thuania’s Aehievments”.

Laiške pabrėžiamas lietuvių 
kalbos gražumas ir senumas. 
Rašoma, jog dabartiniu metu o* 
k v puotoje Lietuvoje vykdomas 
intensyvus sovietinimas ir rusi
nimas.

Laiške nurodoma, jog krikš
čionybė į Lietuvą atėjo XIII am 
žiiije ir nepriklausomybės me 
tais tenai gyveno 80% katalikų 
Dabar ten okupantų niokojama

metų — naujai parašė, nes kan. 
Kemėšis, rašydamas 1936 m. 
tą laikotarpį dar laikė dabarti
mi, juo mažiau domėjosi.

Naujai išėjusioji knyga api
ma daug plačiau, negu tos gar
bingos sukaktuvinės organizaci
jos praeitis. Įvade kalbama apie 
Lietuvius išeivius Amerikoje, to 
liau — apie Susivienijimo įsįs- 
teigimą, plačiau apsistojama 
prie žymesnių to laiko ir dabar
ties veikėjų, kaip kun. A. Bur
ba, J. Paukštys, kųn. J. Žilius, 

jai nuo senų laikų); kad nepri- riuomenės, policijos, vis.-kių a- kun j 2ebris, kun. Ant. Kau- 
klausomoje Lietuvoje 81% gy-jgentų, valdininkų ir kolcnistiį pas prel p Juras kun j Ka_ 
ventojų buvo lietuviai, ir kad 1 T •* ' ~:K
dabartinei, sovietų okupuotoje

Maskvos “Vilnis” susižavėjo 
Liętuvos Konsulo P. Daužvar- 
džio laišku Chicago Daily News 
(sausio 16 dieną) — net du 
kartu jį citavo: vieną kartą ap-
žvalgoje, o antrą kart angliškam Į Je* Tai kurgi dingo tie S nuošim-
skyriuje. čiai (apie 240,000), lietuvių?

mergaitės tuo atžvilgiu, atrodo, 
žymiai geriau stovi už vaikinus.
Tik šešios prisipažino negrai. | Yra kilę iš Lenkijos, ir kad 13%

Konsulas atitaisė Daily NewslKasgi užėmė jų vietas ? Juk'vo- 
pareiškimą, kad 40% lietuvių S kiečiaį ir dalis lenkų iš Lietu

tančios ' religinio turinio knygų ^Gs *r dabar tebekalba lenkiškai, 
bei žurnalų, bet kitos perskaito į Jis Pareiškė* kad lietuviai Lietu 
nuo dviejų iki 12, o kaikurios Y°je ^ra autochtonai (gyvento- 
net virš 20. Vaikinų tik 11 per
skaito vieną kitą knygą. Ne
skaitantieji sakosi neturį laiko, 
arba knygos esančios neįdo
mios, nuobodžios, sentimenta
lios. Viena s-kitas prisipažino ne 
skaitąs iš apsileidimo. Būčiau 
linkęs šiek tiek pateisinti mažai

Lietuvoje, ^pagal 1956 m. Brita- 
nika metraštį, 73% yra lietuviai, 
o 27% rusai, lenkai ir kiti.

“Vilnis” susižavėjo ”73%”. 
Esą, Daužvardis ir abelnai reak 
cionieriai tvirtinę, kad Lietuvo
je nelikę lietuvių, kad jie visi 

sū ^J^ojai nesugebės patiekti išginti j sibirą o Lietuva pa.
vesta “mongolams”, o dabar jis 
pats sakąs, kad “Lietuvoje gy
ventojų net' 73 nuošimčiai yra 
lietuviai”.

čius. Juk mūsų religinė litera
tūra jiems nepažįstama. Jei mū-

mokslus einančiam jaunimui tin 
karnos religinės literatūros, bū
tinai teks jam rekomenduoti an 
gliškąją”. ,

Atsimenant, kad lietuviškos

vos išsikraustė, žydus naciai iš
žudė, tai kasgi sddaro tuo3 27 
nuošimčius Lietuvos gyventojų? 
Aišku, didžiumoje rusai. Jų ka

yra Lietuvoje apie pusė miliono ralius L Simutjs v. Kvetkas. 
(500,000). Prieš karą buvo 75,
000. Reiškia, yra importuota
apie 400,000.

Tadgi, ne tik lietuvių, bet ir 
komunistų duomenys rodo, kad 
Lietuvos okupantai rusai išgrū
do iš Lietuvos apie pusę milio
no lietuvių ir jų vieton atgabe
no apie tiek pdt rusų ir kitų 
svetimtaučių.

ALRKS ISTORIJA

Antano Kučo, kuris šiuo me-
Viena, Daužvardis netvirtino, i tu dėsto Scrantono universitete,

Kai žmogus nori geriau suvokti savo uždavinius, naudinga knygos skaitymas aplamai stu-‘ kad Lietuvoje 73% gyventojų knyga Lietuvių Romos Katalikų
yra jam į juos pažvelgti platesnių sąvokų šviesoje. Taip pvz. 
šiandien išeiviui lietuviui kyla klausimas, kokios įpareigojančios 
galios yra tie uždaviniai, kuruos jis turi Lietuvos gelbėjime, ir 
kokios — susiorganizavimas pasaulyje. Nėra abejonės, kad jis 
turi uždavinį laisvinti Lietuvą, bet taip pat nėra abejonės, kad 
jis turi dėtis prie lietuviškų organizacijų ir būti jas visas apjun
giančios bendruomenės nariu.

Norėdami nustatyti šių reiškinių gilesnę prigimtį, rodos, į 
įsijungimą į lietuvišką visuomenę mes turime žiūrėti, kaip į pa
reigą, o į Lietuvos laisvinimą — kaip į auką. Pareiga yra toks 
uždavinys, kuris kyla iš pačios veikėjo prigimties, o auka yra 
teks uždavinys, kurį reikėjas atlieka kito labui. Nors ta auka 
gali turėti labai stiprų įpareigojantį pobūdį. Koks santykis yra 
tarp pareigos ir aukos, toks santykis yra tarp bendruomenės iš- 
laikymo ir Lietuvos laisvinimo.

)
Gali kaikam atrodyti, kad įsijungimą j organizacijas mes 

laikome pažvmėtu perstipriu pareigos vardu. Ir gali atrodyti, 
kad Lietuvos laisvinimą laikome ne taip griežtu uždaviniu. Ta
čiau, geriau įsižiūrėję, pastebėsime, kad šitie abu uždaviniai, 
nors ųe toje pačioje dorinėje skalėje stovėdami, vienas nuo kito 
pnkląuso ir vienas kitą remia. Lietuvos laisvinimo darbas ne
turi kliudyti pasaulio lietuviams tvirtai įsikurti visur, kur jie 
gaii išlikti kaip lietuvia* Šis uždavinys mūsų egzistencijai yra 
ni-rrieilis šio uždavinio neįvykdę, mes negalėsime veiksmingai 
vvkdyti Lietuvos laisvinimo.

AUKOS REIKŠME

Tačiau Lietuvos laisvinimas yra tokia auka, kuri turi labai 
gyvybingos reikšmės mūsų susiorganizavimui. Niekas kitas mus 
taip nesujungs, kaip didelis ir sunkus, uždavinys, kurį mes bend
romis jėgomis atliksime. Taip, kaip spaudos draudimo kova da
vė mums moderniosios lietuviškos šviesuomenės pagrindus, taip 
kova už Lietuvos laisvę gali išugdyti stiprią lietuvišką išeiviją 
pasaulyje. Ir būtų neapdairu šios priemonės nepanaudoti lietu
vių bendruomenei. Nekalbant jau apie tai, kad Lietuvos laisvi
nimas yra toks faktas, kurio vertę lietuviui būtų tiesiog koktu 
įrodinėti. • x

/ 1
Taigi vasario 16 diena stovi mūsų solidarios aukos ženkle: 

aukos Lietuvos laisvinimui. Ir tegul nebūna nė vieno lietuvio, 
kuris drįstų šią dieną pasilikti abejingas šiems abiems jsaky- j 
mama — tautos solidarumui ir aukos pareigai. Padėkime vieni 
kitiems, šios aukos dvasia Vasario 16 paminėti. V. BfpL '

dentijoj mažai praktikuojamas, 
tokie anketos daviniai leidžia 

bai apsidžiaugtu Iš antros pu
sės, reikia pasakyti, kad tikrai 
mes maža religinės literatūros 
teturim, tačiau ne tik religinės,
bet ir kitokios literatūros vis:

.. • /

yra lietuviai — jis tik pacitavo Susivienijimas Amerikoje jau 
Britanikos metraštį Ar tos ži-i išėjo iš spaudos. Ta istoriniais

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą”.

Aptariama Susivienijimo kul
tūrinė ir tautinė veikla, nusako
mas reformų laikotarpis, na
riams teikiama socialinė ir finan 
sinė globa. Knygos pabaigoje — 
statistinių duomenų lentelės.

Šis leidinys bus gražus įnašas
j lietuvių organizacinės veiklos katalikybč ir pripvarta skjPp,. 
istoriją JAV-se. Knyga gražiai i jama bolševikinė bedievybė
įrišta kietais viršeliais.

LIETUVA PRO LĖKTUVO 
LANGii

Tokia antrašte naujausias 
(Nr. 1 — 1957 m.)'“Mūsų Vy
ties” numeris talpina straipsnį, 
kuriame pateikiama davinių a-

Lietuva — žemės ūkio kraš
tas, kuriame apie 76% gyvento
jų vertėsi žemės ūkiu Vienok 
šiuo metu pagal bolševikinės ko 
lektyviza rijos stilių I .ietuvos li
kis yra sugriautas, nualintas ir 
suelgetintas.

Nepriklauoomybės metais Lie
nios yra tikros, ar ne, ir iš kurI faktais turtinga knyga turi 370! P’e Lietuvą. čia naudojamasi |„va buvo pasiekusi gana augš
jas Britanika yra paėmus 
žinia.

Antra, nei Daužvardis,

ne- puslapių ir yra išleista minint! Pra(nonininko P. W. Lear infor 
LRKSA 70 metų jubilėjų. šios'maciJ°m18’ kuris 1956 m’ vaHa’

nei gausiai nusipelniusios organiza-
'niekas kitas nekomunistas nė-'rijos istoriją jau prieš 20 metų 
ra tvirtinęs, kad Lietuvoje* lie-' buvo parašęs prof. F. Kemėšis, 

tačiau knyga užplūdus bolševik-maliau beišeina ir knygą nuo;tuvjų „eb£.ra jeig., uip ba. 
visiško bankroto neaišku kaa be tų tai nebebūtų prasmės dėl 
galės Išgelbėti. Lietuvos laisvės kovoti.

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

24 tęsinys

Atlaidai miestelyje.
Lina karštu lygintuvu braukia per bliuskutę. 

Miestas jos laukia, ir ko ji vėlinasi? Ko neišskleidžia 
gundančių suknelės klosčių, ko žvilgsniais nežaibuo
ja? Ten tiek daug vyrų, tiek daug akių, kurios jieško 
ir neranda. Bet greit ji bus ten,.kur dūduoja armoni- 
kėlis, kur nenumaldomos moterų aimanos. Ji praeis, 
ir gims tada pavydas atšiaurus. Stovyniuos ties sale, 
ir kažkas grauš giliai širdy. Ji matys bankelį su išpū
stais gonkų vazonėliais. «

Jau vachmistras ant tilto. Skaidri Žarstė, bet dar 
skaidresnė jo šypsena, jo mėlyna uniforma, pentinai, 
kurie šiandien iškilmingai skamba, šaliese — polici-

rą la tekėsi Rusijoje ir grįžda
mas buvo sustojęs Vilniuje.

Straipsnyje apie Vilnių taip 
rašoma: “Vilniaus aerodromas 

mečiui žuvo Marijonų spaustu- prastas. Visi pastatai seni, dar 
vėje Marijampolėje 1940 me- lenkų okupacijos metu statyti,

tą kultūrini lygį Laiške smul
kiau nurodomi jok atsiekti lai
mėjimai, įvardinant tupėtas aug 
štąsias mokyklas, akadiynijas, 
institutus, valstybinius teatrus, 
operas, provinciniu^ teatrus ir 
t.t. Taip pat nurodomi Vytauto 

(Nukelta į * prasi.)

nigą. Tasai rantytas bus litas. Tegu jis prisilaiko jo — Taip, taip! Palydėjo! — Gimbutas trinkteli 
draugystės. Šis bus varis. Bus 50 centų. Jis nupuola į; lazda, 
didžiausios armonikos atkištą kepurę.

Už gyvuosius šį kartą, — nukrinta žodžiai. Pi-
— Ką čia, Kleopai, dailini' Gal neįžiūrėjai?! 
Gimbutas suūžia ir atsikrenkštęs pasakoja. Klė-

nigas suskamba. Žvilgsniai trenkia. Armonika šūk-Į b°no dietai sunerti delnai nejuda.
teli visais balsais.

Gimbutas sustoja ties klebonija. Būriuojasi ku- 
jnigai. Nardo jie iš zakristijos į kleboniją ir atgal.
I Klierikai jaunučiai, lyg varnėnai, čirškia, kalbasi. Kle
bonas įraudęs. NespėjtTapsisukti, kaip tiesiasi ran
kos pasisveikinti. Spaudžiasi ir Gimbutas. Klebonas 
jį pamatęs, skverbiasi per būrį.

— Kleopai, vakar užmiršau rąstus. Na, kaip?
— Bus, kuo geriausi rąstai bus.
Klebonas nustemba jo žodžių gaida. Per daug > 

vėsi, kai tokie atlaidai.
— Noriu visai slapta pasikalbėti, — išpučia Gim

butas niūriai ir seka kleboną. Svečių kambarys užsi
rakina. Raudonas minkštasuolis, foteliai. Klebono 
veidai įkaitę.

— Aš aavo padariau. Buvau pas Julių. Jis rei
kalą tuoj perkando. Viskas tvarkoj, sumušta, — dau
žia ir jis delnus, lue pridėdamas didelę vaškinę ant- , 
spaudą. W

— Buvo ir Samanė .. Klausiau: Julius patiko,
ninkai. Blizga jų lakiruotį batai, platūs diržai. Jų j nešpėtnas. — Gimbutas sulinksta į fotelį ir lazdą pa- 
žvilgsniai kapoja žmones, lyg glausdami į tvarkingą į lieka priešais. I
rikiuotę. Bet žmonės užmiršo policiją: dulkina kelius,
skuba, stumdosi, spjaudosi, žvalgosi.

Atlaidai miestelyje.
Grūdasi ir Gimbutas.

plunksnele aplenkia visus. Blizganti lazda nerami.
Paniuręs. Ūsai papurę. Auksinė grandinėlė žvilga. Jis

Pilk. .krybėlė

stabteli ties šventoriaus vartais, kur elgetų atkištos 
kojos, neregių mėlyni akiniai, ištemptos armonikos. 

1 Ranka keliauja į kišenę, ir pirštai vikriai pagauna pL

T1

— Taip greit! — klebono nustebę delnai prasi
skleidžia.

— Ko laukt! Ir aš padariau savo! — Gimbuto 
Nepatenkinti ūsai. —xPalydėjo! Pa-

— 0 kieno dviratis su dinamų, su numeriu 
366? Ar ne vikaro?!

Klebonas prisimerkia. Jin lengvai prisimena skai
čius. Žino numerį. Ne kartą pantebėjo. Dviratis mote
riškas, su dinaminiu žibintu. .

— Dieve brangus, argi’ — delnai šluosto prakai
tuotą kaktą.

— Aiškių aiškiausiai! Gailiiion jums širdį ūžda
vęs. Reikėjo man tiesiai pas vyskupą.'' Šiandien bū
tų kvit! f

— Ką tu, Kleopai! ~ Gerai, kad nenravažiAvai! 
Ne, ne!

O jūs, ar suėmėt į nagą, ar sakėt?
— Sakinu, į tą pusę .... — klebonas vis neat

sigauna.
— Tverkit jį šiandien. Toks sumišimas, tokia 

kamšatis, lengva kur prasmegti Sukalkit jį kaip Vi
nį, kad nepajudėtų. Kur akis dėsim ? Baisu pagalvoti. 
Jei jūs nenorite, jei nepatogu, leiskit man. aš tuoj iš
aiškinsiu ... ’

— Taip negalima. Dahnr atlaidai Viši esam Už
siėmę. Žinau, ką reikia daryti Stengsiuos Negalima 
kvailioti, puldinėti. Reikią daugiau ištirti.

Kur tąsyk piname ? Juk taip aišku *
— Ai, ai! Reikia gerumu, ne su kirviu skaidyti. 

Jei užsipulsi, jei jis . . . ims ir mes kunigystę. Kas 
tada? Gali kaip tik su Samane išlėkti. Kokia gėda!

— Kas’
i Reikia laiko, reikia pamažu atrišti visus mazgus. R/M 

delnai susiglaudžia. Prisimena vaka- , kia veikti slapta, pogrindyje, be skandalų Darykim vi-
rykštę dieną, Linkaus žodžius, upelį su gluosniu... I si, ką galime. 
Šiurpu. Pažiūri per akinių viršų lyg klausdamaa, ne-1
tikėdamas (Bus daugiau)
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Bažnyčia savo istorijoje tu
pėjo daug sunkių valandų, pa
našių į šių dienų sunkumus, bet

kiasi žymioje šviesuomenės da
lyje. Sis nusiteikimas, kuris 
dažnai yra lydimas egoizmo ir

ji visuomet rasdavo jiems tin- .religinio individualizmo, pasida
karną atsakymą. Taigi, kai ki
lo protestantų judėjimas, Baž
nyčia atsakė reformomis ir Tri- 
dento nutarimais. Tuomet buvo 
steigiamos seminarijos, parapi
nė mokyklų sistema buvo pra
plėsta i visą krikščionišką pa
sauli ir visur buvo pagyvintos 
religinės kongregacijos.

rė juo pavojingesnis, kad dėl pa 
tobulėjusio mūsų amžiuje susi
siekimo, dėl plačiai paplitusios 
spaudos ir radijo nieko nelieka 
apsaugota nuo prieškrikščioniš
kos įtakos: ne tik visuomenė, 
ne tik mokykla, bet ir paskiri 
namai. Be to ši įtaka, ta prieš-i 
krikščioniška ofenzyva dažniau-į

NORI PALIKTI EGIPTE

p1, SS?!?. už®!en,ių reikalų ministeris Favzi žvairomis žiūri j Izra- 
ti iž reikalų ministerį Goldą Meir nenorinčią sutikti pasitrauk-
ti iš Egipto, Salią Meir sėdi Abba Eban, Izrealio JT delegatas. (INS)

Atsigavusi nuo reformacijos šiai nėra atvira, bet siekia ne- 
smūgio Bažnyčia vėliau buvo iš Į jučiomis prisidengusi padorumo 
tikta Didžiosios Prancūzų revo-j skraiste apvaldyti tikinčiųjų šie 
liucijos audros, kuri sukūrė pa- las. Ji yra daug pavojingesnė,

religijos ir gyvenimo vieningu
mą, atstatyti tai, ką suardė se- 
kuliarizmas. O jisai daug ką 
suardė. Jo įtakoje Bažnyčia bu-| 

Į vo atskirta nuo valstybės ir nu-j 
; trūko bet kuris tų institucijų 
- kooperavimas. Dievas buvo iš- 
1 skirtas iš ekonominio gyvenimo 
j ir todėl, pradedant kapitalistinę 
erą, vieninteliu jos tikslu tapo 
pelnas. Dechristianizacija palie- 

! tė šeimos.gyvenimą ir įsigalėjo 
j civilinė metrikacija vietoj baž
nytinių vestuvių. Ta pati deehris 
tianizacijos dvasia palietė kūdi- 

• kius, prasidėjo eugenikos pro
paganda, kuri buvo lydima vi- 

į šokių sutrukdančių gimdymo 
priemonių. Medicinos etika buvo 
dechristianizuota ir 10 Įsakymų 
autoritetas buvo pažeistas. Ne
buvo kreipiama jokio dėmesio į

.. .» . . Dievą, nevengiant peržengti Jo
pMaulio išminti, jam yra nepro- Įsak pasilinksminimuose,
tinga ir juokinga. Akcija seku- teatruose ir kin0 filmuose u. 
1,ar,amui priešpastato savo ide- ( teratūra kelM yisiįk Mvo 
ai, _ usdominuoti praktišką gy t n lk|aus,,mumą Ats j r a d „

saulėžiūrinę sekuliaristinę nuo- negu atvira senųjų laikų pago-
taiką ir nešė krikščionybės ir nių ofenzyva, juo labiau, kad
net bendrai religijos išblėsimą. 
Inteligentijos priešingumas re
ligijai didėjo ir virto priešin
gumu teizmui. Tiesa, prieš 
XVIII amžiaus racionalizmą ir 
prieš prancūzų revoliucijos su
kurtą dvasią vėliau kilo reak
cija. Tai buvo romantizmo pa
saulėžiūrinis judėjimas, kuris 
tačiau nutraukė ryšius su euro
pietiška praeitimi, pasižymėda
mas savo kraštutiniame sparne 
tikėjimu į “Visatos Sielą”, kuri 
atrandanti savo tobuliausią pa
sireiškimą žmoguje. Gi estetinis 
įvertinimas krkiščioniška' dva
sia persunktos praeities negalė
jo atstoti religinio įsitikinimo. 
Panašiai, kaip jo racionalistinis 
priešas, tačiau ne taip grubiai, 
romantizmas atmetė religiją, o 
su tuo ir kultūrines Europos 
tradicijas. Galima pasakyti, kad 
romantizmas, kaip estetinis 
krikščioniškos praeities įvertini
mas, buvo krikščionybės atspin
dys, pergyvenęs josios saulėlydį. 
Bet šis atspindys nebuvo ne/pa- 
stovus nei ilgas.

Jis greit silpo ir pasidėjo tam
si naktis, nes laikui bėgant ro
mantizmas suklupo pergalingai 
Žengiančio pozityvizmo akivaiz
doje. Gi naujoje pramonės ga
dynėje iškilęs gausus proletaria 
tas tiek Anglijoje, tiek Eurpo- 
je buvo visai areliginis. Jei bri
tiškas proletariatas buvo inde- 
ferentiškas religijai, tai europiš- 
kasis — aktyviai priešiškai nu
sistatęs. Laikui bėgant net išo
rinė krikščionybė demkoratiš- 
kuose Europos kraštuose pama
žu blėso ir sekuliaristinės nuo
taikos visur triumfavo. Tačiau, 
nors gyvoji krikščionybės dva
sia dingo, krikščioniškos mora
lės principai ir jų įdvasinta kul
tūra liko ir buvo visuotiniai pri
pažįstama. Tik pastarųjų laikų 
kaikurie totaliniai režimai net 
ir tuos principus paneigė.
Prieškrikščioniškoji ofenzyva

Jei reformacija buvo protes
tas prieš katalikų Bažnyčios įta 
ką visuomeniniam gyvenimui, 
tai visi kiti paminėtieji pasta
rųjų amžių sąjūdžiai ugdė bend
rą prieškrikščionišką pasaulė
žiūrinio sekuliarizmo nuotaiką, 
kuri iki mūsų dienų stipriai reiš

mūsų dvasiškija dažnai negali 
palaikyti tiesioginio ryšio su 
žmonėmis, kadangi ne visos žmo 
nių vęiklos sritys yra prieina
mos dvasiškijai.

mų ribose, bet ir visuomenėje, ir
didžiulėse socialinio bei politinio 
gyvenimo srityse.
' Taigi akcija visokeriopu at
žvilgiu turi būti universali. Ji 
yra visų katalikų reikalas, nes 
Bažnyčios nusistatymu kiekvie- bai tolimas tikslas, 
nas katalikas, jei dėl nepakan

Katalikiškos Akcijos autori- kamo savo pasiruošimo ar dėl 
tetas Mgr. Civardi sakd, kad ka- kitų priežasčių negali tiesiogi- 
talikiška sąmonė, kaip egoizmo njaį joje dalyvauti, turi ją bent
ir religinio individualizmo atme
timas, yra visuotinio solidarumo 
sąmonė. Taigi katalikas turėtų 
reikštis korporatyviškumu, vadi 
nas socialiniu labdaringumu. 
Bet toji savybė jau seniai, pra
dedant nuo XIII amžiaus, pašto

remti. Universali ji yra ir tąja 
prasme, kad apima visą — tiek 
privatų, tiek viešą gyvenimą, 
kad savo tikslui siekti naudoja 
visas galimas doras priemones 
— religines, dvasines ir mate
rialines. Todėl suprantama, kad

viai mažėjo ir vis labiau tapda- n paiaiko tas ekoupmines ar po
vo tik krikščioniškų dorybių ii- įitineg organizacijas ar institu- 
nojimu, kuris -pagal šv. Tomąlcijas> kurios yra labiausiai pasi.
yra beprasmiškas ir nenaudin
gas, jei toji dorybė nepritaiko
ma gyvenime. O naujais laikais 
sekuliarizmo įtakoje žmogus pra 
dėjo vis giliau ir giliau klimpti 
į' nevilties ir abejonių dykumas, 
vis labiau tolti nuo Dievybės, 
kurios taip troško ir jieškojo 
visų laikų išminčiai.

Viską atnaujinti Kristuje 
Tokia liūdna religine būkle su

nėms. Toms visoms negerovėms 
priešintis ir yra artimiausias 
oficialios katalikiškos akcijos*, 
kaip organizuotos veiklos, tiks
las. Siekdama šio tikslo Akcija, 
kaip buvo jau pasakyta, palaiko 
tas tiek ekonomines, tiek politi
nes organizacijas, kurios yra la
biau pasiryžusios žengti krikš
čioniško Idealo ir šių tikslų link.

Taigi, bendras politinės veik
los nuvertinimas, kaip to norė
tų jos priešai, Akcijai yra visai 
svetimas. Mums lietuviams ka
talikams yra labai svarbu blai
viomis akimis pažiūrėti, kiek 
mes dalyvaujame toje Pijaus 
XI-to nurodymu suorganizuoto
je katalikiškoje akcijoje ir ar 
nėra mūsų katalikiškos visuo
menės gyvenime reiškinių, ne
suderinamų su tos, privalomos 
katalikams, Akcijos tikslais. Bet

tai bus atskiro mano straipsnio 
tema.

Mes dažnai esame vieniši že
mėje. Tu, kuris neturi, kas ta
ve riylėtų, įsikabink Viešpaties 
ir dėkok Jam. Thaekeray

venimą religingumu visoje pil
numoje. Bet tas idealas yra la-

Veiklos tikslas

Artimiausias veiklos tikslas 
yra atsakyti į prieškrikščioniš
ką ofenzyvą kontrofenzyva, at
gaunant tai, kas yra prarasta: 
rechristianizuoti supagonėjusį 
pasaulį, atstatyti, bent iki to 
laipsnio, kaip tai kadaise buvo,

visokių spaudos organų, kurie 
atmeta Dievą. Už bažnyčios ri
bų Dievas neminimas, nebent su 
pašaipa. Socialinės aplinkos 
spaudimas pasidarė tiek didelis, 
kad religiniai klausimai išskirti 
net iš privačių pasikalbėjimų,, 
kaip nepritinką šviesiems žmo-'

1 Savings and Loan<tr/^ 
Associatlon

- ^IH S U R E D

______ n. r
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SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
taupymo

»E NDROVį

— V

ryzusios žengti krikščioniško f 
idealo, tai yra Kristaus kara
lystės realizavimo link, ar yra 
ta prasme labiau pažengusios.

Bet toks idealas sekuliaristi
nės minties apvaldytam žmogui 
yra nepriimtinas. Jisai pripažįs
ta tik šio pasaulio karalystę. Ji
sai su pajuoka atmeta bet ku
rią religijos įtaką gyvenimui. Ji-

vl'A'l Y tiAi 
R NAMŲ 
J A TAISYMU* 
•RIST4TOM 
įsukių Rūšių 

'UrnOTAGA

VIKTORO KO2ICOS
Lietuviška gazolino stotis ir auto 

taisymas •
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys

CALL-ME-MOTORS CO.
5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

4038 Archer Avenue t,i. la3-67iv

AUGUST SALDUKaS

sirūpino katalikų Bažnyčia, m'e- sai mano’ kad reli^a turi būti 
ignoruojama ir išskirta iš prak
tiško gyvenimo. Pati mintis 
tvarkyti gyvenimą pagal kurią 
nors idėją, išskyrus praktišką i k

SPAUDOJ
(Atkelta iš 3 pusi.)

Didžiojo Muzėjus, M. K. Čiur- 
linlo Meno Galerija, įvairūs et
nografiniai muzėjai ir pa n.

Iškeliamas didelis ir itin išpli
tęs spaudos vaidmuo, gausus 
spausdinimas lietuViškų knygų, 
kaskart tankėjęs viešųjų biblio
tekų tinklas, taip pat privalo
mas pradinis mokslas iki šeše- 
rių metų ir t.t.

"Vienok šiandien”, laiške ra
šoma, "sovietų okupacinės jė
gos Lietuvoje tuos nepriklauso
mos Lietuvos pasiektus laimėji
mus naikina sistemingai ir be
atodairiškai”.

Laiškas baigiamas šitokiu 
ryžtingu pasisakymu: -

"Nežiūrint į sovietų užkrautą 
vergiją ir nesuskaitomus prese- 
klojimus, lietuviai liko ligšiol, o 
taip pat pasiliks ir ateity ištiki
mi savo tautai, savo religijai, sa 
vo kalbai ir saviems krikščio
niškiesiems idealams bei demo
kratiniam nusistatymui ir lais
vės siekimui”.

tusi "Urbi et Orbi” obalsį "Vis
ką atnaujinti Kristuje”, šiam 
tikslui siekti šv. Sosto paragini
mu buvo sukurtos pasauliečių 
vadinamos oficialios katalikišk. 
akcijos organizacijos, pasišven- 
tusios pagelbėti hierachijai apaš 
talauti, nešti Kristaus dvasią 
į plačią, dažnai dvasiškiams ne
prieinamą, nuo jų atsiribojusią 
visuomenę ir veikiančios tiesio
ginėje hierarchijos priklausomy
bėje.

Katalikiška akcija plačiąja 
prasme yra betkuris katalikiš
kas aktyvumas. Bet čia turima 
galvoje tai, ką popiežius Pijus 
XI pavadino oficialia katalikiš
ka akcija ir kuri popiežiaus ap
tarta, kaip pasauliečių dalyvavi
mas hierarchijos apaštalavimo 
darbe. Nebūdama savistovi, bet 
subordinuota hierarchijai, pašau 
liečiu akcija yra organizuota pa Į 
gal tą pačią trišakę schemą, pa
gal kurią yra organizuota hie
rarchija, susiskirstydama savo 
padaliniuose į parapines, diece- į 
zines ir valstybines organizaci-1 
jas ir siekia to paties tikslo, ku
rios siekia Bažnyčia ir hierar
chija, būtent Kristaus Karalys
tės.

Akcijos esmė
Bažnyčios nusistatymu kata

likiška akcija nepriklauso mate
rialinei, bet dvasinei tvarkai; 
dangiškajai, ne žemiškai tvar
kai; religinei, ne politinei. Tai 
reiškia, kad Akcija nesiekia su
kurti tam tikrą socialinę ar po
litinę santvarką gyvenime. Ne
žiūrint to, ji gyvai domisi laiki
nųjų dalykų tvarkymu, nors pa
ti nesiima jų tvarkyti, nei duoti 
finansinio, ekonominio ar poli
tinio pobūdžio patarimų. Ji ne
rekomenduoja jokios socialinės, i 
ekonominės ar politinės siste- j 
mos, taigi netampa politine par
tija ir nesisieja i su jokia iš jų, j 
laikydamasi a’igščru to v’so. I 
Bet ištikima Bažnyčios mestam 
obalsiui “Viską atnauj nti Kris
tuje” pasauliečių katalikų akci
ja, kaip ir hier rchija, siekia 
Kristaus triumfo gyvenime, kad ! 
Kristaus dvasia persunktų bet 
kurią esančia gyvenimo santvar 
ką, visas šiaip ar taip sutvar
kytas gyvenimo sritis, kad Kris
tus karaliautų ne tik paskirų 
žmonių sąžinėse ar siaurose na-1 

• Z

GARR MOODV
LHMBER CO

STASYS LITVINAS, Pre»
3039 So. Halsted St

1>|. VIctory 2-1272
bkamavtmą Ii Prekių Pristato 

m a Teikime Nemokama 
‘ta&tini atidara kasdien nuo

S vai. ryto iki 6 vai. vakaro u 
šeštadieninis iki 8 vai vakaro

B A LYS
Radio-T ele vi sion 

SALES—SERVICE
Rekordai — Dovanos — Filmos 

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

Krautuvė atdara pirm., ketvir. 9—9. 
Antr., treė., šeštad. 9-6. Sekm. 9-2.

1957 BUICKAS
Tik

#2,595.00
Dynallow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-M ILDA BUICK, ,nc< 
907 W. 35th St., Chicago S, III. LA 3-2022

10 Atsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti 
Standard FeM Taupymo B-veje

1. Stipriausia Taupymo Bendrovė Chicagoje.
2. Turtas ......................... ..................................... ' $58,000.000.00
3. Atsargos Fondas virš .. i.............................. $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., Vlce-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.

Stondard Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CH,CAGO
4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32

lllllllllllliM'lllllllllll! (Archer Avė. a. Sacamenlo) .
~~~ '**,1——PHONE: Vlraima 7-1141PHONE: Vlrginia 7-1141

HiiiimmiiiiiiiiiiimiiiiiimmiiimihiiimiiiiiiiHiiHiinimiiMii'iiiiiHitiihH

PERKRAUSTYMAI - MOVING
Pigu* sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. 16 artln. , w 

Foliniu distancijų, šauki t p sekančiai

ANTANAS VILIMAS
S41S R LJTUANIC4 nHICAOO. (IX

Telefoną#, FRontier S-1SH2
.«• uiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii.il. no,Mmnt,lOMHHiominuniim.t

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as

menu turinčiu ilgą patyrimą. «

STASYS FABIJONAS;
2146 So, Hoyne flve.,Telef. Vlrginia 7-7097

JON
J. G. TELEVISION COMPANY

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. PATKFONAI: vietiniai. 
Ir 'užsieniniai, paprasti, nešiojami, automatiški, Hi-Fi. baterijinial. RA
DIJAI: vietiniai Ir vokiški, AM, KM, trumpos bangos, keliais garsiakal 
biais, staliniai, kabinetiniai, nešiojami, kišeniniai, tranzitarintai.

' ATIDARA IR SEKM. nup 11 vai. ligi 3 vai.

NARIAI llIli Vli lAlif. iii SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
/ 1 R

Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Westem Avė., Chicago 36, III

CRANE SAVINOS & LCAN ASSN.
2555 W. 47th St., Chicago 32, III

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

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt.. Cicero 50. TU., telvTO 3-8131-32

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

t i

uiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii.il


■«op DIENRAŠTIS DRAUGAS}, CHICAGO, ILLINOIS 3

AUKOJAME TAU, TĖVYNĖ

LEONAS MOCKEVIČIUS, Chicago, III.

Lietuva Tėvynė mūsų — šie 
brangūs mūsų tautos himno žo
džiai, didžiojo mūsų tautos ža
dintojo, tėvynės ir mūsų valsty
bės atgimimo skelbėjo, Dr. V. 
Kudirkos parašvri Aušrai švin
tant, Varnui kai yra ir
pasiliks mūsų malda, šiais mal
da mes liet’! dai patriotai pra
dedame, ar i:zo ilgiame savo di
džiąsias šve
susirinkimus,
mažiau susi-mka tos Lietuvos 
Tėvynės Sūnūs ir dukros. šiuos 
žodžius mes minime su p-earba

I šiuos minėjimus, kur jie be-, 
būtų rengiami vykime visi ir iš 
tolimiausių vietų kur begyventu! 
me, be politinių, partinių ar ti-! 
kybinių įsitikinimų, nes ši šven-t 
tė yra vienybės, solidarumo, ryž 
to ir kovos už laisvę ir nepri- j 
klausomybę šventė, kur nei vie-j 
na partija ar grupė nėra ir ne-; 
gali būti reklamuojama, ar pra-

paminėjimus,;kišama j priekį, nors kokios 
kur daugiau, ar į nors politinės partijos žmogus 

paminėjimą pravestų, ar būtų 
kalbėtojas. Šioje šventėje mes 
esame visi kūnu, krauju ir sie-

ir giliu įsijautimu, kad tik šita, ia lietuviai ir visų mūsų vienas
tėvynė tikroji yra 'mūsų, kad 
ji yra ir bus brangi amžinai.

Čia Amerikoje mes priskaito- 
me lietuvių apie vieną miHoną. 
O kur kiti kraštai, kaip Kanada, 
Pietų Amerika, Australija ir ki
ti, kur lietuvis gali laisvai ii' nie 
keno nevaržomas giedoti ir kal
bėti, šiuos brangius mūsų tau
tos himno žodžius; mriiti su iš

tiksiąs; laisva, nepriklausoma 
ir demokratinė Lietuvos valsty
bė !

čia Amerikoje yra vienintelė 
ir didžiausia visų politinių par
tijų ir įvairaus politinio nusis-' 
tatvmo lietuvių organizaciją,1 
kuri ką tik rusams-bolševikams 
peržengus Lietuvos valstybės 
sieną, rašė protestus, memoran-

't

HOOVERIS IR IR E

Buvęs prez. Hooveris kalbasi su prez. Eisenhower pietų metu 
Washingtone. Hooveris šiuo metu turi 83 m. amžiaus. Prezidentas 
patenkintas jo darbu perorganizuojant valdžios aparatą. (INS)

SAVANORIŲ PRIESAIKA IR MIRTIS

A. GINTNER IS, Chicago, IĮ1.

kyta brolių krauju atgautoji ne 
priklausomybė.

Lietuvos šauliai, turėdami 
'prieš akis didžius ekscelenci jos į 
nuopelnus tautai ir valstybei, 
tamstą išrinko garbės šauliu. 
Šaulių sąjungos • taryba prašo 
ekscelenciją priimti garbės šau
lio vardą ir to vardo simbolį —
— auksinį šaulio ženklą”.

Malonu prisiminti sunkias 
dienas

Dėl minėjimų
Ponia, kur gi buvai pražu-

somybės trisdešimt devynerių 
metų šventę, reikalinga prisimin 
ti ir pirmąją kareivių savano- 
rių-kūrėjų iškilmingą priesaiką 
Kaune, kurios apeigas atilko ar- 
kivysk. Pr. Karevičius, parodęs 
Lietuvos kariams ir šauliams la 
bai daug nuoširdumo ir pasiti
kėjimo. Daug netekome to laiko

sostinėie Vilniuie m*wu tėvv nePriPaŽ!nti Lietuvas oku' kovos dalyvių ir mums artimų
sostinėje Vilniuje, misų k Į)acjjos.užgro'b’mo, kur Amerika j kurip si^loinsi T ietnvos
nės didieji dvasios milžinai, ge-j: toliau nrinažista Lietuva su ^bmenų’ kune 8 Lietuvos
ria.iauii T ipt,.voc ««••» n c1-p1 1 prpaz-sra Lietuvą su kanu.9menės reikalais. Netfeko-nausieji Lietuvos sūnūs p skel- jog juridinėmis ir administraci- j b • R
bė pasauliui, kad nuo šios cte-; nėm=s teisėmis vietoje. Tai yra g U asmenų, ku
nos iš naujo prisikėlė Lietuves - . • k kito bet — .----- 7----------------.
valstybė sutraukydama avėtu; kos 'Lietuvių Tarybos Vyk XV vLTVSvo teo W 
mujų uždėtus geležinius pančius.; domoj<> Komiteto . ™,raą. Vien jų žuvota
iš naujo stojame ka’p lygus sut KU’ tremues dienose išmirs

Esu šventai įsitikinęs, kad; ta-
mes visi norime laisvės ir nori-' Arkivysk. Prane. Karevičius
me laisvės savo tėvynei. Ši Lie- Tikras žemaitis, kuris perei- 
tuvos laisvinimo byla, padedant tajs metais 15jo s
Lietuvos diplomatams ir patri-
jotinėms demokratiškoms orga
nizacijoms yra užvesta Lietuvos 
Amerikos Tarybos. Kaip kiek
viena asmeninė byla teismuose 
reikalauja lėšų, o ką bekalbėti 
apie valstybinę bylą. Ši byla y- 
ra ilga ir sunki. Reikėjo ir rei

snigimu savo tėvynę, ar jis bū- durnus, važinėjo į šios vaisty
tų vietoje gimęs, senai atvykęs, i bės vyrus, reikalaudami, kad 
ar naujas ateivis. būtų sustabdytas Lietuvos už

grobimas. Ši organizacija yra 
Artinasi mums lietuviams Amerikos Lietuvių Taryba, kuri 

brangi šventė Vas*’ io 1ji-Į pįrmutjnė privertė Amerikos vai 
kada prieš 39 metus. L'ętuvosl npnrina5inti TjPt„vas oku-

lygiais su visomis tautomis ir 
valstybėmis į pasaulio areną ko 
voti už savo teises, laisvę ir ne
priklausomybę.

Kaip čia Amerikoje, ‘aip ir 
kituose kraštuose, visuos0 mies
tuose, miesteliuose ir lietuvių 
gyvenamose kolonijose, bus iš
kilmingai švenčiama ši šventė, 
Vasario 16-ji — lietuvių tautos 
ir valstybės šventė. Bus rengia
mi iškilmingi paminėjimai, sa
komos prakalbos, dainuojamos 
ilgesio ir skaudaus liūdesio dai
nos, kad šiandien mes lietuviai

.u

praeitimi dvelkia. Aš esu atei
ties žmogus. Aš'su jaunimu.

vus? Nei minėjimuose, nei ant . — 'lai sudiev, ponia, aš irgi 
šventoriaus nematyti. labiau mėgstu su jaunesnėmis...

— Ach, mieloji, visokių rei- —
kalų "marios" — nors persi-..- 
plėšk. Skelbtis "DRAUGE” apsimoka,

— Bet ponia į minėjimą ga- i nes ji* Yra plačiausiai skaitomus
Įėjai ateiti. lietuvių dienraštis, o skelbimų

— Na, teisybę pasakius, man . . ,.. . . ’ . kaina yra prieinama visiems.tie visi minėjimai paplėkusia
* Po adresu pasirašė keturi mi-i _ 

nisteriai ir visa Saulių sąjungos 
vadovybė. Paskui arkv. Pr. Ka
revičiui auksinis šaulio ženklas 
buvo nuvežtas į Marijampolę ir 
iškilmingai jam įteiktas. Jam; 
tuomet buvo malonu prisiminti Į 
pirmąsias Lietuvos nepriklau
somybės dienas ir tą lietuviškų 
savanorių kareivių drąsą ir pa
siryžimą kovoti už savo tėvynės j 
išlaisvinimą, kuriems jisai buvo 
davęs iškilmingą priesaiką 1919 
m. Vasario 16 d. minėjimo iš
kilmėse Kaune, Rotušės aikštė
je. Po priesaikos motydamasj 
pirmuosius Lietuvos savano- j 
rius einančius mirti už savo tė
vynę, apsiverkė.

Ark. Pr. Karevičius buvo di- 
Lietuvai, bet

SPECIALUS 
BARGE NAS
INVENTORIAUS
IŠPARDAVIMAS

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

PEI.IK A. KAVOOMS, KBLI.IK IIERTVIJK, Nav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Telef. SEeley 3-4TII

Krautuve atidaryta sekmadifniaia nuo 11 iki 4:30.

Švenčiant Lietuvos nepriklau- kęs kiekvieną mūsų krašto kam 
pelį ir apie pusei milijono buvo 
suteikęs Sutvirtinimo Sakramen 
tus. Su džiaugsmu minėjo jo var 
dą senieji ir jaunieji lietuviai, 
o ypatingai Lietuvos kariuome
nė ir šauliai. Jisai visiems buvo
vienodai malonus, nuoširdus ir j dėlė asmenybė 
prieinamas. Įkūrus 1926 m. Lie-i pats buvo labai paprastas ir kuk 
tuvos atskirą bažnytinę provin- lua žmogus, * kuris pasižymėjo 
ei ją, arkiv. Pr. Karevičius pasi-, didele tėvynės meile, pats da- 
traukeiš Žemaičių vyskupo sos lvvaudamas lietuvių tautinio at- 
to. Tačiau jisai pasitraukė ne gimimo darbe ir kitus raginda- 
dėl senatvės, ar nuovargio, bet mas Pr*e tokio darbo prisidėti, 

rie vadovavo ir tvarkė Lietuvos dėl to, kad jisai lenkų buvo įskųs1 -----------------

vo 70 metų kunigystės sukaktį, 
jei būtų gyvas. Jis gimė 1861 
m. rugsėjo mėn. 29 d. Baigęs 
augštuosius mokslus gyveno 
Petrapilyje, o vėliau Samaroje.

tas popiežiui...
šauliai pagerbė arkivyskupų.

Praėjo keleri metai. Vysku
pas Pr. Karevičius jau buvo 
įstojęs į vienuolyną, kuomet 
1937 m. kovo mėn. 6 d. Lietuvos 
Šaulių sąjungos rinktinių atsto
vų suvažiavimas nutarė pagerb
ti arkiv. Pranciškų Karevičių, 
kuris tuomet gyveno Marijam
polėje, marijonų vienuolyne. Su 
važiavimas vienbalsiai jį išrinko

SliplhlilP' “9raii<Į<" '
- ■ JL., ____________ -

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU

BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN 1
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius 

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrad., penktad. Ir 
•ettad. • vai. ryto iki 4:SG p.p.

Trečlad. » ryto Iki II Tai.. 
J5.etTi.rtad. I Tai. iki I Tai. rak.

1914 m. jau buvo paskirtas 2e- garbės įr nuUrž įtejkti
...... .. ... maiiių vy8kuPu- Nuo t0 lalko jam auksinį šaulio ženkleli ir to

kus lam pašvęsti laiko, darbų Katal‘kl> Bažnyčios gyvemme ų adrMą:
svaigiausia P™ude» lietuviška gadyne. Ji- -Myiimasir pasiaukojimo, o 

pinigų, nes nei vienas iš mūsų
negalime tos šventės minėti sa-' nėra toks turtingas, kad galė- 
vo tėvynėje, esame atskirti nuo tų daryti tiek išlaidų, kurių jis 
jos, nuo savo tėvų, brolių, sesu- jis pats nepajėgia apmokėti, 
čių ir atitraukti nuo savo tautos! Yra mūsų visų šventa pareiga 
kamieno tenai pasilikusių. Pri-Į laike šios šventės minėjimų, o 
siminsime ne tik tėvynėje pasilijypač šiuo laiku, kada komunis- 
kusius ir skaudaus likimo ištik-Į tiškas imperializmas braška Vi
tus, bet kenčiančius Sibire
kovojančius partizanus.

sai nesekė savo pirmtakūnų 
vyskupų pėdomis, nepataikavo

mūsų ganytojau, 
ekscelencija arkivyskupe! Jau 
keliolika metų ekscelencija esi

Turiu naują dideli sun ir vešim' 
1/ apdrauda?

ttl» W 91»t 8t. Otalcago, Qj 
Tel PKescott 9-9781

ir

Minėdami

suose jo užimtuose kraštuose 
ir net pačioje Rusijoje, jo už
vesta "mašina smarkiai genda,

. . šią šventę 3 Į dar labiau susiglausti savo'gre-
kreipsimes rezoliucijomis ir pra i , , . , ,_x. ,
šymais į laisvojo pasaulio vals- tose' dar. dauSlau. 
tybių valdžias, jų atsakomingus
ir Įtakingus asmenis, belsimės į 
jų sąžines prašydami paramos
ir pagalbos, kad visur ir visuo
met vardan teisybės ir teisėtu
mo patys stotų ir gelbėtų mums 
ginti mūsų valstybės laisvės by
lą, kad jie ne vien užuojautomis 
ir moraliniu suraminimu, bet 
griežtais veiksmais stotų skriau 
džiamųjų ir kankinamųjų pusėn, 
kad ne tik Lietuva, bet ir kitos 
tokio pat likimo ištiktos tautos, 
rusiškojo bolševiko pavergtos, 
galimai greitesniu laiku susilauk 
tų laisvės ir nepriklausomybės.

lenkų didikams ir žiūrėjo į ku- pasitraukęs į tylų ir kuklų vie-
nigus tikro lietuvio akimis. Pir 
moję vietoje pasirinko savo pa
dėjėjais artimuosius bendradar
bius lietuvius, kurie jau buvo 
pasižymėję lietuviškame darbe. 
Jisai gyvai palaikė lietuvišką 
spaudą, mokyklas, organizaci
jas. Lengviau pasijuto lietuviai 
kunigai, kurie anksčiau savo 
lenkiškos vyresnybės buvo per
sekiojami ir kilnojami po tolimų 
parapijų užkampius, kaip pav. 
kan. kun. Tumas-Vaižgantas ir 
kiti.

Pažintys, meilė ir skundai

Pirmo Pasaulinio karo metu 
jisai apleido Lietuvą, bet jam 
baigiantis tuojau sugrjžo atgal. 
Vokiečiams spaudžiant ir išnau 
dojant lietuvius, vyskupas daž
nai užtardavo ir padėdavo. Su 
juo skaitėsi vokiečių okupacinė 
valdžia. Tada Žemaičių vyskupi
ja buvo tvirtose rankose. Vysk.

nuolio gyvenimą, tačiau visa 
lietuviškai jaučianti Lietuva, 
anuo metu karštai pamilusi pir
mą jų atgijusios valstybės vys
kupą lietuvį, ligi šiol savo širdy 1 
se tebelaiko savo ganytoju. Šau
lių sąjunga seka ekscelencijos 
palaimintais į žygi pirmais lais
vės kovotojais, kad būtų išlai-

IŠ ARTI TOLI B / »V
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

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

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI - FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI 

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMU

FRANKS TV & RADIO. INC.4 * . • 4 ’L«
3240 So. Halsted St. CAiumet 5-7252

dar daugiau sudėti pinigų, kaip 
bet kada prieš tai. Te nelieka 
nei vieno lietuvio, kuris neau
kotų piniginę auką ir nepasa
kytų: aukoju Tau Tėvyne, kad 
ir sunkiai uždirbtus pinigus, nes 
dėl Tavęs nei jokia auka nėra 
per didelė ir aukosiu iki tol, 
kol laisvės byla bus išspręsta 
visų mūsų trokštamos laisvės 
naudai. Te nelieka nei vieno, 
kuris sakosi mylįs savo tėvynę 
neprisidėjęs nors ir mažiausia j į>r Karevičių pažinojo visos Lie 
auka. tuvos žmonės, nes buvo aplan-

_______________________________________________________

“Sustos
f* IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI OIDOJ TBOKAI-NAUJAUSI KMUSTmO (BANK/AJ 
Ilsų METU MTYBINIA3-PISUS IBSĄtlNINGAS AATABNAiONAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 3G, ILL Tel. V/AiUuok 5-»?09

Atliekame dideliut ir ir'•Jus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

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

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telel. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

VIRS 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.
ua«1 taupyti apdraustose Tanpvmo Ir Skolinimo Bendroves* yra 
aangu ir pelninga.

Univeraal Savin ga and lx>an AiMoclatton nžtikrlna saaim- 
<ru» ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Su vienytu VatatybiŲ valdžios agentūra Uo 
$10,000.00 kiekvienam tndėiiui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bos grel 
tas Ir draugiškas patarnavimas x

Oėi paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkite*'

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATJON 

iKOO Halsted Street. O^icago H, Illnois

Tokios minios, kaip čia matote, buvo aptarnaujamos 20 mūsų tarnautojų mūsų įstaigos Didžiojo Atidarymo - Grand Opening metų.

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION, Naujojo Namo numeris yra 6245 S. VVestern 
Avenue. GRAND OPENING praeitą mėnesį visais atžvilgiais buvo laibai sėkmingas. Beveik visą laiką mi
nios žmonių lankėsi ir gėrėjosi namo grožiu ir mo derniškiausiais Bendrovės įrengimais. Dažnai tiek 
daug žmonių lankėsi, kad net tarnautojai nespėjo jiems patarnauti ir jie turėjo laukti ilgose eilėse. Už 
tai visų atsiprašome, nes nebuvo galimybės visiems iš karto suteikti patarnavimus.

Rezultatai praeito mėnesio buvo tokie: atidaryta 1,266 naujos taupymo sąskaitos sumoje 
$1,440,371.56. Tai reiškia, kad bendrai imant kiekvienai sąskaitai išpuola virš $1,100.00 dolerių.•

CHICAGO SAVINGS taria širdingiausią ačiū visiems atsilankiusiems ir yaptingai pradėjusiems 
pas mus naujas sąskaitas.

Jei Tamsta dar nesate CHICAGO SAVINGS Bendrovės taupytojų, tai malonini kviečiame pas mus 
į Amerikos Lietuvių Sostinę, Marųuette Parko gražiąją Lietuvių Koloniją. CHICAGO SAVINGS AND 
LOAN Bendrovės namas yra vienas iš gražiausiai ir moderniškiausiai įrengtų vijoje Illinois V alstybėje.

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

Remiantis CHICAGO SAVINGS Bendrovės praeitim nuo pat įsikūrimo, jos pavyzdinga biznio tvar
ka, ypatingai indėlių saugumo ir dividendų našumo atžvilgiu, tai yra geriausia vieta pasidėti tau|X>mus 
pinigus. Tamsta, pasidėjęs taupomus pinigus pas mus. gausi ne tiktai apdraustą saugumą, aukštą dividen
dą, bet veltui gausi dar daug kitų patarnavimų, už kuriuos kitose įstaigose turėsi mokėti.

Mūsų turtas virš $20,000,000.00.
ATDARA: pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 iki 8. Tre
čiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 2 valando jao pietų.

Chicago SavingS;& Loan Ass’n, 6245 So. Western Avė.
'        11      1 1   , ,   -T—: 1-    ■ -------------- ---------------- - ,, . ,, ,    
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įvairios Žinios
Keičiamos mašinėlės 

raides
Remingtnn-Rand bendrovėj 

jau gaunamas yra šriftas, ku
ris j specialias maširtėles gali
ma lengvai įdėti. Taigi, pagal 
reikalą, greit galima įsidėti

svarbių žinių iš Lietuvos. Jis patsi kursyvines raides, kitų kalbų 
ar apie jį žinantieji prašomi pra
nešti: Juozas Rakauskas, 313
Gwynn Avė. Baltimore 29, Mary
land, Tel. Wilkens 5-1253.

PAJIESKOJIMAI
Jieškomas JONAS DEKEK1S, 

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.

Jieškomas AUGUSTINAS 
SAUKAS ((ŠLI2AUSKAS), 
nuo Kudirkos Naumiesčio^

SLI-
kilęs

yra

raides ar kokius mediciniškus 
ar kitokius ženklus

Jieškomos — KERElšAITfi - LU- 
KO&EVIč'lENR ANGELE, gini. 1916 
m. KERElšAITfi IZABELfi, sritn.
1918 m. ir KERElšAITfi STASE, 
ginu 1920 m. Gimusios Kybartuose.
Dukterys Andriaus. .Įieško: Kerei- 
šienė Velgelmina, Adolfo d., Kybar
tų miestas, K. Požėlos g-vė Nr. 17, 
Lithuania.

-V-z---------
ANTANAS JANUKAITIS, gyve- taikvti 

nęs Chicagoje, yra jieškomas giminių 
iš Lietuvos. Kreiptis Edvard Pečiu
kaitis, 589 W. SecoM St., So. Bos
ton 27, Mass. —

Kabanti televizija
Londono Karališkos Mokslo 

draugijos narys dr D. - Gabor 
išrado televiziia, kurios vaiz- 
das atrodo kaip paveikslas, pa
kabintas ant sienos. Ši televizi
jos rūšis leidžia mažame kam
baryje turėti stambų paveiks-i __ 
lą. Šitaip galima greičiau pri- *“ 

spalv? os televizijos /
spalvų tinkamą susiliejimą.

Nauja tvarstomoji 
medžiaga

Johnson & Johnson bendro
vė išrado nauja tvarstomą me
džiagą — Kling Konform, kuri

Jieškau ALBINUS LING1ENĖS 
arba LINGIO VINCO, gyvenusių 
Šakių apskr., Gelgaudiškio miestely
je. Vasiliauskienė Emilija. Rašyti 
šiuo adresu: Lithuania, Jurbarkas,
Barkūnų g-vė Nr. b, Matusienė Ma- ! patogi sąnarių aprišimui, nes jf
rija. I ! nesiraito, išsiplečia ar susitrau-

u —i i i ix- . kia pagak. reikalą, neprarasdū-Magdalena Valentaite, duktė Jur- ' , ...
gio, gyv. Garšvinių km., Vilkaviškio ma sav0 formos. ŠI medžiaga 
rajone, jieško brolio JONO ir tetos jau pardavinėjama vaistinėse. 
ELZBIETOS BIELIUKAlTfiS. At-i __________
S*45« Tstas

TiuJtia JAV Tyrimų tarybai Rocke-
----------------fellerio fondas paskyrė ketvirtį

.Tieškoini: DIMAS MYKOLAS ir
DIMAS ALEKSAS, PANAITE VA
LĖ ir BANAITĖ ZOSĖ, PETR1-, .
KAS, Prano s. Yra žinių iš Lietu- ! n_8turtingieji kraštai galėtų ge- 
vos. Jieškomi arba apie juos žinau-! riau pasinaudoti proteinais tur-

miliono dolerių, kad būtų jieš
komos galimybės, kaip atsilikę,

tieji prašomi atsiliepti adresu: S. 
Balsys, 3567 Darrov Rd., Stow, 
Ohio.

tingu maistu, kuris dabar reikia 
mai nesunaudojamas. Ypač čia 
tiriama galimybė‘panaudoti žų- 

Ankudavičius, Juozas, sūnus Kon- VU miltus bei kepinius iŠ tokių 
btancijcs Glinskaitės-Ankudavičienės aliejumi turtingų augalų, kaip 

Balandienė, Pranė
Dulieba, 'Juozas, sūnus Jono 
Fridrichas, Hugo, Emilis, Eižiu, 

ir Maksas, boi seserys Elena ir Gre
ta, vaikai Otto, kilę iš Virbalio, Vil
kaviškio ap., išvykę 1912 m., gyve
nę Vokietijoje

» Gilys, Jurgis, iš Joniškiu k., siin.
Antano

Girnius, Ignas, sūnus Karolio

sojų pupos, sesamo sėklos, rie
šutai, medvilnių sėklos.

Genetikos tyrimai
Rockefellerio fondas paskyrė 

Indianos universitetui $350,000, 
finansuodamas genetines auga- i 
lų ir gyvulių studijas. Tame uni

( Goldbergfis, Vaclovas, suims lvu-1 Versitete dirtia prof. H. J. Mul-
°Grubliauskaitė-Ruseckienė, Magdė, ler- kuris 1935 m. gavo Nobelio , 

iš Vidotkų . premiją, atradęs jog galima pa-
Gutauskas, Juozas, sūnus Juozo siekti genetinių pakeitimų vei-l 
Įtieks - Jonės, Valerija, gyvenusi; kįant j gemalus Rentgeno spin- 

Detroit, Mieli., 14024 Trinity, liet- ^lllin5o „„
roit, Mich.
, Jakaitis, Kazimiera.'-, sūnus Jokū

dūliais ar staigiais karščio smū
giais.

ATDARA
(Kaip paprastai)

ŪNCOIM’S BIRTHDAY
(VASARIO 12 D J

Atdara 
Kieki veną 

Valstybinę šventę 
. Nuo 1883 J.
‘ 1 d1'

Nariai
Kedenti Deposlt 

Insurance 
Corporation

ytDrovers Banks
47th Street & Ashland Avenue YArds 7-7000

BUDRIKO
DIDELIS UŽPIRKIMAS ir INVENTORINIS PREKIŲ 

, IŠPARDAVIMAS

1957 METŲ PREKĖS. NAUJAUSIO STILIAUS? 
GERIAUSIŲ AMERIKOS IŠDIRBYSČIŲ

f 5. ■$!
? < 1 h iH

i p-
v
% 3

t • p _

$100.00 vertės Sofos, nakčiai padaromos
miegojimui lova už ........................................... ...,$49.00

$150.00 vertės 3 dalių sofa ir 2 kėdės už . .................$98.00
$500.00 vertės, Kroehler, Simmons. Pullman,

Diamond už......................................................................... $280.00

125

IRAN

IRACL

KUWAIT I

NiŲ

SAUDI
ARABIA

PfRSlAN GULf

tHREIN

CLASSSriED AND "HELP WANTED” AUS
REAL ESTATE HEI.P WANTEI) — VYRAI

Pirkdami sutaupysite 
■ r pai duodami uždirb
ote per šių įstaigų
AL. BUDRECKAS 

REALTY
4081 Archer Avė.
(prie California g.)
LAfayette 3-3384

MAISTO KRAUTUVEI rcikalin 
mis DARBININKAS. Skimiliinti tel. 
VIrginia 7-8264.

HELP WANTED MOTERYS

dlojr nejudomo turto pardavime 
įstaigoje perkant ar parduodant, JO 
•U laukia greitas Ir teisingas patar 

I navtmaa
NORVILĄ

CLERK TYPISTS
We have an opening in our organiza- 
tion for a young lady, who is good 
at figūros, able to type and willlng 
to learn generai Office routiue. Start 
lng salary good, free Insurance and, 
paid vacatlon. Our organtzationai 
pollcy is to pi-omote ųualified work- 
ers to better Jobs al» they becoinekeal b;htate sajl.es

21100 w. &0tb St. Tel. PraapecC 6-M&4 uvailable. *
-------- ----- ----------------------------------- r_ 8EE: J. ZOtTMBOl’LlS

_____________________________ __________ | UNITED PARTS MFG. CO.

M(H<®IKHIfS£NIS 
OMf J9ON DOLLARS IK

IMTIES RBCtIVE D 
l£A£HM0HTHIMW54

OATAR

TU«KI»

*ildlriMANIW 5

U»T* MUDi I

A»48.4N $f4

Ši nuotrauka rodo, kiek Vidurio 
Rytų valstybės gaunu pajamų iš 
naftos. (1NS)

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

bo, iš Krekenavos
Juškevičius, Stasys, iš Žemaičių

Naumiesčio, Tauragės ap.
Kerpienė - Stralytė, Marija iš

Kauno
Labanauskas, Steponas, sūii. Ka

zio, iš Kelmės
Lauraitis, Stanislovas ir žmcua 

Varpučenskytė Elena

Leonardas da Vinci apie 
tapybą

| Princetono universiteto lei- 
j dykla davė naują knygą — Le- 
ionardo da Vinci veikalą “Trea- 
I tise on Painting”. Iš' viso kny- 

Liuma (Laima), Peti’as, iš Ginei- g'->s bus du tomai, iliustruoti da

$60.00 vertės Komodos už .................................................. $35.00
$100.00 vertės Dreseriai su dideliu veidrodžiu ............$59.00
$400.00 vertės 4 šmotų miegamo kambario setas . $285.00 
$900.00 vertės French Provencial Miegamojo

kambario setas ...................... ..................................... $460.00

****^**»«***M9ieie»«3«HaF
Nujud. tūrtų pirkimas-pardavimas 

bei vuldyrnas. Paskolų parūpinimas.
Pildome Inoome TaJksuM 

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS

“Varpas” Real Estate 
General Insuranoe, Notary Public

5910 So. Western Avė.
REp. 7-0H80 artu* HLm. 4-7005

r -r Tftf itetr* llf MWWW1inB

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atkinkykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

PIRKITE ir parduokite aavo ne
kilnojamų turtų per mano įstaigų. 
Naudokitės mane teisingu patarus

Įsteiki* Lietuvišką šventovę vima 

Savo Namuose !
E. KURŠIUS 

REAL ESTATE ŠALIM 
, j REpublic 7-9400

Jei JUa norite, kad Dievas lairnln .4. . .
tų jūsų namus, išstatykite Jo būvi i Kas per mano įstaigų pirks 
mo ženklų savo namuose. Mums Dle , ar parduos nekilnojama turtą 
vo gerumu geriausiai primins Jo my I r "
Umosios Motinėlės Marijos paveiks- ekspertiškas income taksų pil

dymas vieniem metam nęmoka-Marljos Metals savo namuose 
įsteikite Marijos šventovę.

Mums lietuviams Dievo Motinėlė 
Itin artima. Mūsų žeme gausi Mari- | 
los šventovėms, mūsų tauta pavesta 
Jos Nekalčiausios Širdies globai. Tai- i 
gi steigdami Marijos metų šventovę j 
savo namuose, padarykite jų kartu 
ir LIETUVIŠKĄ.

Jsigyklmc Aušros Vartų Marijos 
paveikslų Ir pakabinkime garbingiau
sioje vietoje mūsų namuose.

Puikų Aušros Vartų Marijos spal
votų paveikslų 13^4x17^ colių ga 
lite įsigyti šiam tikslui už

Užsakymus kartu su pinigais siuskite

“DRAUGAS”
4545 W. 63 St., Chicago 29, III.
iiiiiiiiiiiiiiiimimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijii

mai.

1250 W. VAN BUREN-ST.

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

cond. office.

Vilter Sales & Construction Co. 
230 W. Superior
TYPIST — CLERK

Immediate enipiojment. Interest- 
ing & pleasant work. Paid Insu
rance. Ernployee Beneflts.w 5 l>ay 
Week. Abi lity governs salary.

MID-STATES FREiGHT LINES 
INC.

Mr. I'red Blalr RE 5-OHOO

REGISTRUOTOS SESERYS,
norinčios gauti skyriaus vyresniosios 
darbų bet kurioje šlftoje prašom 
kreiptis į

LOUISE BURG H0SPITAL 
255 W. Cermak liti.

U. Va liukai t is, Dii-ectress of Nurses

. GENEKRI OFFICE
Accurate Typist for Trucking 

Company.

CONLEY’S EXPRESS
CA 5-9800

FINISHERS

kų k., Vaškų vai., Biržų ap.
Lorantz, Jonas, gyvenęs Blne ls- 

laud, Illinois
Loveika, Bronius, sūnus Juozo, 

gyvenęs Brazilijoje
Ludavičiūtė, Julija ir Marija ....
Markūnas, Pranas

Martinkienė - Miklovaitė, Basė, iš 
Alsėdžių vai.

Matuzas, Juozas (ar Matuzas), 
sun. Juozo, iš Mickūnų k., Šiaulių 
apskr.

Noreikis, Jonas, sūnėnas Rozalijos 
Žaronskienės

Vinci kūriniais. Abudu tomai 
■ draugėje kainoja $20.

Kiek pasauly žmonių
Viso pasaulio gyventojų skai

čius 1954 metais siekė 2,652, 
000,000. Iš to skaičiaus 55% 
arba 1,451 milionas buvo Azijo- i 
je, 404 milionai Europoje, 357 
Šiaurės ir Pietų Amerikoje. 214
Sovietų Sąjungoje, 210 — Afri- 

Petersonas, Kazys, sūnus Ernesto, į koje. Daugiausiai gyventojų tu
rinti valstybė yra Kinija — 483g. 1927 m.

Popikaitė, Elena, iš Kybartų 
Poškus, Zigmas, iš Varėnos 
Ramanauskienė, Petronėlė, ir sū

nūs Kazimieras ir Stanislovas
Sasiuias, “Levukas” (gal L-o- 

nas), gyvenęs Rotlienburgc, Vokie
tijoje

Skalaudžiūnas, Antanas, Jomis,

Marytė ir Pranas
Stąuiouis, Gedimiui.s 
Stankevičiūtė - Žiupsiiš-nė, Zofija, 

gyvenusi Kybartuose
Straigis, Andrius, sūnus Antanei 

ir Marijos
Stralytė Kerpienė Marija, iš 

Kauno -
Šukytė - Tainulionienė, Liuda 
Tuminas, Pranas, iš Mielaičių k.
Vasiliauskas, Blandas (Vladas?), 

iš Giedraičių k., gyvenęs šakiuose.
Zftlanskaitė - žurainskienė, Gelt- vo vienuolis benediktinas, 

ruda ir vyras1 Žuramskas, Andrius, anksti mirė — turėdamas 
iš Merkinės ir Varėnos vai. metų.

Žaronskienė, Rozalija ir jos afinė- __
nas Noreikis, Jonas

Zinkevičius, Petre

milionus.
Naujas autoriaus 

pašaukimas
Plačiai skaitomas olandų rašy 

tojas Pieter Van der Meer Wal- 
cheren, ^atsivertęs į katalikybę, 
po savo žmonos įpirties pernai 
įstojo į benediktinus, baigia te
ologijos studijas ir bus įšventin
tas kunigu gruodžio mėn. 22 d. 
Dabar jis turi 75 m. amžiaus. 
Savu laiku jis draugavosi su 
prancūzų rašytoju konvertitu 
Leon Bloy. Jo duktė yra bene-| 
diktinė vienuolė, o jo sūnus bu- 

tik , 
30
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VIKTORAS sl»lAITlb 
UenenU Coutruetoi

Statu residencmiua ir Komei u.uuu- 
I uumoo pasiūlų AKiypus, i«houiet 
i duoja pianus, išrūpina statybos are 
1 aitus Skambinti vak.. VI 7-422* 
i arba rsx. tel. BĮ 17-3340. Kreipn*

1 M A I C I A I
3*11) UlUluerH - lln-ma,

2737 tani Mirėt'.

J. BREIVE and SOfs
CONSTRUCTION UOMPANA 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, IU 
Statome naujus namus ir garažus 

Atliekame visokių trobesių u patai 
pų įvairins remonto darbas, skubiai. 

{I geru ir pigiaL
I (Mukiu* DAnub, A-27VS um, • .a.

ryto iki 7 vai. vakaru. 
ULymplc 2-6121 nuo 6 vai 

vakaro Iki • l vai. vakar, -

lieškomieji ai ha apie juos žijian , 
tieji maloniai prašomi atsiliepti į

Conaulate General of Lithuania
41 West 82nd Street

New York 24, N. Y.

Jieškciiii ANDRIEJUS ir IGNĄ? 
UAS, ŠAMAI. Atsiliepti adresu:
Stase Liaudanskaitė, Skaudvilė, M. j 
Meluikades g-vė, Nr. 35, Lithuania.

Jieškomi — KASIULIS VYTAU
TAS, s. V inco, gimęs apie 1924 m. 
Alytaus mieste. PAULIONIS ZIG
MAS, gimęs 1922 m. Kvietkinės kai-

__________ i me, Kalvarijos rajone. ORAlČlŪTfi
1 ELENA, d. Broniaus, iš Mauručių 

Onytė Sudiekis, duktė Motiejaus t kaimo, Marijampolės apskr. (Yra 
Nauaiedoa, gyvenusi Tauragės ra jo- i žinių, kad ištekėjo n? gydytojo Pa 
ne, Kivylių kaime, jieškau savo dė- kalnia), šių asmenų jieško Aldona

$69.00 vertės Virtuvės 5 šmotų Dinnettes,
Formica, įvairių spalvų ................................................$34.00

$140.00 vertės 7 šmotų virtuvės setai po ......................$79.00
Matracai, Lovos. Spintos, Kilimai, Šaldytuvai, Pečiai, 

Televizijos, Radijos — sutaupą 40% ir lengvi išsimokėji- 
mai. Dėl televizijos pataisymo patelefonuokite CAlumet 
5-7237.
550 Rankinių laikrodėlių 17 akmenų. Garantuoti,

$39.00 vertės po .................................................’.......... $18.00
7 akmenų laikrodėliai atpiginti iki .................................... $8.95
Pačios geriausios Televizijos vertės $395.44 .... už $225.00

(V

JOS. F. Bl'llRIK FURNITURE, INC.
3241 South Halsted Street

Aidimi piiiiindiciiio ir kclvirtudienio viikuraiu iki 9:30; 
sek iiuidieiij 10——6.

PROGRAMA
Prie progok nepamirškite Hudrtko Radijo valandos au geraia dai- 

nininkalš Ir orkeštru. Ketvirtadieniais nuo S-tos Ir 7-tos valandos 
vakare Iš Kloties W. H. K. C., -4S0 ktl.

ssreusa iilsss. asas tLSSar
Statome

NAIVIUS IR 
GARAŽUS

Ir atliekam“ vIkuk atatybon Ir per 
tvarkymo (remodeling) darbus.

MASTER BUILDFns
General (''ontractlng Co.

(Sav. V. Sodeika ir J. Skornb^kaa)
1600 8. 48TH CT . CICERO 60. 1LL 
TcL OLymplo 2-73M1: TO 3-4236

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS

dės JONO NAUSIEDDS. Atsiliepti 
prašau šiuo ailrosu: Mrs. Eva Metei-
sis, 12839 Emerald Ava, Chieago 28, 
HLTel.ru 54637.

Zakarauskienė, iš Lie'nvos. Dėl kt- 
formnciių kreipias. į Leoną Dautar 
tą. 1074 E. 77th ftt., GloveUnd 3. 
Ohte.

Reikalinga patyrusi FINISHER 
vyrų rūbų siuvykloje. Pilną lai
ką. Nuolatinis visų metų darbas.APDRAVDOS AGKNTCRA

Visų rūšių apdraudos. Automobi- Geras prariinia atlyginimas. Pie
nu finansavimas. Notariatas. Valsty- 
bes patvirtinos kainos.

Prieš darydami apd raudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
\VAIbrook 5-5671

I NTERSTATE INSURANCE AGENCY 
<ililH s. Asldand Avė., Cbk-agn 36,111.

LIET.

tinėje miesto daly. Kreptis į 
MR. GLICK 
CO 4-4800

Raymond Levine, Ine.
340 L Kensington Avė.

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

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

Mflr. 4 kamb. pečiais šild., tik 
$]h.500, tuoj galima užimti.

Mūr. 2 po 5, centr. šild., tuoj gali
ma užimti vienų butų, kaina tik 
>23.000.

Mūr. 5 kamb. ir taverna, centr.
1 šild., garažas.

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

ŠIMAITIS REALTY,
' INCOME TAX 

2737 W. 43rd St., CL 4-2390

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas.

Income taksų pildymas 
F LEONAS , 

BBAL BSTATB 
2735 West 71st Street 

Visi telefonai: MAlbrook 5-0015

MARQUETTE PARKE
Kampinis, šviesių plytų — 10 bu

tų po 3 k. Kaina tik $74,000.
M laitai — 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. Didolė patal
pa krautuvei ar ofisui. Pačiame liet. 
centre.

llrlgliton Parke — Mūrinis su šll- 
dy inu. Taverna ir likerių krautuvė 

2 butai: lf Ir 3 k.
7 k. iiusllnč rezidencija ant pla

taus sklypo. Rūsys ir šildymas.

t
♦
i

į
rciptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS I

A Rullders G.-n. (‘ontractor*
B Atiteks, planavimo Ir ataty- 

bos darbus gydytojų ofisu, gy
li veliamųjų ir viešųjų pastatų. 
■ Namu įkainavimas ir Rainis 
jRį patarimai nemokamai, 
įj Kreiptis šiuo adresu:

Kasdltn nuo t tai ryto iki B 
vai. p p. Kitu laikų susitarus.

Tel. PRospect A-201S 
6800 80 CAMPBELL AVĖ. 

Chicagc 29. III.

Pasinaudokite “Draugo” flassified skyriumi
I'

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge”. ‘

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

MARUI'IMTE PARKE 
r 3-jų butų mūrinis. Kaina $23,ooa.

2 imi 4 kamb. mūrinis.
I fį augšto mūrinis.
4 kamb. bungalow.

P. Abromaitis, 6721 S. Itookuell st.
PRospect H-0052

TEMPORARY

We pay the highest hourly 
rates for

Stenographers
Typists
Dictaphone Operators 
General Office Work
If you can work one day a 

week or more

' apply

Manpovvcr Ine.
1500 W St.

or

1836 W. 95th St.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

ŠILDYMAS
A Stančiauskas Instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ttockvveii. viršuje « k. su modom. I ir alyva kūrenamus pečius fur- 
sptntom ir tile virtuve ir vonia. Apa- | naces), visų dydžių oro vėsintu-
čloj 5 k. Abiem butam uždari, insu- z»i <vwwMtianer<G ir atliekaliuotl mieg. porčiai: viršutinis ap- OOOOItlOOersI ir atlieka,
šild. Alyva karštu vand. apšildymas.
Patogu į haž.. mokyk.. krautuves, 
autobusų. Tuojau užimti, 
susitarus. Kaina $2B,9ftO.
6-7567.

» i 3.700.
I

VENTA 
4409 S. Fairfield Avė.

I.Aruyetto 3-3661 LAfayette 3-tM>27

SAVININKAS parduoda 2 butų 
mūr. namų su garažu. Arti &9th ir

A pžlūrėt i 
GRovehlll

SAVININKAS parduoda mūrinį 
namą. 3 butai po 6 kamb. Karktu 

' 1 vand. dildomas. Beismente kamba
rys su vonia. Dvigubi aluminum

♦

langai. 3 auto. garažas. 8855 So. 
Dante Avė., Apžiūrėjimui skam- 
ninkiie l’RDspec’t 6-1758. ' 

$12,600 PILNA KAINA 2-jų bu
tų mumis Ilatvilioruc KroMiis. Gu
zu apšild. 31 st ir 50t>, Avė. Įmokėti

SVOBODA. 6013 W. Oermak 
Rd. BIshop 2-2162.

visus skardos darbus.

1546 S, 40th Court, Cicer
TM. OLympic 6-0775 nno R vai. 

1 ryto iki K vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 tai. vakaro: 

OLympio 2-6752

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

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

PROGOS - OPPOKTUNITIES

DELIKATES1 KRAI TI Yft 
Pilna prekių. | kuinų įskaitoma visi 
Likdonai ir |X«ųpjuui Prn 

uotu*. llaboy 7-H4A

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIMHIIIIIIIUIIUIUIU
Jei turite parduoti ar iteuomo- ; — 

ti. pasiskelbkite smulkių skelbimų PAKELIAMI NAMAI '
, . . __ . . . Mos įdedamo belkos, stulnns. Pa-

skyriuje. Skelbimą galite perduoti | taįf(oinr mttnkančias griidis..........
telefonu: VTrginis 7-6640. J. > K. OON8TB 00
iillllIlIlIlIIIIilUllllUIIUIIIIIilUililuuiiiHk 10 8~*738

f

sajl.es
HLTel.ru


k

DP^NP A ftTT^ A TTP A c» PTTTr* A r*n TT T TWbTC5

‘ ■11--------------------- ■—

INVENTORINIS PREKIŲ 
IŠPARDAVIMAS

LIETUVIŲ PREKYBOS 
NAMAI

3224 SO. HALSTED STREET 
Tel. VIctory 2-4226 «

Kas turi gėrę skonį — viską perka pas Lieponį

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

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

STUDENTŲ AUKLĖJIMAS ŠIŲ 
DIENŲ LIETUVOJE

1956 m. lapkričio 18 d. Vii-1 klastingoms pavergėjų užma- Po paskaitos Novog - Novo- 
niuje išeinanti “Tiesa” patalpi- čioms. Yra būrys dvasios galiu- grodskas pranešė, kad vdsario 
no straipsnį “Studentai ir jų nų, kuriems nebaisus yra paldy- 13 d. vakare lietuviškoje Šv. Jo-

skaitinirjku buvo dr. Ancevi-' 
ėius. Subuvimą trumpu žodžiu 
pradėjo Jonas Novogrodskas.

$50.00
*

$119.00

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

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

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

Už $200.00 parduodama Simmons 57 mętų stiliaus sofa 
ir fotelis, nakčiai dviejų asmenų lova, garantija 10
metų, pas mus dabar tik .............................. $140.00

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

Už $500.00 parduodami svečių kambario baldai, Karpen,
Pullman, Simmons, Northome, Hovvard 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 ................................................................... $30.00
Po $100.00 parduodami dresseriai su šlifuoto stiklo veid

rodžiu pas mus ................................................................ $69.00
Po $200,00 parduodami miegamieji, tįresseris su sidab* 

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

Po $400.00 siūlomi išpardavimui Brazilijos ar Filipinų 
raudonmedžio miegamieji su viena ar dviem atskirom 
lovom pas mus ................................... ............į......... $829.00

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

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

su formica nedegamu viršumi paėmus šiuo metu tiktai $99.00
Už $250.00 parduodami 8 dalių valgomieji — nšujo sti

liaus tik ............... 1...................................................... '.. $199.00
Už $500.00 parduodami 5 dalių valgomieji, su šlifuoto 

stiklo stumdomom durim, pas mus šiame išpardavi
me tiktai ................. :.............  .................................... . $899.00

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.

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

turiom kedėm, įvairių splavų tiktai pas mus.............. $89.00
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 KNYUŲ 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 pardilodami spyruokliniai matracai, įvairių sp. $19.50 
Už $50.00 parduodami Simmons matracai 15 metų ga

rantija pas mus ............................ .........................................  $89.00
Metalinės lovos visų dydžių ir spalvų tiktai pėr išpardavtnią $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 ............................................................ $249.00
Už $130.00 siūlomi porcelano virimui pečiai pas mus

šį menesį ........................................................................ y $99.60
Už $200.00 siūlomi virimui pečiai, su stiklo durimis, ne-

duštamo pore.............................................................. f] 49.00
Skalbiamos mašinos su dvigubom sienom ir automatiš

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

TELEVIZIJOS IR RADIO
Balti radio aparatai virtuvėm* ar miegamajam tiktai.. $15.00 
T V ARC, Zenith, Admiral, Dumont, General Eleotric,

auklėjimas”, iš kurio galima su
sidaryti vaizdą apie studentų 
gyvenimą pavergtoje tėvynėje.

Straipsnio pabaigoje pažymė
ta, jog Vilniaus valstybiniame 
V. Kapsuko vardo universitete 
studijuoja gausus būrys jaunuo 
lių ir merginų, atėjusių iš Lie
tuvos miestų ir kaimų. “Tai dar 
bo žnponių vaikai, kuriems tary
binė santvarka suteikė teisę į 
mokslą”, rašoma straipsnyje.

Čia, kaip tokiuose rašiniuose 
priimta, yra giriamasi, jog vis
kas eina, kaip sviestu patepta, 
viskas tobulėja ir auga. Kas 
svarbiausia, žinoma auga ir “po 
litinis studentų sąmoningu
mas”. Taip pat sąmoningais 
studentais laikomi ir tie, kurie 
buvo nuvykę į Kazachstaną “pa 
dėti sudoroti plešininių žemių 
gausių derlių”.

Į Tačiau toliau straipsnyje pa
sistengta užvažiuoti padorie
siems studentams, kurie nepasi
duoda šlykštiems komjaunuolių 
plepalamas. Čia? komunistų iš
peros vidėlto nusiskundžia, sa
kydami: “Istorijos — filosofi
jos fakulteto partinė ir kom
jaunimo organizacijos nepakan
kamai gilinasi į idelogonio dar
bo turinį. Todėl lietuvių kalbos 
ir literatūros specialybės stu
dentų tarpe būna ir tokių, ku
rie greitai pasiduoda supuvu
sioms nuotaikoms, ima ideali
zuoti buržuazinę praeitį”.

Be to straipsnio autorių nuo-Į 
mone, universitete nedaug domi 
masi tarybiniu gyvenimu. Čia 
taip rašoma :

“Partinės komjaunimo orga
nizacijos, kiekvienas sąmonin
gas studentas turi aktyviai ko
voti prieš diletantizmą, tuščią 
estetizmą. Pažiūrėkime į isto
rijos — filologijos fakulteto sie
ninį laikraštį. Jis mirgėte mir
ga tuščiais eilėraštukais, ku
riuose pagrindinę vietą . užima 
atodūsiai, ugniakurai ir beržai. 
Tokia poezija ugdo blogą skonį, 
neatskleidžia taurių tarybinių 
jaunuolių jausmų, rodo siaurą 
kaikurių pradedančiųjų fakulte
to poetų akiratį, jų atitrūkimą 
nuo mūsų liaudies kovų”.

Ir kas gi kaltas dėl tokių “ply 
šių” komunistinėje auklėjimo 
sistemoje? Klausim ąatsako pa
tys straipsnio autoriai: “Dėl 
esančių trūkumų auklėjamaja
me darbe gerokai esame kalti

dėlių persekiojimas ir kurie at
silaiko prieš okupantų_spaudi
mus. *

Tegul šie ar kiti rašeivos gi
riasi kiek tik nori, jog socialis
tinė Lietuva sugeba išlaikyti, IS- 
auklėti ir išmokyti daug gra
žaus komunistinio jaunimo. Te-

no Krikštytojo parapijos salėje 
įvyks CCF (Kanados- socialis
tų) ncminacinė konvencija iš
rinkti kandidatą sekantiems fe-

tos rinkiminės apygardos buvo 
išrinktas liberalų partijos kan
didatas. Bet savo laiku iš tos 
apygardos buvo taip pat išrink
tas ir CCF kandidatas. Būdin
ga, ka iki šiol reprezentavęs tą 
apygardą federaliniame parla
mente liberalų kandidatas D. 
Carrick kaip tik pareiškė, kad 
ateinančiuose rinkimuose jis sa 
vo kandidatūros daugiau nešta-

nia. Taip pat nežinia, ar komu
nistai šį kartą statys savo kan
didatą, nes praėjusiuose rinki
muose jie gavo labai mažai įal- 
sų. Kor,

Jei Dievas būtų sukūręs mo
terį vyro valdove, jis ją būtų 
padaręs iš jo galvos; jei jis bū
tų sukūręs ją jo verge, jis ją

deralinio parlamento Kas Du8
mama. kurie įvyks a.ų metų b,r-. Us js uberalų Rą i4sU_

. ze lo pra ziojt. ame susinn i- , |lodservatorių partija toje rytų jam lygia jo drauge.
1 apygardoje - tuo Un>u nefi- ' iv. Augustinas

i tys. Kas jo vietoj bus išstaty-^ūtų padaręs iš jo kojų; bet jis 
šmė ją iš jo šono, kad pada-

tnas Trinity rinkiminei apygar-, 
dai Toronte. Pasak pranešėją, i 
tėra numatoma tiktai vienintelė, 
dr. Prano Ancevičiaus kandida
tūra. Novogrodskas kvietė vi
sus lietuvius ko gausiausiai da
lyvauti toje nominavimo kon
vencijoj, nes pirmą kartą Ka
nadoje taip augštam postui bus

gul jie spiriasi sakydami,, kad 
imperialistinei propagandai ne
pavyks apnuodyti jaunimo, ku
pino dėkingumo jausmų komu
nistų partijai. Tegul jie meluo
ja, jog lietuviai studentai di
džiuojasi, galėdami gyventi ir 
mokytis tarybų šalyje. Mums
yra aiškūs jų straipsnių tikslai, nominuojamas lietuvi da t0 
kurie, -deja, nesusilaukia daug ,ietnviai turi d ti ko di. 
pasekėjų, o tampa tyruose šau-Į susidoraėjimą ir viao_
kianciųjų balsais. Edv. S.

Toronto, Ont.
Įdomi paskaita

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLVČIO
* 4605 07 South Hermitage Avenue

!■«! YA 7-1741-2 ir LA VIRS

stalo modeliai $99.00
TV ant grindų pastatomi yisų fabrikų šviesūs ar tarų-

8Ūs medis 57 metų modeliai šį mėnesį už ................. $199.00

FIIRN1TURE CENTER. INC.
Įmonės vedėjas JUSTAS LIEPONIS

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. \

------ ■■ ■ 'į .........  -- -g—........... į *

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. ' Drauge”

keriopai palaikyti jo kandidatū
rą, nes tai yra dižiulė garbė vi- 

i sai Kanados Lietuvių Bendruo-1 
i menei.

4330 34 South California Avenue
betonas LA 3-0440 ir LA 3-985 

AMRTTLANCE diena ir NAKTĮ

Ta proga reikia pažymėti, 
Sekmidienij, vasario 3 d., To- kacj Trįnity rinkiminė apygarda

ronto lietuvių namuose lietuviai 
socialdemokratai savo organiza
cijos 20 metų gyvavimo proga 
suruošė paskaitą tema “Sovie
tų imperijos griuvimas

NARSUS STUDENTAS

to? 
MS

yra did'.iausiu įvairių tautybių 
mišiniu. Be lietuvių, toje apy
gardoje gyvena lenkų, ukrainie
čių, čekų, slovakų, italų, jugo- 

Pa- į slavų, žydų. anglosaksų estų, i 
i estų, latvių .suomių vengrų ir 
kt. Dauguma tų tautybių turi 
savo atstovus dr. Ancevich - An 
cevičiaus vadovaujamoje CCF 
Etninėje Taryboje. Dabartinia-, 
me federaliniame parlamente iš,
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Visi Piftsbur$£ho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA
Piftsburgh’o Lietuvių

Katalikų Radijo Programų

LIODĖSIO VALANDOJ 
šavkitt

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. VVestern Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

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

<1

J

/ vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Pittsburgln 

JI TRANSU' O.JAM* 
Kiekvieną sckniuUen1 ano 

1:30 Iki 2:fO »al. p. r»
STIPRIOS IR UaIJNOOH

WLOA
RADIJO STOTIES RRADDOCKE ' 

visais reikalais kreipkitčs Šiuo adrv • 
su: LITHUANIAN CATHOLTC HOUI , 

i Radio Htatlnn WLOA. Braddoek. Pa i
IIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

PIRKITE DARAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

8AVININK0

SAINT CASSMSR 
MONUNIENT CO
<014 West lllth Street

Viena* Kinkas nen ka’jinin
Didžiausias Paminklams Plsu. 

Pasirinkimas mieste I

Talei CEdarcrest 3-6335

amerikie-

ĮKVEPIMŲ knyga
Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai
ši knyga, pasakodama kovos už 
spaudos laisvę žygius, yra įkvė
pimų knyga,' paskatinanti mus 
tvirtai laikyti lietuvišką žodį. Ji 
yra puiki dovana jaunimui.

Lietuviškos Knygos Klube leidi
nys, 311 psl., Broniaus Murino vir-

ANTHONY B. PETKI JS j

. — W. Kellog, 28 m
ir mes, komjaunuoliai bei ko- i tis studentas kreipėsi į V. Vokie- 
munistai. Mūsų pareiga būti j tiją egzilio teisės, kadangi JAV gelis, kajAa $3.00
principingais, niekuomet nesi- Sema^dSy^ato^BUdapSto r!™- Lietuviškos literatūros ugdymas 

liucijoj ir kautynėse nešiojo a-' .vr» visų susipratusių lietuvių 
Kai i darbas.

taikyti su supuvusiomis paski
rų jaunuolių nuotaikomis bei ne 
teisingais samprotavimais”.

Čia iškelti faktai parodo, jog 
dabartinėje Lietuvoje studijuo
jantieji studentai yra stipriai 
paminti po komunistiškuoju pa
du, bet nevisi dar .pasiduoda

merikiečio kario uniformą, 
bolševikai sukilimą sulaužė Kel
logg pabėgo į JAV ambasadą ir 
iš čia atsidūrė Austrijoj ir tuo 
pačiu laisvėj. Jis nori toliau tę
sti studijas Bonnoj, tačiau Ameri
kos valdžia liepia grįžti į Madoi-Z 
ra Beach, Fla. (INS)

Užsakymus su pinigais siųskite:

“ D R A U G A S " -

4545 W. 63rd Street
CHICAGO 29, ILL.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 SO WESTERM AVĖ. 1410 S0. 50»h AVĖ. 

CHICAGO, ILL CICERO. ILL.
Telefonai — GR.vehilI 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

GUŽAUSKŲ
BKVERLY MILLS GRIJNYČIA
GeriaMatofi gSlėn d Ai vestuvių, banke, 
tų, laidotuvių ir kitų papuošimą i

2448 Wwt 68rd Street 
Tel. PHogpect K-0038 ir i’R 8-0081.

S0 PH I E BARDUS 
RADIO PROGRAMA

18 WOE8 stotie* — Banga 1390 
RIRMADIENtO vak. nuo 7—R v. 
NVO PIRMAI). IKI PENKTAD.

R:45 Iki 9:80 vai. ryte 
ftlCSTAD. 8:80 iki 9:30 ryte 

8EKMAD. 3:30—0:30 v. r. 18 atoties 
WOPA — 1400 kiL 

7159 8o. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chlcago 29. Iii. HF.mloek 4-2413

feituvlM nuobaudos Ir 
•ugttos rūšies fotografl|<» 

mūsų speeletyM

Prccin J*hoto, Studio
(Incorporated; 

EDVARDAS 3LD. MW, 

4058 Archer Avenue 
Telefonai YIrginia 7-248•

kad h. m. vasario tnf-n.Trant-ftume draugams ir iiat.jHtamn-ms,
7 dienų mirS

A. -j- A.
IGNAS MARK $TUHGEVICIUS
l'ragvajaua konsulato kancleriu Chlcagoje 

Dideliame nuliūdime paliko žmona Sofija, sūnus Keli* Stungevl-
čius, 1'ragvaJaUH konsulas i'hicagoje. siscrys Juozita Charnocka. 
Elena (Jorskienė, Vanda Stungevičlūtė ir Konstancija KaružlenS; se
serų sūnus Jurgis Karuža. Jo žmona El'm.i Karuža, ją sūnūs Jurgis, 
Jr., Ir sesers sūnaus uoAvč^Marijona He lauuvičtenč. i

Kūnas pašarvotas (’arrol koplyčioje. I.rie SI. ir VVabash Avr. , 
laidotuvės Įvyks pirinad., vas. II d.. 10 vai. ryto. l’o gedulingų

pamaldų 8v. Kryžiuos bažnyčioje, velionis Ims nulydėtas Į šv. _ Ka
zimiero kapines. Ntillmlę — Žmona ir muius.

Gerbiamam Režisoriui
p. GASPARUI VELIČKAI,

mirus mylimam broliui Kaziui, nuoširdžią 

užuojautą reiškia
l

Omahos Liet. Bendr. choras, chorvedys ir choro V-ba

A PRANAS SALEMONAVIČIUS
• Paruošia paprastas ir sudėtingas (nuosa

vybių savininkų) mokesčių blankas.
• Paruošia algų lapus • Atlieka knygvedybą.
• Sutvarkp užsilikusias krtygas.

501 WcRt 33rd Street (neteii Normai Avenue).
----- - Susitarimui tel.: VIctory 2-3486

Valandos: Kasdien nuo 6 vai. vakaro iki 10 vai. vak., šeštad.- ir a«kra. 
nuo 9 vai ryu Iki 9 v. vak. 26 METŲ PATYRIMAS—J5TMOS KAINOS

TAX
SFRVICE

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak-/ 

i tį, * Reikale šaukite 
I mua.

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir 
Roselando dalyse ir 
tuojau patarnaujame

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. VArds 7-340»

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-191 i

LEONARDAS F. BUKAUSKAsH
10821 S. MICHIGAN AVĖ. .Tel. COmmodore 4-222>

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 59th AVĖ., CICERO, UI. Tel. OLytnpic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYČkT
1646 W. 46th STREET YArrK 7-078)

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpaMic 7-1213
2814 W 23rd PI.ACE Vlrginis 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 8. 50th AVĖ. OLympte 2-5245 Ir T0wnhall 3-0687

f
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS p; vrn *» rl*nr»i<3 "11 10^7

X MrlroM’i Par|» lietuviai va
sario mėn. 9 d. 7 vai. vaka 
Veterans Park salėje turė 
Lituanistinės šeštadieninės mo
kyklos 5-kių metų sukaktį.

r CHICAGOS ŽINIOS

/ mus Koncertinę dalį atliko Racino 
meninės jėgos: muzikė Regina 
Šrader. solistė Tamulėnienė ir 

X Lietuvos Nepriklausomy-j moterų kvartetas. Taip pat 
programoje dalyvavo ir šios 
mokyklos mokiniai, lankantieji 
ir baigusieji mokyklą.

bės šventės, Cicero, III., minėji
mas įvyksta vasario mėn. 16 
d. 7 v. v. šv. Antano parapijos 
salėje. Minėjimą rengia ALB 
Cicero apylinkė su vietos jau
nimu: su Cicero A. L. mokyk
la, su. ateitininkais ir skautais.

Minėjimo programa numaty
ta turininga ir įvairi. Prel. I.

šokiams grojo Ramono or
kestras. Mokyklą nuoširdžiai 
remia vietos kolonijos lietu
viai. Su dideliu pasiaukojimu 
jau penki metai dirba mokyk-

Albavičius yra pakviestas su-; l°s vedėjas Antanas Markaus
kas ir mokytoja Antanina Ja- 
rienė. s

kalbėti minėjime atidarymo 
maldą. Minėjimą praves B.
Strikaitytė ir D. Orentaitė. Re-
feratus skaitys M. Lukaitytė ir ,vacijas priima yfadas Stropus, 
V. Smilgys. Scenoje pamatysi-17M3 g Washteuaw Ave., WA 
me vaizdelį "Saukiu aš tautą” 5.0163 Ten t gallma |sigyU 
(žodžiai B. Brazdžionio). J.
Kreivėno vadovaujamas mer-

Gamtos nuotraukų 
paroda

Turint laiko labai patartina 
aplankyti Gamtos Istorijos mu 
zčjų (prie ežero ties Roosevelt 
gatve), kuriame šiuo metu vyk 
sta gamtos nuotraukų paroda

Negalite nuo to pabėgti
Šitokiu pavadinimu filmas no 

domas Chicagoje. Vaizduoja 
turtuolio dukterį, kuri susimyli 
su eiliniu sportininku ir užregi
struoja vedybas, tačiau tėvas 
tam priešingas, mergaitę pagro 

Jų čia yra gausiai, labai ryškios bia- nele‘dęs nei kiek pabūti su
ir stambios. Įspūdinga salaman 
droš galva, nuimta taip iš arti. 
Žavūs kopų siluetai. Mažytis 
"betupįs paukštelis. Sprogstan
čios ankštys išmeta mažus vai
sus su pūkeliais — kaip lietsar- 
gėliais. Viena nuotrauka pava
dinta šilkine fantazija ir tikrai 
ji labai ryškiai vaizduoja švel
niais pūkeliais pasipuošusias

, .. .sėkleles, belekiančias iš augaloX Užgavėnių baliaus rezer-1 . . _ „ . °® . galvutes. Berželis sniege, ežerų

ir įėjimo korteles ir gauti dau
giau informacijų. Anksčiau už- 

gaičių choru padainuos ir staliukus, gaus- patogu-
Jameikienės vadovaujamas tau
tinių šokių būrelis pašoks. Pa
matysime S. Gadliausko ir A. 
Bendikaitės paruoštus gyvuo
sius paveikslus. Pianinų pa
skambins A. Vasaitis, I. Cibul- 
skytė, O. Kreivėnaitė, O. Šmai- 
žytė ir J. Bigelytė. Akordeonu 
pagros V. Palčiauskas ir A. 
Abromavičius. Padeklamos Bo- 
binaitė. Scenoje Lietuvą vaiz
duos J. Grigalauskaitė; o Lie
tuvos dvasią — I. Suvaizdytė, 
Lietuvos partizaną — L. Kri
vickas.

Scenos priežiūra J. Žukaus
ko, apšvietimas — J. Sudžiaus.

Atvykusius svečius sutiks ir 
pasveikins D. Rudytė, S. Sna- 
baitytė, K. Virkutytė ir V. Re- 
meikytė.

Minėjime ruošiasi dalyvauti 
Cicero gyvenantieji savanoriai, 
knygnešiai ir buv. partizanai. 
Ponios ir panelės, pagerbda- 
mos šventę, ruošiasi atvykti 
tautiniais rūbais pasipuošusios. 
Visiėms minėtiems asmenims 
yra rezervuo£?Js vietos.

Jaunimui šventę organizuoti 
daug padeda J. Vaičiūnienė, A. 
Baukienė, J. Bobinienė, Aršti- 
kys ir F. Bobinas.

Pamaldas už lietuvių tautą— 
gyvuosius ir mirusius — įvyks
ta vasario 17 d. 10:45 v. Šv.
Antano bažnyčioje.•

X L. Dargis, diplomuotas 
ekonomistas, gyvenąs Mil- 
waukee, Wis., praeitą sekma
dienį pakviestas suinteresuotų, 
buvo atvykęs į Chicago ir čia 
laikė įdomų pranešimą apie tu
rimų lėšų investavimą. Iš pra
nešimo paaiškėjo, kad Ameri
kos pinigai, t. y. dolerio vertė, 
kasmet krinta 3—4 nuošim
čiais ir tas yra daroma pagal 
Amerikos ekonomistų ir val
džios numatytą politiką. Dėlto

nes vietas. Baliaus programą 
atliks rašytojas Ant. Gustaitis 
iš Bostono. Bus daug visokių 
įvairenybių. Balius įtyksta ko
vo 2 d. Keymens klubo patal
pose, o jį rengia Vyrų choras.

X Vinco ir Reginos Vaitke
vičių, 2113 So. 49th Ct., Cicero, 
pakrikštytas' sūnelio, kuriam 
duotas Vinco Arugdo vardas. 
Ta proga suruoštose vaišėse 
svečių dalyvių daugumą sudarė 
buvę ar esami Dainavos an
samblio nariai. Pas dainavie- 
čius visada, kaip žinoma, ne 
tik linksmas ūpas, bet ir skar
di daina visada skamba, taigi 
ir čia ji skambėjo be'pertrau
kos. Puotoj dalyvavo ir kun. 
Stasys.

X Rumšą Pranas su žmona 
nusipirko Brighton Parke prie 
44 ir Maplevvood maisto pro
duktų krautuvę ii čia sėkmin
gai prekiauja. Brighton Parke 
dauguma maisto krautuvių tu
ri nusipirkę lietuviai. Dauguma 
naujieji ateiviai. Gerai, kad mū
sų tautiečiai kuriasi prekybo
je-

X Romualdas Mieželis, vie
nas iš mūsų aktyviųjų studen
tų visuomenininkų, gabiai val
dąs pluksną ir aktyviai pasi
reiškęs spaudos darbe, šių me
tų vasario mėn. 16 dieną, šešta
dienį, 8:30 vai. ryto kalbės per 
Sophie Barčus radio minint Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
tę. Dideliais gabumais pasireiš
kęs moksle, jis yra žymus ir 
kaip kalbėtojas.

X Berta Rakauskienė, pre
lato B. Urbos sesuo, dirbanti 
Chicagos Raudonojo Kryžiaus 
įstaigoje, lėktuvu išskrido į 
Hazard, Kentucky, kur išbus 8 
savaites laiko, pagelbėdama 
nuo potvynio nu kentė jusiems

— krūmokšnių peisažas, pilies 
griuvėsiai, tik ką iš kiaušinio iš
siritęs paukščiukas, musės gal
va padidinta iki žmogaus galvos 
didumo, mirties Slėnio dyku
mos, saulėleidis ant vandens su 
visomis detalėmis, susimąstęs 
paukščiukas ant sausos šakos
— ris tai neužmirštami vaizdai, 
pamatomi šitoje parodoje, šeš
tadieniais ir sekmadieniais įėji
mas į muzėjų — nemokamai.

Gyvenimo paslaptys
Chicagoje rodomas Walt Dis 

ney filmas “Secret of Life”. La
bai jį rekomenduotina pamaty
ti. Filmas sudarytas iš nuo
stabaus tikslumo gamtos nuo
traukų. Čia matomas gėlių au
gimas, žydėjimas, sėklos pastan 
gos įsiskverbti į žemę ir šak
nies leidimais, žiedų apdulkini
mas, bičių ir skruzdžių gyveni
mo paslaptys, ugniakalnio lavos 
tekėjimas, žuvų gyvenimas van 
denyje ir daugybė kitų dalykų. 
Nufotografuota labai iš arti. 
Filme parodyti tokį dalyką, 
kaip nuotraukos šaknies augi
mo — yra sunki ir įdomi įvai
rybė. Stebint filmą turima ge
riausia gamtos pamoka, kuri se 
karna su įdomumu ir net įtem
pimu.

=

prelegentas išvedė, xkad reikia 
pagalvoti, kaip savo uždirbtus gyvent*ojanig 
pinigus investuoti, kad jie neš
tų tam tikrą pelną. Pirmoje x Jurjonas, 3251 South 
eilėje pagal pranešėją reikėtų Halsted, turintis namų reikme-
apsirūpinti pragyvenimo reik
menimis, apsirūpinti draudi
mais ir tada pagalvoti apie ka
pitalų investavimą į namus, 
biznius ar į akcijas. Praneši
mas buvo padarytas brolių Ši
maičių kontoros patalpose.

X Dievo Apvaizdos parapi
jos bažnyčioje 40-ties valandų 
atlaidai baigiasi rytoj, antra
dienį, iškilmingais mišparais ir 
procesija 7:30 vai. vakare

X Elenutė Blandytė, kuri 
dainavimą studijuoją pas sol. 
Al. Dičiūtę ir kuri gražiai pa
sirodė neseniai dainuodama 
Chicagoje, dainuos “Rigjoletto” 
operos pastatymuose kovo 
mėn. 30 ir 31 dienomis.

X Moksleivių ir studentų 
at-kai, tautinių šokių šokėjai 
renkasi į Šv. Kryžiaus parapi
jos salę repeticijoms vasario 
14 d., nes 13 nebuvo gauta sa
lė.

X Motiejus ir Teofilė Gobe- 
riai, 6736 So. Campbell ave., 
šiomis dienomis atšventė 50 
metų vedybų sukaktį. Ta pro
ga jų namuose užpraeitą sek
madienį įvyko puota Šeimos ir 
artimųjų giminių tarpe.

X Dr. Petras T. Brazis ir 
žmona Cecilija, gyv. 2434 W. 
71 St., susilaukė naujagimį 
berniuką, kuriam davė Jonas- 
Tamas vardą. Tėvai džiaugiasi

tuo tariamu vyru. Mergaitė ve
žama tėvo pabėga iš laivo ir 
nori pasiekti savo sportininką. 
Tėvas su detektyvais ją gaudo. 
Tuo susidomi vienas reporteris, 
kuris ima ją globoti ir padėti 
jai pasiekti tą sportininką. 
Jiems tarpais tenka nuduoti ve
dusius. Susidaro eilė komiškų, 
bet švarių scenų. Pagaliau juo
du susimyli ir beeidami prie al
toriaus sudaryti vedybų su tuo 
sportininku, mergaitė pabėga 
ir nutariamos vedybos su žurna 
listu, kurį ir tėvas pamilsta dėl 
(jo neužinteresuotos meilės dūk 
rai: jis netgi atsisakė $20,000 
atlyginimo už pabėgusios duk
ters suradimą. Filmas įdomus, 
meniškai pastatytas, švarus, 
vertas pamatyti.

Atsidavęs ligoniams
Vienas iš Crane bendrovės vi j 

ceprezidentų, Walter M. Mas-, 
lon, kuris yra Patariamajame j 
komitete, besirūpinančiame sta 
tyba Šv. Kryžiaus ligoninės, yra 
atsidavęs neturtingųjų ligonių 
globai. Laisvalaikyje, sekmadie 
niais jisai su kitais katalikais 
vyrais vyksta į Cook apskrities 
ligoninę, kur lanko ligonis, da
lindamas tarp jų katalikišką 
spaudą, padėdamas jiems para
šyti laiškus, susiisekti su na
miškiais.

Jisai taipgi organizuoja pa
sauliečių uždaras savaitgalio re 
kolekcijas. Pvz. paskutiniu kar 
tu jisai suorganizavo grupę iš 
40 žmonių, kurioje buvo nema
žas procentą# nekatalikų. Visi 
jie buvo nuvykę į Maselake re
kolekcijų naųius. Net nekatali- 
kai buvo taip įsitraukę, kad vie 
nas presbiterionas procesijoje 
nešė kryžių.

Patarimai vedusioms
Chicagos arkidiecezijoje 

pavasarį, pradėjus vasario 
diena, bus įvairime vietose su
ruošta 40 konferencijų vedu
sioms poroms, šios konferenci
jos vadinamos Kana konferen
cijomis pagal tą vietovę, kur 
Kristus dalyvavo vestuvėse. Jo
se paskaitas laiko gydytojas, 
kunigas, vedusiųjų pora, atsa
kinėdami į klausimus. Per pas
kutinius 11 metų šitokiomis kon 
ferencijomis jau pasinaudojo 
63,000 vyrų ir moterų.

DIPLOMAS IR MIRTIS

šeši mėnesiai beliko gyventi Leonardui Kershke, nes serga plau
čių vėžiu, tačiau gavo Wayne universiteto diplomą iš dr. Hilberry li
goninėje, Detroite. Motina ta proga sūnų bučiuoja, šalia stovi gail. 
sesuo. Kers<-hke motina guli kitoje ligoninėje sulaukusi antros duk
ters. (INS)

šį
10.

nų krautuvę, paaukojo Šv. Jur
gio parapijos mokyklai 24 “pje- jr laimingi susilaukę penktąjį 
dastalų” atramėles reikalingas ipėdlnį ir dabar &ugina 3
pritvirtinti Marijos statulėlėms. 
Už tai seselės mokytojos . labai 
dėkingos.

Seselės dėkingos ir V. Gal
vydžiui, tas atramėles pritvir
tinusiam.

X Už a. a. prof. Zupkaus
sielą šv. mišios bus atlaikytos

Vargonininkas Kostas Gaubia vasario 16 d- 11 val- Sv- Jur^° 
yra pasikvietęs visus lietuvis-j ParaP'j°s bažnyčioje^ Ne tik 
kųjų oarapijų vargonininkus, ariimieji, bet ir pažįstamieji
solistę Mary Banky, Antaną 
Dagelį ir Vytautą Lasauską, 
kurie talkininkaus parapijos 
chorui, kad tikrai giedojimas 
būtų įspūdingas

X Kun. A. M. Linkus atna
šaus šv. mišias vasario 17 d. 
10 v. minint Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo dieną. 
Iškilmingos pamaldos įvyksta 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čioje.

ypač gausi Chicagos * daktarų 
šeima, prašomi pamaldose da-i 
lyvauti.

X Algimantas Mackus para
šė žodinį tekstą muzikiniam 
veikalui “Išeiviai”, kurį Dai
navos Ansamblis ruošia pasta
tyti pavasarį.

X Vacys Damskisr 4355 So. 
Washtenaw Ave.. pergyveno 
sunkią operaciją. Randasi Šv. 
Antano ligoninėj.

niūkūs ir 2 mergaites.

X Antanas Goštautas, ilga
metis Brighton Parko gyvento
jas, palaidotas pirmadienį. Ei
nant per California ir 44 gat
vę vakare automobilis užgavo 
ir nuvežus į šv. Kryžiaus ligo
ninę kitą dieną mirė.

X Nuoširdus ačiū. “Draugo” 
23 nr. spausdinant mūsų solis
tės J. Augaity^ės padėką už pa
rodytą jai užuojautą ryšium su 
jos motinos mirtimi pasitaikė 
pora spaudos klaidų. Patiksli
nant ir papildant — padėka 
priklauso dar šiems asmenims: 
D., P. Baubliams, N. Lipčiūtei, 
Pr. Radzevičiūtei, Kaulinių šei
mai,. Al., Audr. Butkunams, 
Ant., II. ir Gr. Giedraičiams, 
prof. A. Saliui su ponia, Onai, 
Jon. Soštokams, dr. Vasiui su 
ponia, Sof. ir Pov. žumba- 
kiams.

Pastogė benamiams 
vaikams .

Chicagos katalikai per 1956 
metus teikė pilną globą 9,436 
vaikams, laikydami juos savo 
prieglaudose, specialiose įstai
gose nesveikiems vaikams ir 
atidavę auklėti į šeimas, šalia 
to — 7$,576 vaikai lankė vaikų 
darželius, socialinius centrus, 
dalyvavo jaunimo sąjūdžiuose. 
Protiniu atžvilgiu atsilikusiems 
vaikams globoti yra trys specia 
lios įstaigos, užlaikomos Chica
gos katalikų.

Pjralraitininlraa iš 
New Yorko

Minint katalikų spaudos mė
nesį iš New Yorko buvo į Chica- 
gą pakviestas kun. John B. 
Sheerin, redaktorius The Catho 
lic VVorld. Jis pasakė pamokslą 
senojoje Sv. Marijos bažnyčio
je, esančioje ties 9 gatve ir Wa 
bash, Chicagoje. SvJečio kalbė
tojo redaguojamas žurnalas yra 
seniausias katalikų laikraštis 
•JAV-se.

Ganyklų iuo
Eilėje teatrų rodomas filmas 

“Cow dog” įdomiai pademonst
ruoja gyvulininkystės farmos 
įvairų gyvenimą. Galima stebė
ti išdresiruotus šunis, galvijų 
prižiūrėtojų. pramogas, daug 
gamtos vaizdų. r.; •

Chicagoje ,
Trys pianistės pasižymi

Robertą Phillips, žymių Mar- 
ųuette Parko* gyventojų Iz. ir 
Pr. Phillips duktė, laimėjo pia
nino konkurse, ruoštame “Ame
rican Society of Musicians”. Iš 
27 konkurso dalyvių buvo iš
rinkti 10, kurie vėl skambins ko 
vo mėnesį.

Robertą skambina pianinu 
nuo ketvirtų metų amžiaus. Ji 
yra laimėjusi daug premijų ir 
yra daug nusipelniusi sa.vo ta-? 
lentingu akompanavimu. Be
veik visus aštuonerius metus pa 
sitarnavo Švč. P. Marijos Gimi
mo parapijos mokykloj, o dabar 
baigia ketvirtus metus Marijos 
augštesn. mokykloje.

Konkurse skambino Bacho ir 
Chopino kūrinius.

Vasario 2 d. įvyko Chicagos 
'katalikų augštesniųjų mokyklų 
pianisčių konkursas. Dalyvavę 
15 mergaičių, kurios pkambino 
Schumano “Piano Concerto A 
•moli”. Buvo išrinktos trys ge
riausios, kurių tarpe buvo Ma
ry L. Johnson — Marijos augš
tesn. mokyklos ketvirtokė. Šios 
vėl stos konkursan vasario 16 
d., kad būtų išrinkta laimėtoja, 
kuri turės garbę skambinti šį 
veikalą, pritariant simfoniniam 
orkestrui, didžiuliame muzikos 
festivalyje kovo 30 d. “Orchest 
ra Hali” salėje.

Pirmametė Marijos augštesn. 
mokyklos mokinė Judita Šnia- 
kaitė buvo išrinkta skambinti 
Rachmaninovo “Preliudija Cis 
moli” Morris B. Sachs TV va
landoj vasario 24 d. 12 vai. die
nos. Judita dar mokosi daina
vimo, ima smuiko pamokas pas 
P. Matiuką ir groja Marijos 
augštesn. mokyklos orkestre.

Visos trys pianistės mokosi 
pas seserį M. Bernardą. Judi
tos tėveliai šniakiai taip pat yra 
ilgamečiai bendradarbiai Švč. P. 
Marijos Gimimo parapijoje.

Lietuvių dailininkų 
dėmesiui

Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo Valdyba yra nu
tarusi įteikti vienam labai žy
miam Amerikos asmeniui lietu
vio dailininko paveikslą, kuris 
vaizduotų lietuvių bėgimą iš sa-' 
vo tėvynės nuo komunistų per
sekiojimo.

Paveikslo dydis .apie šešios pė 
dos ilgio ir maždaug tokio pat 
pločio. Atlyginimas — pagal pa 
veikslo vertę ir susitarimą.

Lietuviai dailininkai sp pa
siūlymais prašomi kreiptis į Bal 
fo centrą, 105 Grand Str., Bro- 
oklyn 11, N. Y. Balfo Centras

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J BudseiR<z* kn\ 
Kūtėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
' ŠILUVOJE

Kaina M.eeata

lą Kalite gaut)
“DRAUGE’

4545 W. 63 St., Chicago 29, OI.

|Springfield, III.
Minėjime kalbės kuu. dr.

K. Matulaitis
Š. m. vasario 17 d. 3 vai. p. 

p. p. lietuvių parapijos salėje, 
806 N. 8th Str., Springfieldo lie
tuviai ruošia iškilmingą Vasario 
16 minėjimą. Kalbėtoju pakvies 
tas kun. dr. K. Matulaitis iš 
Chicagos. Parapijos choras pa
dainuos lietuviškų dainų, moks
leiviai ateitininkai pasirodys su 
tautiniais šokiais ir deklamaci
jomis. Taip pat pasiroys maža
mečiai muzikantai — akordeo
nistai.

Visi Springfieldo ir apylinkės 
lietuviai kviečiami atvykti į mi
nėjimą.

Auksinis vedybų jubilėjus
Juozas ir Marcelė Marčiulio- 

niai, vieni pavyzdingiausių lietu 
vių Springfielde, atšventė 50 m. 
vedybų jubilėjų. Susilaukė daug 
svečių ir dovanų. Marčiulioniai 
yra abudu marijampoliečiai, vi
sada aktyviai dalyvauja lietu
viškame gyvenime, skaito lietu
višką spaudą ir yrą gražiai lie
tuviškai išauklėję savo dvi duk
reles — Eleną ir Petronei^ — 
kurios gyvena kitur ir yra mo
kytojos. Jos puikiai kalba ir 
rašo lietuviškai ir su savo tėve
liais susirašinėja tik lietuvių 
kalba; moka daug lietuviškų 
dainų. Marcelė Marčiulionienė 
Springfielde žinoma, kaip lietu
viškų valgių gamintoja. Marčių 
lioniai visada savo svečius pa
vaišina lietuvišku skilandžiu, 
dešromis ir pyragu. Jų namuo
se rasi “Draugą”, “Laivą” ir 
kitus lietuviškus laikraščius. 
Marčiulionius matysite kiekvie
name lietuviškame parengime ir

Minėkime Lietuvos Neprikl 
sukaktį

Šių metų vasario 17 d. Ma
rijos augštesn. mokyklos patal
pose visi Chicagos ir jos apylin
kių lietuviai minės Lietuvos ne
priklausomybės sukaktį. Tą die
ną į minėjimą eis kiekvienas, 
kuriam rūpi lietuvių tautos lais
vė; kuris nori, kad lietuviai pa
tys tvarkytų visus savo reika
lus.

Chicagos Lietuvių Taryba 
kviečia visas šio didmiesčio lie
tuvių organizacijas, draugijas, 
parapijas, mokyklas, klubus, 
sambūrius, ansamblius, chorus 
ir kitus organizuotus vienetus 
atsiųsti savo atstovus į ruošia- ■ jų pavardę rasite kiekviename
mą nepriklausomybės minėjimą. 
Prašome organizuotos visuome
nės vadovybes patarti savo na
riams būti minėtoje salėje 1:30 
vai. po pietų, iškilmių pradžioje.

Tuo pačiu m#itu prašome at
siųstuosius organizacijų atsto
vus įteikti auką Chicagos Lietu
vių Tarybai. Nepriklausomybės 
minėjimo metu surinktos aukos 
bus įteiktos Amerikos Lietuvių 
Tarybai Lietuvos išlaisvinimo 
reikalams.

Šių metų minėjime pasižadėjo 
dalyvauti ir kalbą pasakyti se
natorius William Knowland.

Nepriklausomybės minėjiman 
visus kviečia

Chicagos Lietuvių Taryba

Čikagietis misionierius
Cikagietis kunigas William 

M. O’Brien, Maryknoll misionie 
rių vienuolijos narys, nuvykęs į 
Formozą, nukeliavo toli į Miao 
Li kalnus ir tenai išsinuomavęs 
trobelę miestely Ta Hu pradėjo 
apaštalauti. Net 25 metus dir
bęs Kinijos misijose, išmokęs j

aukų lape. Z. K.

New Haven, Conn.
Minėsime Vasario 16

Minėjimą rengia New Haveno 
Alto skyrius. Vasario 16 d. 5 
vai. p. p. lietuviai renkasi prie 
laisvės ugnelės. Invokaciją at
liks vietos lietuvių parapijos kle 
bonas kun. Gradeckas. Po to 
bus pavergtųjų tautų ir miesto 
atstovų kalbos.

Vasario 17 d. 11 vai. bus pa
maldos už Lietuvos laisvę. Iš
kilmingas minėjimas bus pradė
tas 3 vai. p. p. Programoje — 
sveikinimai, pagrindinė kalba, 
rinkliava Tautos Fondui, skau
čių ir skautų taidinimas ir kt.

Tą pat dieną parapijos ma
žojoj salėj skautės ir skautai su 
rengs lietuvių liaudies meno pa
rodėlę. Parodėlėn įėjimas ne
mokamas.

Visi lietuviai kviečiami minė
jime ir parodėlėje dalyvauti. M i 
nėjimas ir parodėlė bus filmuo
jami ir tuojau rytojaus dieną 

kinų kalbą, pilna/ ryžtingumo' visa tai matysime televizijoje.
jisai pasiekė gražių laimėjimų: 
toje vietoje jau yra 604 katali
kai. Jie turi pasistatę gražią Šv. 
Juozapo bažnytėlę, kurią nese
niai vyskupas pašventino.

Lietuvių tautas tauriausios 
Ms ArUvyak. Jurgio Matulalčlo-

Matuleridlaus 
Trijose dalyse:

UŽRAŠAI
L Užrašai: Mintys, pastabos, pasi

ryšimai. da kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos įžvel
gimas bei visiškas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai ir sielų 
Išganymui.

II, LalSkaL Tai įvairiems 
ntms rąžytų laiškų Ištraukos, gyva 
nlmlžkos Išminties perlai, išreikšk, 
patarimų, paraginimų ir paaiškini
mų formoje.

III. Vilniuje. Žvilgsnis J Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasis 
bdtl visiems vlsakuo. kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken- 
tžjps.

Knyga turi 230 psl., paveiksluota 
Ir (rišta J kietus viršelius Kaina
13.60.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS"
4545 W. 63 St, Chicago 29, BĮ.

Bagdonas
♦

Moksleivių debatų 
konkursas

Mundelein kolegijos patalpo
se vasario 16 d. įvyks augštes
niųjų mokyklų auklėtinių deba
tų konkursas, kuriame dalyvaus 
35 mokyklos.

Atpirko du teatru
Filmų gamintojas Mike Todd, 

būdamas 'Acapulco mieste, 
Meksikoje, pranešė nupirkęs 
du Chicagos teatru, užmokėda
mas už juos $200,000. Vienas 
jo nupirktasis teatras yra Sel- 
wyn, antrasis — Harris; šio 
pastarojo pirkimas dar nėra 
galutinai užbaigtas.

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama "Drauge”, 4545 W. 63rd 
St., Chicago 29, III

AUDYKLA JUOSTA
KAZYS PRIŠMANTAS, sav.

1805 Wwt 46th Street
Chicago 9, III. Telef. I.Afayette 3-3085

Gamina: juostas, takelius, juosteles, pagalvėles, tautinius drabu
žius, įvairias užuolaidas ir kt. dalykus. Parduoda: gintaro ir medžio 
gaminius ir Allce Stephens ansamblio plokštelių albumus.


