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Kremliaus pikta propaganda prieš J.A.Valstybes
Žurnalisto dr. Endre Marton 

įspūdžiai iš Vengrijos gyvenimo
Vengrų žurnalistas dr. Endre Marton su žmona ir dviem vai

kais šiomis dienomis pasiekė Vieną, Austrijos sostinę, šis žurna
listas yra ilgametis Associated Press bendradarbis.

Prieš kurį laiką jis pagarsėjo

Europos valstybes
tarsis Londone

LONDONAS, vas. 13. — Va
karų Europos valstybių sąjun
gos užsienio reikalų ministeriai 
vasario 26 — 27 d. d. Londone 
apžvelgs Europos apsigynimo

riausią priedangą prieš šaltą te- strate81J4-
Vakarų Europos sąjungą su

daro Britanija, Vakarų Vokieti-
Budapešto tariamųjų bylų apra
šymais. 1955 metais vasario mė
nesį jis buvo suimtas. Po keturių 
mėnesių buvo suimta ir jo žmo
na. 1955 metais lapkričio mėnesį 
dr. Marton „dėl krašto išdavimo 
ir špionažo“ buvo nuteistas 13 
metų kalėjimo, o jo žmona 6 me
tus. Bet po Rakosi nuvertimo jis 
ir žmona iš kalėjimo buvo paleis
ti. Dabar po vengrų sukilimo, no
rėdamas išvengti naujo arešto, 
Marton pasirinko laisvę.

Pasigirsta šūviai
Vengrų revoliucija yra mirusi, 

bet kova vyksta toliau. Beveik 
prieš keturis mėnesius prasidėjo 
vengrų sukilimas, kurį užgniaužė 
rusų šarvuočiai. Dabar vyksta 
tylus vengrų pasipriešinimas. 
Tik protarpiais pasigirsta šūviai.

Sovietų įstatyto ministerio pir 
mininko Kadar pastangos įvesti 
krašte tvarką kol kas nepavyko. 
Nei smurtas, nei tušti pažadai 
vengrų neįveikė. Nutraukti fab
rikų darbininkų streikai, bet dar 
bininkų nepasitenkinimas prieš 
vyriausybę parodomas kitais bū
dais: darbininkai sulėtino darbą 
ir daug laiko praleidžia visai be 
darbo. Tūkstančiai darbininkų 
dirba tik minimumą, kurio tiks
las apsiginti nuo bado.

rorą.
Įsakymai, prašymai ir grasini

mai, vieši ar paslėpti, ligšiol ne
įstengė palaužti vengrų tautos 
pasipriešinimą. Augštas vengrų 
pareigūnas pareiškė, kad Ven
grijos gyventojai turi daug gin
klų.

Apstatyti šarvuočiais
Kadaro vyriausybės ir parla

mento rūmai apstatyti šarvuo
čiais. Tarp vyriausybės ir tautos 
nėra ryšių ir pasitikėjimo. Ka
daras remiasi tik keliais tūkstan
čiais fanatiškų komunistų. Įsta
tytas komunistų į valdžią Kada
ras ėmė jieškoti kitų politikų, 
komunistų ir nekomunistų, pa
ramos. Bet tas jam nepasisekė. 
Sovietų suimtas ministeris pir
mininkas Imre Nagy pasirodė 
esąs Kadaro priešas. Imre Nagy 
turi daug šalininkų, kurie yra 
prieš Kadarą. Maskva sausio mė 
nėšio 5 dieną pranešė, kad Ven
grijoje turi būti įvesta „proleta
riato diktatūra“. Tada dingo pas 
kutinės viltys apie liberalinį ko
munizmą, kurį turi lenkų Gomul- 
ka.

Būsimieji rinkimai
Busimieji rinkimai, beveik vi

ja, Italija, Prancūzija, Belgija, 
Olandija ir Luksemburgas.

“Tyrumų laivas” —
kupranugaris

ANKARA, vas. 13. — Dėl ben
zino trūkumo Turkijoje sunkve
žimius vėl išstumia „tyrumų lai
vas“ — kuranugaris. Tačiau kup 
ranugariai su prekėm turi su
stoti prie sostinės. Kupranuga
riams ir asilams yra uždrausta 
įeiti į miestą, kad lankytojams 
nesugadintų civilizuotos sostinės 
vaizdo.

Sovietų trijų frontų kova

prieš Eisenhowerio doktrinų
NEW YORKAS, vas. 13. — Sovietų Sąjunga nukreipė didžiulę 

propagandos mašiną prieš prezidento Eisenhovverio Vidurio Rytų 
programą trimis frontais — Maskvoje, Jungtinėse Tautose ir no
tomis Britanijai, Prancūzijai ir Jungtinėms Amerikos Valsty-

Ūkis sugriautas
Krautuvės, tiesa,

prekių, kurios nežinančiam rodo 
tariamą krašto ekonominį gerbū
vį. Bet šitas prekes sudaro su
stabdytas eksportas. Revoliucija 
sudavė didelį smūgį Vengrijos 
gyvulių ūkiui, kuriam atstatyti

su tikrumu galima sakyti, bus 
grynai komunistiniai: nebus leis
ta statyti nekomunistinių kandi- 

pripildytos datų. Po rinkimų prasidės sustin

Vokiečiai rado
naftos po jūra

BERLYNAS, vas. 13. — Vo
kiečių naftos bendrovė jūrose 
prie Kielio pragręžę dugną iki 
1620 metrų gylio, ir pradėjo te
kėti nafta. Dabar apskaičiuoja
ma, ar jos bus tiek, kad apsimo
kėtų visa brangi eksploatacija.

Mėginimai surasti naftos šiau
rės Vokietijoje davė vaisių — 
1952 m. surado prie Boosteu 
1730 metrų gilumoje. Per dvejus 
metus iš ten gavo 75,000 tonų 
naftos. Buvo paskiau rasta dar 
trijose vietose, ir Vokietijos naf
tos produkcija pasiekė 260,000 
tonų naftos.

Alžirijos parlamento viceprezidentas Ali Chekkal (kairėje) tariasi
Alžirijos klausimais su PraneflzijcB užsienio reikalų ministeriu Pineau, 
prieš einant jiems į Jungtiniu Tautų politinio komiteto posėdį. Pineau 
įtikinėja, kad Alžirija yra Prancūzijos vidaus reikalas ir Jungtinės 
Tautos neturi kištis į šiaurės Afrikos ginčų. (INS)

Jieško palankumo JAV
NEW YORKAS, vas. 13. — Vakarų Vokietijos socialdemo

kratų pirmininkas Ollenhaueris, dabar besilankąs Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse, šiandien išsireiškęs New Yorke, kad jis būtų 
priimtinas vadas Vokietijos sąjungininkams.

Ollenhaueris, norįs Vak. Vo-; -------- —....... -
kieti jos kanclerį AJenauerį iš
versti iš valdžios per spalio mėn. 
rinkimus, jieško p takumo savo

gusi ir brutali politika, politinis 
išsigimimas, neapykanta ii’ nau
jas žmonių nusivylimas. Okupa
cinė bolševikų kariuomenė pasi
liks ilgiems laikams.

Kadaras dabar bando smurtą.

Tariasi oro

gynybos klausimais

reikės kelerių metų. Žemės ūkis Garsus jo šūkis: „Būk komunis- 
yra smarkiai apgriautas. Atsta
tymas be užsieninės pagalbos be
veik neįmanomas. Apskaičiuota, 
kad Vengrijos ūkiui atstatyti

LONDONAS, vas. 13. — Gen. 
Earl E. Partridge, Jungtinių 
Amerikos Valstybių kontinento 
oro apsigynimo sistemos vadas 
ir gen. James Doolittle, JAV oro

reikia 400 milionų dolerių. At
rodo, kad Vengrijos ūkio atsta
tymui bus reikalinga Vakarų pa
galba.

Kadaras pasisakė priimsiąs fi
nansinę Vakarų pagalbą tik be 
politinių įsipareigojimų. Bet ven
grų nekomunistinių politikų įsi
tikinimu, šitokia pagalba bus tik 
komunizmo stiprinimas.

Vengrų politikų nuomonė
Vengrų politikai nekomunistai 

nepritaria pagalbai iš Vakarų: 
geriau skurdas ir nedatekliai, 
kaip sustiprintas Kadaro reži
mas.

Didžiausią pasipriešinimą Ka
daro režimui rodo žurnalistai, ra
šytojai ir studentai.

Intelektualai — Kadar režimo 
priešas

Šitas intelektualų frontas dau
giausia prisidėjo prie vengrų su
kilimo. Dabar suimta ištisa eilė 
to fronto vadų. Bet intelektualų 
veikimas nėra palaužtas: šitie 
patriotai susitinka
butuose, kavinėse,
ir svarsto susidariusią padėtį. 
Kadaro vyriausybė yra intelek
tualų priešas.

tas — gausi darbo“. Tuo būdu 
jis nori sulipdyti skystas vengrų
komunistų partijos eiles. , .. ... , , .

Prie Kadaro gretinasi įtakosi Perėjas, atvyko, Londoną 
.... ........ tartis gynybos reikalais su britųvaldžios salininkai, kuriems Ka-1 .. J, . , r. i ■ oro jėgų vadais,daras atrodo yra geras Rakosi pa

kaitalas.

politikai Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse.

Ollenhaueris, išvykdamas į 
JAV, paskelbė atsišaukimą. Ja
me aiškino amerikiečiams, kad 
tegul jie bus neutralūs Vokieti
jos parlamento rinkimuose, tai 
socialdemokratai, laimėję rinki
mus, užsienio politikoje nieko 
nedarys nesitarę su Amerika, 
Britanija ir Prancūzija.

Ollenhaueris įsitikinęs, kad 
sovietai sutiktų dėl laisvų rinki
mų visoje Vokietijoje, jei būtų iš 
anksto užtikrintas Vokietijos ne
utralumas.

Demonstruoja ryšius 
su satelitais

MASKVA. — Po gyventojų 
sukilimo Vengrijoje Kremlius 
labai suskato pademonstruoti 
savo gerus ryšius su sateliti
niais kraštais. Pvz. “Izvestijų” 
nr. 27 iš keturių puslapių tos 
dienos laikraščio net tris pas
kyrė aprašymui pasikalbėjimų 
tarp Čekoslovakijos ir Sovietų 
Sąjungos delegatų ir ta proga 
suruošto mitingo. Ir taip daro
ma keliuose numeriuose.

• Maskva vėl pristatė Sirijai 
5 greituosius motorlaivius su 12 
instruktorių. Dabar tokių ins
truktorių Sirijoje esą per 100.

bėms.
Maskvoje sovietų vadai parašė 

šešių punktų „nesikišimo“ pasiū
lymą, kurį Baltieji Rūmai apibū
dino Kremliaus pastangomis „su 
niekinti arba sustabdyti“ Eisen
hovverio doktriną.

Sovietų kaltinimas
Jungtinėse Tautose sovietai 

kaltina Jungtines Amerikos Vals 
tybes „agresiniais veiksmais“, 
grasinančiais pasaulio taikai. So 
vietų delegacija su tuo kaltini
mu eina į Jungtinių Tautų gene
ralinę asamblėją.

Kremlius įteikė notas Ameri
kos, Britanijos ir Prancūzijos 
ambasadoriams Maskvoje. Tos 
notos yra propagandinio pobū
džio.

Kremlius kaltina „agresija“ ir 
„imperializmu“ Jungtines Ame
rikos Valstybes, o jos kaip tik 
rūpinasi taika.

Jei panaikintų
Jei Jungtinės Amerikos Vals

tybės panaikintų savo bazes Sau- 
di Arabijoje ir Libijoje, tai so
vietų kariuomenė lengvai atžy
giuotų per arabų pasienius į naf
tos laukus ir Suezo kanalą. 

Stebėtojų nuomonė
Stebėtojai Kairo mieste, Egip

te, įsitikinę, kad neutralios ara
bų valstybės pritars Kremliaus 
pasiūlymui „nesikišti“ į Vidurio 
Rytus. Sakoma, kad Egipto pre
zidentas Nasseris maloniai pa
žvelgęs į Kremliaus pasiūlymą.

Džiaugiasi tėviškė,
namais, Taurage

OKUP. LIETUVA. — Jau kiek 
anksčiau St. Anglickis paskelbė 
okup. Lietuvoje keletą eilėraš
čių, kuriuose buvo juntama tė
vynės pasiilgimas. Panašių kele 
tą Pauliaus Drevinio eilėraščių 
atspaude š. m. „Pergalės“ Nr. 1 
1957. Juose autorius džiaugiasi 
tėviške, namais, Taurage, visa 
Lietuva. Tame pačiame numery
je J. Keliuotis įvertino Petro Vai 
čiūno dramas, K. Masiliūnas — 
J. Balčikonio verstas W. Haufo 
„Pasakas“, ypač jų kalbinę ii 
stilistinę pusę, ir kt.

Bet šitiems pataikū
nams vengrų tauta nerodo pasi
tikėjimo.

Vienas iš dešimties
Taip ir eina pasaka be galo

Ūkininkų laikysena
Ūkininkų laikysena Kadaro 

atžvilgiu yra pasyvus nepritari
mas. Ūkininkas nėra revoliucio
nierius. Vengrų kaip ir kiekvie
no kito krašto ūkininkai nesuda
ro organizacijos, gyvena išsi
sklaidę ir negali sudaryti masi
nių demonstracijų. Bet šitas ūki
ninkų išsisklaidymas sudaro ge-

PARYŽIUS, vas. 13. — Beveik 
vienas iš dešimties asmenų, gy- 

Rakosi laikų šulai veuančių Paryžiuje, yra užsienie-
Kadarą remia keturi svarbūs tis‘ Gyventojų surašinėjimo duo- 

Rakosi laikų šulai: prezidentas į men^ rodo’ kad kryžiuje gyve- 
Istvan Dobi, švietimo ministeris, na 260,000 užsieniečių.
Ernoe Mihalifi — vienas didžiau
sių oportunistų, daug prisidėjęs 
prie komunistų įsigalėjimo Ven
grijoje; buvęs socialdemokratas 
Sandor Ronai — Kadaro vyriau
sybės prekybos ministeris, ir mi
nisteris Gyorgi Marosan — „stip 
rus vyras Kadaro vyriausybėje“.

Marosanas yra tas vyras, ku
ris sausio mėnesio pradžioje bu
vo Kadaro palydovas į Maskvą ir 
kuris uždraudė vengrų žurnalis
tų, rašytojų ir studentų organi
zacijas.

Planavo, bet...

Stiprina propagandą
LONDONAS, vas. 14. — So

vietų jaunimo organizacijoms 
įsakyta sustiprinti prieštikibynę 
propagandą tarp jaunimo.

Komunistinė „Komsomolska- 
ja Pravda“ „siūlo“ organizaci
joms „pagerinti ateistinę propa
gandą“.

Kadaras planavo savo valdžią 
sustiprinti kitų politinių partijų 

privačiuose pagaĮūa Kadarui reikalinga prie 
universitete danga, kurj^ galį sudaryti kitų 

partijų vadai. Pirmiausia Kada
ras pasikvietė ūkininkų partijos 
vadą Belą Kovacs. Pasikalbėji
mas truko valandą, bet viskas 
veltui. Kovacs grįžo į savo gim
tinę ir daugiau Budapešte nesi
rodo. Davė jis suprasti, kad bet 
koks bendradarbiavimas su Ka
daru neturi prasmės.

Dr. V. Literskis 
KALENDORIUS

Vasario 14 d.: šv. Valentinas; 
lietuviški: Saulis ir Žynė.

Keliauja
TOKIO, Japonija, vas. 13. — 

Buvęs Japonijos užsienio reikalų 
ministeris Katsuo Okazaki išvy
ko šešiom savaitėm į Europą. 
Taip pat lankysis ir Jungtinė
se Amerikos Valstybėse.

Septyni sužeisti
CULLMAN, Ala., vas. 13. — 

The Louisville ir Nashhville’s 
Pan - American greitasis trauki
nys, ėjęs iš Cincinnati į New Or- 
leans, nušoko nuo bėgių prie 
Garden City, Ala. Septyni asme
nys sužeisti.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — da- 

Saulė teka 6:50, leidžiasi 5:21. Į linai apsiniaukę.

Okupuotos Lietuvos gyvenimo 
sąlygas pavaizduoja kad ir šie 
būdingi „Švyturio“ žurnale Nr. 
24 1956 paskelbti linkėjimai: 
Klaipėdos miesto kūno kultūros 
ir sporto komiteto pirmininkui J. 
Rageliui — ištesėti pažadą... ati
duoti naudotis atvirą plaukymo 
baseiną. Išvalyta duobė, ji apso
dinta gyvatvore, bet tuo viskas 
ir pasibaigė. Taip apie tą baseiną 
šnekama jau 5 metai.

Panašiai kelintas mėnuo re
montuojama Vilniaus dietinė vai 
gykla. Jos direktorė Tulisova ža
da, kad valgykla bus atidaryta 
spalio mėnesį, paskum — lapkri
čio, galiausiai — gruodžio... Bet 
jos nėra ligi šiol. Taip ir eina to
liau — pasaka be galo...

Telšių „Mąsčio“ kolchozui me
chanizuoti tipines karvides žada
ma jau treti metai. Viską MTS 
sumontavo, bet pastatyti vėjo 
variklį, siurblį vandeniui varyti 
„nebeužteko“ jėgų... Kaip toje 
pasakoje: pažadėsi — patiešysi, 
neištesėsi — negriešysi...

Dail. Rimtas Kalpokas palin
kėjo „užlipti ant nuospaudos 
Kauno dailininkų sekcijai“, kad 
ji pagyvintų savo nusilpusią veik 
lą, taip pat gyviau domėtųsi dai
lininkų darbais. Mat, „valstybi
nio užpirkimo komisija nevykdo 
savo pažadų — neranda galimy
bės atvykti į parodą ir vertinges
nių kūrinių įgyti valstybei bei pa 
keisti žemos vertės kūrinius klu
buose, viešose įstaigose“... (E.)

• Kiek yra žydų pasaulyje f 
Žydų pasaulyje yra 11,810,000. 
Daugiausia jų Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse — 5,200,000; So
vietų Sąjungoje 2 mil., pačiame 
Izraelyje tik 1,585,000.

Lietuvos paviljonas
pramonės parodoje

KAUNAS, okup. Lietuva. — 
Lietuvos paviljonas žemės ūkio 
ir pramonės parodoje Maskvoje 
numatytas rekonstuoti. Rekons
trukcijos darbams vadovaus ar
chitektai Mikėnas ir Trijudis. 
Prie dabartinių ekspozicijų nu
matyta pastatyti naują salę, pa
gerinti dabartines sales, fasadą, 
administracinius pastatus. Iki 
„jaunimo festivalio“ Lietuvos pa 
viljono teritorijoje numatoma 
pastatyti lietuviško stiliaus kios
kas, kuriame bus pardavinėjami 
lietuvių dailėš dirbiniai.

Peisažų ciklas:
čia bus Kauno jūra

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Vilniaus radijo pranešimu, dail. 
A. Žmuidzinavičius dirba prie 
peisažų ciklo „Čia bus Kauno jū
ra“, J. Šileika — taip pat kuria 
eilę peisažų. Skulpt. P. Rimša, 
pirmosios lietuvių dailės paro
dos, suorganizuotos prieš 50 me
tų, aktyvus dalyvis, pastaruoju 
metu sukūrė medali joną, vaizduo 
jantį Kristijoną Donelaitį ir jo 
kūrybą, J. Mikėnas — P. Cvir
kos paminklui skulptūrą, A. Gu
daitis sukūrė visą eilę gamto
vaizdžių, Švažas kuria paveiks
lą „Mažažemio varžytynės bur- 

1 žuazinėj Lietuvoje“ ir kt.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Egiptas atmetė valstybės sekretoriaus Dulles planą, kuriuo 

pažadama Izraelio laivininkystei laisvė Agabos įlankoje, jei Izrae
lio kariuomenė pasitrauks iš Gazos ir Agabos.

• — Britanijos premjero Maemillan vyriausybė laimėjo pasiti
kėjimą britų parlamente. Darbo partijos atstovai buvo iškėlę cen
zūros klausimą prieš vyriausybę dėl ekonominės politikos, bet kon
servatoriai sumušė tą cenzūrą.

— Vakarų Vokietijos kancleris Adenaucris šį pavasarį atvyks 
į Jungtines Amerikos Valstybes.

— Tūkstančiai uostų darbininkų vakar sustreikavo kai ku
riuose šiaurės Atlanto uostuose ir keliasdešimt laivų neiškrauta. 
The International Longshoremcn’s Assn. (Ind.) įsakė 1/5,000 narių 
nedirbti, kol nebus sutarties, nuo Maine iki Virginia uostuose.

— Vandalai vakar padegė šv. Karoliaus Boromejaus pradžios 
mokyklą, 1635 N. 37 av., Melrosc Park, III.

— Indijos oficialus pareigūnas vakar pareiškė: „netiesa“, kad 
Indijos lėktuvas privertė Amerikos Globcmaster, vežusį ginklus į 
Pakistaną, nusileisti New Delhi aerodrome.

— Vengrijos komunistinis režimas vakar pranešė, kad dar 
trys vyrai pakarti ir dar du vyrai sušaudyti, kurie kovojo prieš- 
sovietinėje revoliucijoje.

— Rytinės Vokietijos spauda vakar paskelbė: trys vokiečiai 
vyrai Drezdene nuteisti už šnipinėjimą Jungtinių Amerikos Vals
tybių naudai. Kalėjimo bausmės paskirtos nuo 5 iki 10 metų.

— Egipto laikraštis „Al Gumhurriya“, išeinantis Kairo mies
te, vakar pranešė, kad Jungtinės Amerikos Valstybės parduos 50 
milionų dolerių vertės ginklų Saudi Arabijai pagal prezidento Ei- 
senhoįvcrio ir karaliaus Saud susitarimą.

Pasigenda lietuviško
madų žurnalo

OKUP. Lietuva. — Bolševiki
nių rašytojų Lietuvoje leidžia
mas savaitraštis „Literatūra it 
Menas“ sausio 26 d. numery pa
sigenda „Lietuviško madų žur
nalo“. Pažymima: „Komjaunimo 
„Tiesa“ pradėjo spausdinti 
straipsnius apie skoningą apsi
rengimą, mandagumą, kultūrą.

„Tarybinė moteris“ nuolat 
spausdina medžiagos kulinarijos, 
namų ruošos klausimais.

Šeimininkėms išleista knyga 
„Valgių gaminimas“. Pasirodo 
Rygos, Talino, Maskvos modelių 
rūmų leidiniai. Tad kodėl negalė
tų būti pvz. „Vilniaus madų?“ 
Juk Vilniaus modelių namai su
kuria ne mažiau įdomių, elegan
tiškų ir kartu ekonomiškų dra
bužių modelių. Tuo būdu lietuvių 
liaudies puikus darbas būtų po
puliarinamas masėse.

Komunistai ruošiasi
perversmams

MASKVA. Žemės ūkio laikraš 
tis “Selskoje Choziaistvo” per- 
sispaudino iš kinų laikraščio 
“Ženminžibao” ilgą straipsnį, 
kuriame nusakomi komunizmo 
įsigalėjimo etapai. Iš pradžių 
komunistai organizuojasi į vie
ną partiją. Toliau — komunis
tų partijai vadovaujant revoliu
cijos keliu nuverčiama "buržu
azinė vyriausybė’’.

• Vokiečių spauda rašo, kad 
Maskva gali dar šiais metais įsce 
nizuoti Jugoslavijoje sukilimą 
prieš Tito ir pamėginti Jugosla
viją „grąžinti į tarybinių tautų 
šeimą“.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS Ketvirtadienis, vasario 14, 1957

Atpigintas knygų išpardavimas
Draugui persikeliant j naujas patalpas

ftioiniH dienomis “ Draugus” keliasi j naujus patalpas 4545 \\ ėst 63rd
Street.

Persikėlimo proga ‘‘Draugas” skelbia plutų knygų iSpardavimą. Vi
sos žemiau iSvardintoa knygos yni nulygintos 25% ir daugiau. Šis išpar
davimas yra daromus tam, km! palengvintų sandėlių perkėlimą j naujas

r talpas. Išpardavimo nupiginimas galioja nuo vasario 5 dienos iki kovo 
dienos, tik detaliniam pardavimui užsakant tiesius iš administracijos 

ir kartu su užsakymu prisiuužiant pinigus.

AMŽINI ŠEŠĖLIAI — Literatūriniai rei»rtažai. A. Vilai-
Buvo Dabar

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, 8 žemėlapiai chronologiškoje eilėje 
nušviečia Lietuvos etninę padėtį nuo priešistorinių laikų 

• iki nepriklausomybės atgavimo, paaiškinimai anglų Ir 
prancūzų kalbomis, išleido Lithuanian Natiol Council.
USA. ................................................................................................... $1.00. .$0.75

LIKIMO ŽAISMAS, Henrikas Lukoševičius. Romanas. Liet.
Knygos Klubo leidinys. 195.3 met. 232 p............................$2.50..$1.85

LITHUANIA AND WORLD WAR II, prof. K. Pakštas .. $1.00..$0.75 
LITHUANIAN SELF-TAUGHT, by M. Variakcųytė-Inkenie-

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

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

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

MĖLYNA SUKNELE, Bronius Daubaras. Išleido Dainora
Daunoraitė. Londonas, 1954 met. 154 pusi........................$1.50..$1.10

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

MARIJOS APSIREIŠKIMAI ŠILUVOJE, Juozas Budzeika,
MIC, Marianajiolis 1953 m. 46 pusi......................................... $0.40. .$0.30

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

MARIJOS ŽODIS FATIMOJE, Marijos apsireiškimų 1917 
m. Fatimoje aprašymas, kan. dr. P. Aleksa, 1951, Liet.
Kat. Spaudos Draugija, 128 p.................................................. $1.00. .$0.75

NAMAI ANT SMĖLIO, “Draugo” premijuotas romanas, Jur
gis Gliaudą, “Draugo” Bendradarbių Klubo leidinys,
1952 m., Chicago, III., 244 pusi.............................................$2.00. .$1.50

NEMUNAS, S. Kolupaila, 1950, Chicago, III., su žemėlapiais,
237 pusi. .................................................................................... $2.50. .$1.85

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE, išvertė ir sudarė Povilas
Gaučys, išleido Liet. Knygos Klubas, 1953 m., 480 psl. $4.50. .$3.40 

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

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

POPIEŽIAUS CELESTINO VI LAIŠKAI ŽMONĖMS. 216
pusi. Išleido L. Kn. Klubas, 1953 m. ................................. $2.00. .$1.50

PRAEITIES PABYROS, kun. A. Petrauskas, 1934, 192 p. $0.50 $0,35 
PRAMONES DEMOKRATIJOS PAGRINDAI, U^ris, 1923,

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

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

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

Morkūnas 1953 m. 64 p. ....................................................... $1.00..$0.75
SAULES LAIKRODŽIAL Poezija. Henrikas Nagys. 90 psl.

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

Klubo leidinys. 1954 met. 418 pusi.................... .....................$3.50..$2.65
SAULUTE DEBESĖLIUOSE. Leonardas Žitkevičius. Lai

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

lio formato ................................„......................................................$1.50
SODAS UŽ HORIZONTO, Aloyzas Baronas. Liet. Knygos Klu

bo leidinys. 1955 met. 252 pusi................................................$2.50

llilllliiiliiiiiiiiiiiiiiiir iiiiiiiitiiiiiiiiiii. 

iWet. KEpublic <

ADOMAS VAITKKiVICIvB 

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS Vby rūšių namų apšildymo 

Matomos įvedimas, perdirbi
mas Ir pataisymas 

Greitas, sąžiningas ir pigus 
patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
11 1 to va 1

4919 So. Paulina St 
PRospect 6-7960

Tel. REliance 5-1811
DR. 1MALTER J. KIRSTUK

-DYTOJAS IK CHIRURGĄ* 
LIETUVIS GYDYTOJAS!

3925 West 59th Street
4 D Jlet. R: 10—8:14 vak.

Tvnčb. nagai nutari'

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezid. telef. GRoveliill .6-0617
Valandos: 1-3 p. tu., 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietį).
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso ir buto Oljyntpic 2-4151*
DR. P. KISIELIUS

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

Rez. 1631 S. 19th Avė., Cicero
Kasdien 1-8 vai. ir u-s vai. vak., 

išskyrus trečiudienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Ofiso tek CLiffulde 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 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek.

Ofiso telef. LAfayette 3-8210, 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.

.$1.50166 pusi................................... $2.00
ANDERSENO PASAKOS 1 da.is, J. Balčikonio vertimas.

Nemuno leidinys. 1952 met. Chicagoje 212 p.................. $2.00..$1.50
ANDERSENO PASAKOS II dalis. 204 pusi...........................$2.00. .$1.50
ANGELAI, Frederick von Lima, 1959, Cliicagcs III. 56 pus

lapių ....................................................................................... .. $0.50. .$0.35
ANKA KARENINA I ir II tomas. Aleks. Tolstojus. Verte

pr. Povilaitis. 1954 m. 449 pusi. . .................................... $4.00. .$3.00
ANNA KARENINA III ir IV tomas. Aleks. Tolstojus. Ver

tė Pr. Povilaitis. 1954 m. 384 pusi................................... $3.75. .$2.80
ANT RIBOS, R. Spalis. Apysaka. Tremties leidinys. 1954 m.

484 pusi. Kietais virš.............................................................$5.00 $3.50
ARKIVYSKUPO JURGIO MATULAIČIO UŽRAŠAI. Tė

vu Marijonų leidinys. 1953 m. 220 pusi. Kietais virše
liais . ..................................................................................... $2.50..$1.85

AUKSINĖ SĖJA, Anatcii jus Kairys. Poezija. Nemuno leidi
nys. 1954 met. 86 pusi. Didelio formato............................$2.00. .$1.50

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

AUKSO KIRVIS, rinktinės mūsų žmonių pasakas. Stilizavo 
J. Švaistas, spaudė Draugas, Chicago, 1952, 224 psl. ..

AUŠROS VARTAI, kun. J. Prunskis, 1949, Chicago, III., 40 p.
BŪDAS SENOVĖS LIETUVIŲ, KALNĖNŲ ir ŽEMAIČIŲ,

Simanas Daukantas, Vytauto Sauliaus leidinys. 1954 m.,
362 pusi...........................................................................................

BŪKITE SVEIKI, Dr. Steponas Biežis, 190 p. 1953 m..........
ČIA MŪSŲ ŽEMĖ, 11 sųsiuvinys, A. Vilainis, 1950, Cicero,

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

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

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

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

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

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

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

GĘSTANTI SAULĖ, Jurgis Gliaudą. Metmenys. Liet. .Kny
gos Klubo leidinys. 1954 m. 218 pusi. . i........................... $2.00..$1.50
kinys, Nelė Mazalaitė, 1952, L. Knygos Klubas, Chicago, 

GINTARINIAI VARTAI, legendarinio pobūdžio novelių rin-
111. 248 pusi.................................................................................. $2.00..$1.50

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, I to
mas, kini. dr. J. Vaitkevičius, MIC., TT. Marijonai, 464

j, < puslapiai ....................................................................................... $5.00. .$3.50
GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, IT to

mas, gavėnia ir velykinis laikotarpis, Kun. Dr. J. Vait
kevičius, MIC, TT. Marijonai, 543 p................................... $5.00. .$3.50

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

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

HAUFO PASAKOS, KARAVANAS, Nemunas, 1952 m.,
Chicago, III. III leidimas, 113 p........................................... $1.50.. $1.10

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

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

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

JUOZAS PAUTIENIUS, Ignas šlapelis, Studija apie menų 
ir Juozo Pautieniaus kūrybą. Lietuvių ir anglų kalboje.
Virš 20 J. Pautienaus pieštų paveikslų. Didelio formate*
Teksto 87 pusi. L. Knygos Klubo leidinys. 1955 m. Kie
ti drobiniai virš........................................................................  $5.00..$3.50

KAIMIEČIAI — Ruduo, W. S. Reymont. Vertė F. Nevera-
vičius. I-mas tomas. Išleido “Nemunas”. 352 pusi. .. $3.00. .$2.25 

KAIMIEČIAI — Žiema, W. S. Reymont. Verte F. Neveravi-
čins. II-ras tomas, 383 pusi. Išleido “Nemunas” .... $3.00..$2.25 

KAIMIEČIAI — Pavasaris. III tomas. Vertė F. Neveravi-
čius, 471 pusi. Išleido “Nemunas” ................................... $3.50. .$2.65

KAIMIEČIAI — Vasara. IV tomas. Išvertė F. Neveravi-
čins. 392 pusi. Išleido Nemunas ........................................ $3.50. .$2.65

KĄ IR KAIP RAŠYTI Į LAIKRAŠTĮ, Dr. J. Prunskis, 1950,
“Draugas”, p. 46 ..................................................................... $0.20. .$0.15

KARALIENĖS PRIŽADAS. Mary T. \Vaggaman. Išvertė Jo
nas Tarvydas. Kietais virš. 130 pusi. ................................$LOO. .$0.75

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

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI. Parašė Kun. Pauliukas. 330 pusi.
425 paveikslai, I^ahai gražiai išleista knyga ................... $3.00. .$2.25

KELIONĖ PO EUROPĄ, Kun. I’r. Vaitukaitis, 1928, 188 pus
lapių .............................................................................. ................$1.00. .$0.75

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

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

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

kaitė-Abramaitienė. L. Knygos Klubo leidinys. Didelio
formato. 58 pusi. 1953 metais ............................................ $1.50. .$1.10

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

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

KRAŽIŲ SKERDYNĖS, Jonas Marcinkevičius. 11 dalis. 320
pnsl. Nemuno leidinys 1955 met............................................$3.00. .$2.25

KUDIRKOS RAŠTAI. Spaudai paruošė Simas Miglinas.
Trenities leidinys. 1953 m. 488 pusi. Kietais virš.......... $5.00. .$3.50

LAIPTAI Į TOLUMAS, Liudas Teikus. Romanas. 1954 met.
342 pnsl........................................................................................... $2.50..$1.85

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

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

LIETUVIUI CIIICAGOS METRAŠTIS, “Nemuno” leidinys.
Redagavo A. Vilninis-šadlauskas, 244 pusi..................... $3.50..$2.65

LIETUVIŲ POEZIJOS ANTALOOIJA, sudarė J. Aistis ir 
A. Vaičiulaitis, liaudies dainos, virš 150 poetų kūriniai 
110 paveikslų, gražūs kieti audeklo viršeliai, 1952 m. L.
Knygos Klubas, Chicago, III. 832 pusi.............................. $6.00. .$4.50

LIETUVOS VYČIŲ DOVANĖLĖ, kun. dr. M. Gustaitis, 1915,
“Draugas”, 28 p......................................................................... $0.15..$0.10

LIETUVOS PAJŪRIO PADAVIMAI. Paruošė Dr. J. Remei
ka. Virš 20 padavimų. Tinka jaunimui ir suaugusiems.
Tremties leidinys, 1954 met. 114 pusL Kieti drobiniai 
rirfeUai, paauksuotos raidės ............................... ~............ $2 00„$1.80

nis. Nemuno leidinys. 1953 m.

$1.25. .$0.90

$2.50.. $1.85 
$0.30. .$0.20

$4.00.. $3.00 
$2.00. .$1.50

.$1.10

.$1.85
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SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

IŠ WGE8 stoties — Banga 13911 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.

8:46 iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

SEKMAI). 8:30—0:30 v. r. iš stoties I 
WOPA — 1100 kil.

7169 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29, III. HEmlock 4-2413

3M
i Tel. ofiso HE 4-0009. rez. PR 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS TR CHTRUnGAS 

1957 W. '<arflelr nive 
VAL: t 4 ir C

(k-Atadieniait- nuo I iki « vai p. p. 
eekvrus <etvirtad. ir aekmad

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES ER 

GERKLĖS LIGOS 
— Pritaiko akinius —

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

Ofiso telefonas: PK 8-3220 
Res telef. VVAlbrook 5-5076

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7150 South H’estern Avenue 
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 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. U’Albrook 5-3785

”“1. ofiso PRospect 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 So. Uood Street

PrtSmimo vai. nuo 2—4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki S vai. pirmad. ir penkt. 
Trečiad. ir suk uždaryta.

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
cvpvTOJA TR CHIRURGĖ 

Office: 10748 South Michlgan Avė.
Buto 1653 VV. 103 St., Beverly Hills

Vai1.: kasdien Inuo 6 v. v.'jki 9 V. v?.y 
Vai,; kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

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

Tel,: Ofiso — PCTlman 5-8768
Kuto — BEverlv 8-3946

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

"• .1. ofiso HE.4-6849. rez. HP 4-2324

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir., penat. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir šešt. pagal sutarties

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D81 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. Ir 
šeštad.

Res. tel. GRovchill A-5603

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

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

Šeštad. 16—12. Trečiad. uždaryta
lxAfayette 3-484#.

Namų — CEdarcrest 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOrfAl IK CHIRURGAI 
3259 South Halsted Street

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1 484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. Republic 7-8818.

DR. FL. TALLAT-KELPiA
Ofisai 20 North YVaeker Drive 
(Civlc Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2204

5002 YVest lOth Str., Cicero 
Vai. kasdien 6-8, šeštad. t-2 vai 

Tel. TOwnhnll 3-0950
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avė.
Tel. PRospert 8-1223 arba \YE 6-5577 
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. 4-2123, rez.PR.6-84M4

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai 1 iki 4 v. p. p. 

šeštadieniais 1 —
ir 6—8 v. vak 

-4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRoepcct 6-8400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(V aškcvlčiū 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 Victory 2-1581
Rez. Victory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

SŪNUS PALAIDŪNAS, Vysk. Pulton J. Sheen, išverto Kun.
J. Karalius, išleido Liet. Knygos Klabąs. 1952 m., 174 p. $2.00. .$1.50

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI, kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC.
1949, Marijonų leid., 714 p. ....................................................... $3.00.. $2.25

TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS KONGRESAS 8YD-
NEY, AUSTRALIJOJE, vysk. P. Būčys, MIC., 1929. 244 p. $1.25. .$.90

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ, P. Kesiūnas, 3-jų dalių roma
nas iš bolševikų okupacijos, išleido autorius, Chicagoje,
1953 m., 293 pusi.............................................................................$3.00. .$2.25

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

THE BOOK OF OUR PIIZ1RIMAGE, by Adam Mickewiez, 
translated by J. K. Tautmyla, printed in Chicago, 1950.

. ............................................................................................. $1.00. .$0.75
THE FIRST MARTAN READER (Folktales, legends, and 

short stoties trannlated from the Lithnanian langnage)
1951, Chicago, p. 96......................................................................$1.00. .$0.75

“THE LITHUANIAN SITUAT1ON” prof. K. Pakštas.
Lith. Cultural Insitute. 1941, 62 pages.................................$0.50..$0.35

THE LITHUANIAN LANGUAGE, A Characterization by
Alfred Senn, University of Penusylvania. 1942. 52 pages $0.50. .$0.35

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

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

Už SPYGLIUOTŲ VIELŲ, A. Gervydas, 1950, “Draugo” sp.
219 pusi............................................ ..............................................$2.25. .$1.65

VALERIJONO LAŠAI, sutaisė ir sumaišė Dr. S. Aliūnas.
Jnmoristika. Nemuno leidinys. 1954 m. 64 p....................... $1.00..$0.75

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

VIDURNAKČIO VARGONAI, Česlovas Grincevičins, neįti
kėtinos istorijos, išleidc Liet. Knygos Klnbas, 1953 m.
132 pusi.............................................................................................. $1.50. .$1.10

WHO IS WORSE STAL1N OR HITLERĮ, T. Angelaitis,
1950, 48 p.......................................................... ;.............................. $0.75..$0.65

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

ŽMONIJOS LIKIMAS ŠV. JONO APREIŠKIMO KNYGOJE,
Knn. Vyt. J. Bagdanavičius, L. Knygos Klubo leidinys.
1956 m. 406 pusi.............................................................. .............. $3.60. .$2.65

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street

Chicago 29, III.

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

(Kampas 47-tos ir Daman Avė. 1 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

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

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8317 South Westem Avenue 
Chicago 20, m 

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REptihlio 7-4POO 

Rezldencia: GRovchill £-8161

DR. 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. VTrginin 7-0036. 

RezldemcLjon tel. BEvm-Iy 8-8244

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir California Avs 

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

Ofiso telef. YArds 7—1166 
. Beaidencijos — STcwart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street
(kampas Halsted Ir 35-ta gatvB) 

VAL. 1—4 Ir 6:80—8:30 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarė

šeštadieniais i—4 vai.

TeL WAlbrook 5-2670
Res. HHltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso PK. "838. rez. KR. 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weat OSrd Street

VAI. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:1<' 
Iki > vai. Trečtsd Ir šešt. uždaryta

telefonas GKovehtli 6-1
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS

Valandos: 9—12 ir 7—» » v pagal 
susitarimą Išskyrus trečis-Henlus 

2422 W. Marųuatte Road

Ofiso telefonas — Itlshop 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 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais Šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. KEpublic 7-2200 

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

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

keičia stiklus Ir rėmus 
4455 S. California Avė. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto iki 3 v. p. p.

Tel. ofiso Y A. 7-4787. rez. PR. 6-1830

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
VAL. nuo 2—4 ir 6—8: trečiad., šeš
tini Ir sekmad. tik pagal sutarti.
Jei neatsilieps vlršminčti telefonai,

šuukite Mldway 3-0081

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - I’rotezistas

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. 8pt*c. pagalba kojom

(Arch Supports) ir 1.1. 
Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 W. 63rd St.. Chicago 29, IU. 

Tel. PKnepeet 6-5084

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HK.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 iki 8 va.*..

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS m CHIItUHGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6658 

Rezid. 6600 S. Artesian Avė.
VAI. 11 v. v. iki 3 p.p.; 6—9 v. v.

I DR. G. SERNER
LIET’JVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1828 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street

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

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

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

4712 South Ashland Avė.
Tel. YArds 7-1873 

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

Perskaitę
kitiems!

‘Draugą”, duokite

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FR1END
4545 W. 63rd Kt., Chicago 29, Illinois, Tel. LUdlow 5-9500

F.ntered as Recond-Class Matter March 81, 1916, at Chicago. Illlnola 
Pndev the Act of March I, 1879.

Men»her of the Cathollc Press Ass’n 8UB8CRIPTTON RA TĘS
Publtshed daily, evept Rundaya 38.00 per year outatde of Chicago

by the 39.00 per year ln Chicago A Cloerr
Idtbuanlan Cathollc Prass Soolety 38.00 per 

Eoretgn 3
year i n Canada 
11.00 per year

PRENVMKRATA: Metams H metų 8 mšn. t mSn
Cbicagoi Ir Cicero) 39.00 5.00 33.75 31.16
Kl»ur JAV ir Kanadoj 38.00 34 50 33 30 31.to
Užsienyje 311.00 35.50 33OS 81.81

Red.Vclja straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ns 
muro. Juos grąžina tik Iš anksto susitarus Redakatja ui skelbimu turim 
nentaakn Hkelhlmti kainos nrlstunčiamoe savus nrašvma
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LIETUVA JAV KONGRESE
Šiandien Jungtinių Amerikos Valstybių Kongreso abiejuose 

rūmuose bus pasakyta daug kalbų apie Lietuvą, ryšium su jos 
nepriklausomybės atgavimo sukakties minėjimu. Kalbės sena
toriai ir kongresmanai. Kuriems jų pritruks laiko pasakyti kal
bas plenume, jų pareiškimai bus atspausdinti kongresiniame lei
dinyje "Congressional Record”. Jų paprastai būna daugiau kaip 
šimtas. Manome, kad ii' šiemet jų bus nemažiau, kaip pernai ar 
užpernai. Senatorių ir kongresmanų kalbas bei pareiškimus Va
sario 16 proga Amerikos Lietuvių Taryba kasmet atspausdina at
skiroje knygutėje ir jų plačiai paskleidžia amerikiečių tarpe. Tas 
leidinys daro ypatingų įspūdį, nes jis parodo, kad apie Lietuvą 
kalba didelės ir šiandien pačios galingiausios pasaulyje valstybės 
parlamentarai, o ne vien tik patys lietuviai.

Šiandieniniai Kongreso posėdžiai yra skiriami Lietuvai dėl 
to. kad šeštadieniais neposėdžiaujama, o penktadieniais posė
džiai nėra gausūs. Kitu atveju Lietuvai skirti posėdžiai būtų pra
vesti pačią šventės dienų — vasario 16 d.

Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdomojo Komiteto rūpesčiu 
ir pastangomis buvo įgyvendinta ši graži ir lietuvių tautai bei 
Lietuvos išlaisvinimo reikalui labai naudinga tradicija — kasmet 
minėti JAV Kongrese Lietuvių Dieną. To pasiekta mūsų draugų 
parlamentarų pagalba. Todėl mes, minėdami Vasario 16 savose 
salėse, neužmirškime jiems padėkoti. Tų pačių lietuvių draugų 
dėka Atstovų Rūmuose 1953 metais buvo pravesta Kersteno re
zoliucija, kurią pravedant (vykdant Pabaltijo valstybių pagrobi
mo ir bolševikų vedamo genocido tyrinėjimus) mūsų tautos var
das buvo labai plačiai išgarsintas. Jų dėka ir Senate 1956 me-

RAMU PRIEŠ AUDRA

Indijos krisluin .Menuli (kairėje) kalba dr. \ ietcr Helttuiiile, Perų 
valstybės atstovui, pirmininkui Politinio komiteto, prieš prasidedant 
Junetiuėse Tautose Alžyro klausimo svarstymui. (1NS)

bės būtinumo priminimas visur 
kataliką lydėtų.

‘Bet čia dažnai pasireiškia mu 
myse sekuliaristinės įtakos li
kučiai, nes, nors kiek susiaurin
ti kūno reikalų aprūpinimą mū
sų dvasios naudai vardan mūsų 
paskirties amžinybėje, labiau
siai yra svetima sekuliaristi- 
niam galvojimui.

Mes, lietuviai katalikai, turė
tume pasiryžti reformuoti savo 
asmeninį biudžetą, įvesdami į jį, 
nors ir labai nežymią, bet pašto 
vią poziciją labdaringumui. Tuo 
būdu galėtume sukurti nuolati
nės įplaukiančių išteklių srovės 
palaikomą tvirtą savo katalikiš
ką labdarybės fondą. Taip su
sitvarkę, ir patys jaustume, kad 
stojome į moralinio tobulėjimo 
kelią, o kas dar svarbiau — 
šviestume sekuliarištinei aplin
kai moraliniu pavyzdžiu, kad

ją laimėtume, kol nepasirysi- 
me bent minimaliam savęs išsi 
žadėjimui, kol neiŠRiskirsimc se- 
kuliaristinėje aplinkoje, kad ir 
mažo laipsnio moraliniu pran i- 
šumu, mums sunku bus ją veik
ti. Gražbylystė nedaro reikia
mo įspūdžio sekuliaristinei mū
sų visuomenei, nes sekuliaris- 
tai taip pat turi pakankamai 
gražbylių. Jiems p įtraukti rei
kalingi krikščioniško gyvenimo 
kilnūs pavyzdžiai. Aš žinau, 
kad čia aš nieko naujo nepa
sakiau ir visa lai visiems 
mums nuo jauniausio iki se
niausio yra seniai ir gerai ži 
noma. Bet svarbu yra, kad lai, 
ką mes visi be išimties taip ge
rai suprantame, pasiryžtume ir 
įgyvendinti, jei norime, kad mū 
sų katalikiškos akcijos įtaka bū 
tų žymesnė mūsų sekuliaristi
nei visuomenei.

I I l'.l IC V \l IiA\h \ '
Kasomoji inaHii* h t.i'o iit-uiau. 

mi k ia u. H i l n i r/ i i t ! * | ■ * i
liausi moduliui nuo u a ug

« iau l’lj-.u. m toi n.iuia \ i u us vuoi 
nui Mokusd,. tik po kas no
n« Hį. Pristatoma j h< l kilt ) pasaulio 
kitiupiį su pilniau tom v.t r.» nt Ijom

Katalogus ir smulkio u .mm mtoi
IIIOi'IJ.IS l' lkol llll.ll*

,1. lt. <'ietlroilis, Hi.t'J Slręrl,
Hartford. <‘oi»i».. kun I u turui 

žinomos koip si.i/.imu:. i . o -.muu

Klauskite informacijų —
I. L. GIEDRAITIS 

1632 Broad St„ Ilarfonl 6, Conn 
Kuris “Draugui" žinomas, kalt

i sąžiningas asmuo
taro, kad panašiose “davatkų” draugijomis, į kurias mūsų in- 
draugijose inteligentui nepride- teligentai katalikai vengia stoti, 
ra ir net būtų gėda dalyvauti, nenorėdami pakelti paniekos, 

kuri susieta su davatkos epite
tu. Reikėtų pagaliau nusikraty
ti šios prietaringos pažiūrom į

Davatkiškumo sąvoka priklauso 
prie labiausiai miglotų sąvokų.
Vieniems tai reiškia lėkštą mal

tais buvo pravesta šen. Paul Dougals svarbi rezoliucija, siūlanti dingumą, tapusį tik mechaninių
steigti “Laisvės Administraciją”, kurios tikslas būtų buvęs pa
gyvinti komunistų pavergtųjų tautų išlaisvinimą. Toji rezoliu
cija nebuvo vykdoma, nes jai nepritarė Valstybės Departamentas.
Nepritarė ir atitinkamos Atstovų Rūmų komisijos, nes jos lai
kėsi Valstybės Departamento nusistatymo. Bet vis tik ši rezo
liucija iškėlė ir plačiai išgarsino mūsų tautos problemas.

Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdomojo Komiteto pastangų j nijimas. 
dėka įgyvendinta ir kita labai svarbi ir labai graži tradicija —
Vasario 16 minėjimo proga kviesti lietuvius kunigus atkalbėti po
sėdžių pradžios maldas. Tai yra vykdoma ir šiandien. Šv. Juo
zapo parapijos \Vaterbury, Conn., klebonas kun. Juozas Valan- 
tiejus kalbės maldą Senate. 0 kun. Petras Cinikas, MIC, — At
stovų Rūmuose. Vadinas JAV parlamentarai šiandien ne tik kal
bas sako apie Lietuvą, bet taip pat ir meldžiasi už Lietuvą, lie
tuvių kunigų vadovaujami.

Ta pačia proga norime paminėti, kad valstybės sekretorius

veiksmų atlikimu, neįliejant į 
juos širdies nei turinio ir juos 
pačius, kaip tokius, laikant iš
ganingais. Kitiems davatka yra 
visokių neigiamų žmogaus būdo 
savybių greta maldingumo įkū- 

Pagaliau tretiems da

maldingumą, liautis juo drovė
tis .r nesišabini nuo "eligim.j 
mūsų draugijų. Juk tos drau
gijos yra bendros katalikiškos 
akcijos organizacijos, akcijos, 
kurioje visi katalikai, kaip pa-

Humanizmas Biliūno raštuose
I

DALIA KARALICTE, Los Angeles, Calif.

Jonas Biliūnas lietuvių lite-j Vokietijoje kaip tik tuo laiku,; 
ratūroje nėra laikomas vienu iš kai Biliūnas ten studijavo, šie-į 
didžiausių rašytojų. Jis toks; kė sulyginti žmogų su gyvu-1 
gal būtų buvęs, jei jam būtų liu paties žmogaus akyse, ir jį1 
tekę ilgiau gyventi. Jis mirė pa-, paskatinti gyventi tik žemųjų i

minėta, privalo dalyvauti. Ir dėl' čiuose prozininko kūrybos na- instinktų, egoistiniu gyvenimu, 
tautinio sentimento neturėtume> šiausiuose miestuose. Neatlikęs Pozityvistai filosofai įrodinėjo 
nuo jų šalintis, nes maldingu

PIGIAI IR SAUGIAI j?

PERKRAUSTAU
B A L DU S
VIETOJE IR M TOLIAU

K. EIDUKONIS

vatka yra išskirtino maldingu
mo žmogus, nekvalifikuojant jo! mas, kuriuo šios draugijos ai
maldingumo nei kaip lėkštą, nei 
kaip gilų, nei priskiriant jo bū
dui betkurių neigiamų savybių.

Atrodo, kad tokios pažiūros 
laikėsi mūsų nepriklausomybės 
laikais ponios, kurios mėgo sąra 
dyti zitietes — davatkas — sau

suoja, bendroji malda, sujungtų 
mus visus į širdingą šeimą — 
naujus ir senus ateivius, moky
tus ir nemokytus.

Labdarybė
Kaip malda siekia išauginti

jokių didžiulių darbų Lietuvai kad žmogaus dorinė, religinė ir 
nei politikos, nei literatūros at-j estetinė sąmonė tėra aplinky- 
žvilgiu, Biliūnas yra žymėtinas bių ir papročių vaisius, kad 
kaip pirmasis lietuvių rašyto- žmogus savyje neturi dieviškos 
jas, pradėjęs estetinio realizmo kibirkšties, kad jis tėra tuo ką 
laikotarpį. Tuo keliu vėliau ėjo jis valgo (Feuerbaeho posakis 
Vienuolis, Putinas, Sruoga ir; “der Mench ist was er isst”). |

John Foster Dulles Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausybės ! tarnaitėmis, pasitikėdamos, kadi mūsų santykius su Dievu, taip 
vardu yra paruošęs pareiškimą (tekstą paskelbsime rytoj), iš ku- t°s davatkėlės tarnaitės nepasi- labdaringumas kilnina mūsų
rio yra aišku, kad Amerika stovi ir stovės už Lietuvos ir kitų 
pavergtųjų tautų išlaisvinimą. Šis pareiškimas yra ypač svar
bus Pabaltijo tautų laisvinimo byloje.

Mūsų žiniomis, prieš keletą dienų Washingtone lankėsi inž. 
Antanas Rudis, Alto centro veiklus narys ir ALRKF pirminin
kas, kad patirtų galimybes naujai iškelti Senate, šiuokart ir At
stovų Rūmuose “Laisvės Administracijos” (pernykštės šen. Doug 
las rezoliucijos pavyzdžiu) klausimą. Pasirodo, kad tokių gali
mybių yra, ir todėl reikėtų jų neužmiršti Vasario 16 minėjimuose.

Reikia laukti, kad visi tie šaunūs įvykiai Kongrese ir vyriau
sybėje bus mums paskatinimu stipriau ir nuoširdžiau paremti 
Lietuvos laisvinimo darbus ir gausiai dalyvauti Nepriklausomy
bės šventės minėjimuose.

BENDROJI KATALIK. AKCIJA IR MES
JULIUS GRAVROGKAS, Clevelaml, Ohio

tiirne maldingumo pažymį. N**s 
visais atvejais maldingumas ka
talikui yra būtinas davatkos ti-

' tului įsigyti. Iš kitos pusės, kiek 
Nuo specialiosios katalikiško- šaulį, kurį be impozantiškų mo- vienag ypatingai maldingas> iš.

‘?i0S ,.,ak?ij°S S,kiriaSi , bendr0ji ,ra?n;iO_gy3enSifaVyZdŽ1U yra , skirtino maldingumo pašau'e- 
tis, kaikurių katalikų, o ypač

savins savo ponų turto ir bus sa santykius su artimu. Bendro- 
vo pareigoms ištikimos. Taigi; sios katalikiškos akcijos institu- 
šiuo atveju davatkoms buvo pri cijų tinkle yra nemaža skirtų 
skiriamos net tam tikros teigia- tam tikslui labdaringų organi- 
mos būdo savybės. Tačiau nė zacijų, kuriose katalikai turi 
viena anų nepriklausomybės lai. progų reikštis savo artimo mei- 
kų ponių, kaip ir šio laiko trem- le, reikštis labdaringumu. 
ties ponių, net ir katalikių, ne- Sunkiausiai žmonių realizuo- 
pasidžiaugtų, jei ją kas imtų jamas, bet pirmutinės svarbos 
laikyti davatka ar davatkėle. Dievo įsakymas yra: “Mylėk sa- 
Tikriausiai dėl tokio epiteto ji vo artimą, kaip pats save”. Tad 
užsigautų. nenuostabu, kad katalikai yra

Jei pajieškotume šiose skir- Bažnyčios įpareigoti labdarin- 
tingose į davatkas pažiūrose kc gurno dorybei. Tačiau Bažnyčia, 
nors bendro, esminio, tai ras-i ypatingai akcentuodama šią pa-

Turtu Tauią dideli atimt vėžiu”
i •cpuraurlft
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katalikiškoji akcija, kuri yra labai sunku laimėti, 
tiek sena, kiek sena yra krikš- ttvaptu
čionybė. Pastaroji akcija re
miasi Kristaus Mistinio Kūno Dalyvauti bent kurioje vieno- 
doktrina. Doktrina moko, kad je gausių bendrosios katalikiš- 
Kristus turi du kūnus — vie- ko8 akcijos organizacijų yra vi- 
ną Danguje, o kitą čia žemėje, Į sų katalikų pareiga, kaip tų, 
kurį sudaro krikščionys. Kris- kurie aktyviai reiškiasi specialio 
tus yra pasakęs, kad atėjo į že- je katalikiškoje akcijoje, taip 
mę tam, kad žmonės turėtų gy- ir tų, kurie dėl nepakankamo pa 
venimą. Jis pabrėžė, kad mūsų siruosimo arba kitų priežasčių 
gyvenimas gali būti vaisingas aktyviai joje reikštis negali, 
ar nevaisingas pareinamai nuo Nes visi be išimties turime steng 
to, ar Jis gyvena mumyse ir tis tobulėti, kad būtume gyvi 
mes Jame, ar ne. į Kristaus Mistiniame Kūne. Pa-

1 stangos šioje srityje gali būti 
religinės ir moralinės. Savo

sekuliaristinės pasaulėžiūros ar 
ba tos nuotaikos žmonių yra lai
komas davatka, o pasauliečių 
maldos draugijos — davacK’j

reigą, nenustato jokios labda
ringumo normos ir šiuo atžvil
giu tikinčiųjų nekontroliuoja.
Prisiminus Evangelijos patari, 
mą, kad dešinioji nežinotų, ką 
daro kairioji, katalikui nepride
ra skelbti savo labdaringų dar
bų, nei jais didžiuotis. Todėl jo
kia kontrolė čia ir neįmanoma.
Tiktai vieno būtų galima pagei
dauti, kad labdaringumo dory- pradus. Pozityvizmas, įsigalėjęs

kiti.
Realizmas Biliūno kūryboje 

buvo ryškus, bet skyrėsi nuo 
klasikinio ir Vakarų realizmo. 
Estetinis realizmas pabrėžė 
grožio santykį su pačiu gyveni
mu, su gamta, su tiesa, nesigi
lindamas į visas gyvenimo 
smulkmenas, ką klasikinis rea
lizmas pabrėžė. Biliūną mažiau 
domino gamta, daugiau žmonių 
gyvenimas — darbininkai - pro
letarai ir jų skurdas, turtuo
liai išnaudotojai ir jų praban
ga, valstiečiai - mažažemiai, 
baudžiauninkai, o iš dalies ir 
dvarininkai. Šita socialinė anti-l 
tezė ir dabar yra mėgstamoji 
literatūros sritis, todėl nenuo
stabu kad ji imponavo Biliūnui. 

Estetinis Realizmas
Biliūno kūrybos realizmas 

aiškiai skiriasi nuo tuo laiku iš
populiarėjusio natūralizmo ir 
pozityvizmo. N a t ū r a Ii zmas 
žmoguje pastebi tik fiziologiją, 
tuo tarpu kai realizmas, ypač 
estetinis, pastebi ir dvasinius

Šis kraštutinumas turėjo daug J 
reikšmės literatūroje, menuose 

(Nukelta į 4 psl.)

Iš ARTI TOM B DU
PERKRAUSTYMftS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauria. Pigus Ir sąžiningas 
pala rnaA imas

R. ŠERĖNU
4546 S. Wnnd St., Chieago 
9, Illinois, tel. VI 7-2972

■>
Saulėtoji Florida kviečia Jus i nauiaji lietuviška
THE NEW BOLIVAR HOTEL

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

Skoningai įtaisytas, naujas pasta
tas, prie pat okeano.

■ .liuksusiniai kambariai. patai 
kiekvieno pajamas, ideali vieto 
ve arti krautuvių, teatrų ir pa, 
šauly Karšios' l.inroln Road.

Zernos kainos, visi kambariai tori 
privačias vonias, du&ns ir te|e 
fonus, keletas minučių atstumt 
nuo restoranų, naujos auditori
jos ir meškeriojimo krantines

Dvelkimas iš okeano ateina, tiesiai 
j J tisų kambarį.

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

£

liuli lis turi centrinę ’-ilrlymo bei 
šildymo sistemų. Atidaryta aps
kritus metus

Arą pilnai Įtaisytas soliariumas 
(siin <ipck) moOrirrM »r vyrams 
atskira i

Visu kambariu langai išeina i lau
ka Yra liftas 1‘levator). kortų 
ka mba rys.

Aiaudvmasis okeane tiesiai i- Jūsų 
kambario.

Pilnas pataroa> imas paplūdimyje. 
Į n tuviai savininkai

Dėl rezervaciją prašome rašyti: Mr. J. Petranskas, “The New 
Bolivar Hotel”, 740 Ocean Drive, Miami Beach. Florida, arba 
skambinti telefonu: JEffersoin 8-8716. Miami Beach. Fla.

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalail, 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th St. RE. 7-1941

prasdamas, ko Linkus straksi kambaryje. Toks suma- susitikti. Kam čia. kniaubtis / lekšter.
nymas netikėtas ir jam, bet kito kelio nėra. Julius Julius pamažu stato bulei/ ir prikand i lopą J 
taip reikalingas! Ir klebonas suka pirštus, dailina, eina, išvažiuoja! Ir kas daryt'7 n ;;;il ten, ?’orvai- 
smilko buhalterį, prideda algos net 25 litus mėnesiui, šuose, dar sulaikys kleboną u- Gimbutą
Tvirtina ir Gimbutas žodžiu. Prie gonkų arkliai. Linkus pirmas kopia j veži-

— Alga pakelta, užanstspauduota! — mostiguo- mą ir ūmai susilaiko:

Šv. Povilas, aiškindamas Kris 
taus Mistinio Kūno doktriną, 
daro analogiją su fiziniu žmo
gaus kūnu, sudarytu iš narve
lių, kurie turi savo paskirtį 
kūne ir, jei gyvi, gyvena kūne, 
o kūnas juose. Taigi, norėdami 
realizuoti doktriną gyvenime, tu 
rime stengtis būti gyvais Kris
taus Mistinio Kūno narveliais. 
C kad taptume tokiais, turime 
su Juo kartu džiaugtis, liūdėti 
ir kentėti.

Praktiškai tai reiškia, kad, 
mylėdami savo artimą, kaip pa
tys save, turime gyventi mūsų

ja Linkus. — Dabar klausykitės! Kai pati riebioji da
lis praėjo, ko mum sėdėti, ko mum vargti, kai už lan
gų svietas laukia. Jei pons Julius tokius planus su-

— Aš juk su dviračiu. Raitas nujosiu. Purtėkit 
jūs vieni.

Susėda klebonas, Gimbutas ir buhalteris. Kiti
galvojo, jis mokės ir atsijoti, ką į bankelį nariais pa- tuoj išsisklaido. Norvaiša ne toks pažįstamas, kad 
kviesti. Po dviejų savaičių vėl galėsim sunešti klum- drįstum užeiti. Linkus dar ginčijasi Kokių čia didė- 

Julius jau skleidžia savo sumanymus. Visi klau-'P63’ Parašus padėti. Siūlau baigti posėdį, užgerti. lo-ijjy pažinčių: geras žmogus ne sukrius, tai eik ir 
jo religingumas nebūtų lėkštas, sosi blausūs ir kartas nuo karto žvelgia pro langą, kia auksinė proga. Laistykim algą! sveikink.
kad jis nesireikštų vien tik lai-kur praeina žmonės, nudunda vežimai. Linkus nėra- Valdyba, rodos, to ir laukė. Pritaria ir keliasi. ! Vežimas nudunda, o Linkus skuba už bankelid, 
kinio gėrio prašymu, pavirsda- miai sukiojasi. Nepastebėtas įsmunka virtuvėn. Kai Julius gi pamažu užskleidžia aplanką su posėdžio pla- kur spindi jo dviratis, Įstumtas j agrastų ‘ mma 
mas tuo būdu bizniu. Toks re- buhalteris, išaiškinęs reikalą stabteli. Linkus pasiro- nais, su tom spygliuotom vielom, į kurias turėjo visi

, įstrigti. Jei ne alga, jis dar sulaikytų, įtrauktų į gin
čus. Dabar belieka tik valgomasis. Gal jis užtvenks 
jų kelią.

. . . ,,,,,, ... Ten ilgas stalas, atsirėmęs į langą. Pūpso kala-Julius didžiai gerai užmanė. Užginame ,r užgeriame j kuU) M ( deSros Q jr kri
jo planą! Na, uz musų šaunų buhalteri! devynios galybės! Kokie surasoj, buteliai!

Valdyba susižvalgo, bet ima stikliukus ir kelia užj “iį įįa jje neišeis sveiki!” — galvoja Julius ir i važiuoja.
Juliaus planą. į žmaikAčiai sukiojasi, pilsto gėrimus, paduoda kumpius. Rukdamas j tiltą, pamato Lina

Buhalteris nori sudrausminti Linkų, bet kai sti-i ragina. Jis nori kuo greičiau įkaitinti draugiją. Ta- — Paniulaite miela, — juokiasi prisigrūdęs per 
kliukai ir komplimentai keliasi, belieka jam tik i da visi savaime prisvils prie kėdžių. žmones, — užeik šį vakarą į bankeli, liko ten daug
džiaugtis. Dar gerai lūpų nepadažo, kai bankely pasirodo ! Vynu galėsi kojas nusiplauti

religinėje praktikoje kiekvienas 
katalikas privalo stengtis, kad

ligingumas nedaug tesiskirtų 
nuo pagoniškumo. Juk ir pago
nys meldėsi, kad laimėtų dievų 
palankumą ir tuo būdu atitolin
tų nuo savęs nelaimes. Pago
nys nepažino tokių žmogaus su 
Dievu santykių, kurie būtų įdva 
sinti ne vien tik savo naudos 
jieškojimu, bet pagarba, pasiti-

artimo džiaugsmais ir nuliūdi-1 kėjimu bei meile savo Sutvėrė-
mais, turime užjausti jį nelai
mėje ir jame pagelbėti, nes, ką 
padarome savo artimui, Kristui 
padarome. Bendroji katalikiška 
akcija, įdvasinta čia nurodytos 
Kristaus Mistinio Kūno doktri
nos, savo maldos ir labdarybės 
organizacijomis eina į pagalbą 
toms mūsų pastangoms tapti gy 
vais mūsų Išganytojo Mistinio 
Kūno narveliais, taigi moraliai 
tobulėti.

jui ir būtų lydimi pasiryžimu sa 
vęs išsižadėti vardan tos meilės.

Religingumas yra tas veiks
nys, kuris labiausiai gali suar
tinti visus katalikus — moky
tus ir nemokytus. Nes prieš Die

27 tęsinys

do su pilnais stikliukais.
— Psst! Galiu žodelį? — Visi sužiūra nustebę. 

Linkus gi prieina prie stalo. — Aš manau, kad pons

— Dabar, mano ponai, pereisim prie detalaus 
svarstymo, — suskamba jo metalinis balsas.

— Palauk! Kam skubėti — ūžia Linkus. — Jei 
taip viskas dedasi, jei pons buhalteris išgalvojo tokį 
planą, tai ir mes pajudinkim smegenis. Kas tiek daug

vą visi yra lygūs broliai. Bet ar rūpinasi mūsų banku, jei ne pons Julius. O mes k%?i Jis lyg negirdi samdinio kvietimo, toliau pilsto
suartina tas veiksnys mus lie
tuvius katalikus — senuosius ir 
naujuosius ateivius? Turime ne 
maža religinių draugijų, įkurtų 
dar senų mūsų ateivių. Tačiau,

ši senoji akcija laikoma pa-,ir su žiburiu jieškodamas, var- 
gelbine, nes, vesdama Bažny- giai aptiksi jose inteligentų —
čios vaikus tobulėjimo keliu, ji 
tuo pačiu pagelbsti specialiai ak 
rijai laimėti sekuhariaUių pa

na uju mūsų ateivių, šviesuolių. 
Nes vis dar atkakliai laikomės 
aekullarizmu mums įdiegto priė

Aikštėje skamba puodai, dūduoĮa armonikėlės. 
Palapinėse verda prekyba Prie ruko groja muzika. 
Žmonės stumdosi, plavinėjn i vieno kampo i kitą. 
Linkus dviračiu seka vežimą < 1.1 ve ną u/kalbim, čia 
kitam sukikena, primena vaidinimu , puodo vainiku., 
ir plakatą.

— Tokių dar nebuvo, mstvėlink! - prideda ir nti-

Norvaišų bernas, atvykęs pasiimt į vardines klebono, Lina šypteli, tampo raudoną skarelę Pažįstą g»- 
Gimbuto ir pono buhalterio. rai Justiną Linkų, dažnai nutinka bankelyje .ris gi

Še, kad nori! Julius net aikteli. Jie negali išeiti, apsižvalgo, dar arčiau prmritunna ir elmi-kai sti- 
negali! Kur dings jis paskui? Visi liežuviais badys, mirksi:
tyčiosis, primins vakarėlį! — Užkritai tu Juliui kaip gėdėtis už apykaklės

Tik žodį primetame. Visi čia užeiname, lyg į savo na-j degtinę, ragina.
mus, ir posėdį pradedame su gera pavilga. Aš ma
nau: kilsterkim algą. Pats laikas!

Julius įsidega. To tai nesitikėjo. Štai, kur geras 
ir nuoširdus bičiulis, tas Linkus! Kokią progą rado 
prieiti, pasakyti.

— Žinoma, reiktų! prasižioja vienas.
— O kaip klebonas, kaip Gimbutas, mūsų didžio

sios gal vos ’
Klebonas mlrkBl, patempęs aktinę lūpą, nesu-

Kunigas Senkus pirmas sujuda. Nors ir esą sve
čių klebonijoje, bet kaip Norvaišos, tokio gero žmo
gaus, neaplankysi?!

— Hi! — sušunka Linkus. — Traukim visi pas 
Norvaišą. Puikus vyras, ne akėčios, ko mum nepa
sveikinti jo vardinių!

— Ponai, ponai, prašau sėdėti! Aš niekur neva
žiuoju! — stabdo Julius, bet valdybų verčiasi iš kė
džių, palikę pilnus stiklus. Nori ir jie pereiti miestą.

Pats man prisipažino. Negali naktimis miegoti. Vy
ras tiesiog kliedi. Bet žinai, fanaberijos turi apsėiAi' 
Tyčia neparodo, pučiasi, gina,a Tu nežiopsok. nesė
dėk taip rankeles sunėrusi. Imt. n pabučiuok, kad 
skruostai užkaistų. Ko snaudi’ N«-albu..k, įmuk ir 
mink ant kulnų, ir paskui auksini vestuves Paskui ir 
daugiau sugalvosim... Matau, ir tau Julius patinka, 
tik aš niekam nesakau, as draugi J.a • Tavo rankose 
vadeles, tai mokėk gerai išvažiuoti Jei reikia, ir hn 
tagų sudrošk. Tokie vyrai, mėgsta jie moters botagą 

(Bus daugiau,
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HUMANIZMAS BILIŪNO RASTUOSE
(Atkelta iš 3 pust)

ir moksluose. Šiai pozityvizmo 
srovei, kuri buvo ypatingai 
reikšminga žmogaus socialinia
me gyvenime, su kuriuo Biliū
nas taip artimai buvo susirišęs, 
jis pasidavė, bet neparsidavė.

Grįžęs iš studijų Vakaruose 
Biliūnas pasikeitė ir charakte
riu, ir kūryba. Šis faktas iš da
lies yra vysk. A. Baranausko 
nuopelnas, nes Baranausko ko
loritas Biliūno kūryboje yra 
gan stipriai jaučiamas. Bara
nauskas stipriai kėlė Biliūno kū
ryboje taip aktualų žmogaus 
individo laisvės klausimą, jį 
nušviesdamas grynai teologo 
akimis. Biliūno jaunystėje prie
varta stoti seminarijon jame 
buvo išugdžiusi ateizmo pra
dus, todėl Baranausko religinė 
įtaka Biliūnui buvo labai aktu
ali ir naudinga. Stiprios įtakos: 
jo galvosenai, be abejo, turėjo i

ir Kudirka, ir Vydūnas, kurie 
tvirtino, kad žmogaus tikėjimas 
jo gyvenime atlieka didelę ro
lę.

Charakteringa, kad Biliūno 
kūrybos persimetimas iš vienos 
bazės į kitą atitiko bendram 
Lietuvos charakterio pasikeiti
mui; Lietuva, atgavus spaudos 
laisvę, pasijuto savarankiška, 
skirtinga nuo kitų tauta, tu
rinti teisę į savarankišką gyve
nimą. Rusijos nerusiškų tautų 
laisvės siekimas, viena iš 1905 
m. revoliucijos priežasčių, Bi
liūną galutinai palenkė į prie
šingą pusę. Jis nutraukė bet 
kokią politinę veiklą ir likusį 
savo gyvenimą pašventė kūry
bai, kuri jau buvo skirtingo 
charakterio.

Biliūnui dirva buvo labai pla
ti, nes Lietuvon atėjo našaus 
kūrybinio darbo metas. To dar
bo buvo daug, nes visose srity-

se buvo dėl nelemtų istorinių! jokių žmogaus galių neprivalo, sius, kurie paprastai jo kūri-i ir Krisiaus gale. Juozapas p:i- chai akte! m \ laiškas atleidl-
bei politinių sąlygų atsilikta.j nustelbti, nes žmogus yra koni- niuose yra herojai. Ir šiame matęs dobilų krūvą netoliese mas sau padarytų skiraudų rei-
Buvo rūpintasi kelti tiek eko- pilkuota asmenybė. fakte pasireiškia jo humaniz- jais pašeria savo jaučius, už ką kalaiija turėti į žmogų tokią

Būdamas estetinio realizmo mas, nes stipriam (ir dvasiškai gauna mušti medine lazda tuo augštą pažiūią, kokios neįsten-
atstovas, šiuo8 estetiško kuri-; ir materiališkai) žmogui nerei- laiku jį užtikusio dvaro prie- gia sugriauti bet kokios blogy-
nio reikalavimus Biliūnas savo kia paramos. vaizdo Dumbraucko. Humaniš- bes jam dar gyvam tebesant, o
raštuose išpildė. Jo kūriniuose “I ązd ” kūmas yra vykusiai ir įtikinan- ypač kartu gyvenant. Nepai-

ir politinę propagandą nuo lite- galima pastebėti, kad nė viena “,z< a čiai atvaizduotas kada Dum- sant žiauriausių nusikaltimų,
ratūrinės kūrybos. Biliūnas bu- žmogaus ypatybė nėra perdaug Pranas Naujokaitis “Lietuvių brauckas išvyksta iš kaimo, ir
vo vienas iš pirmųjų, kurie ry-| iškelta ar nustelbta, o visos at-. literatūroje” teigia, kad Lazda Į tą pačią lazdą, su kuria mušė 
žosi pakelti lietuvių literatūrą! vaizduotos teisingai ir realis- yra kūrinys, kuriame yra dau- Juozapą, jam palieka. Juoza
is elementaraus liaudies skai-! tiškai. giausia humanistinio elemento i pas neparodo jokio keršto ar į
tymėlių lygio. Tam atsiekti to
laiko rašytojai susirūpino pra- telinl8 momenta8 jr au juo su , , . , , . .... .
turtint, lietuvių l.tcratur, p. siję da] kaj ,ai 8VarbŪ8 i sknauda. kaną lietuvis bau-

kad kaikas viaiSkai nukrętpda-; dž,aun,nkas ,ur6*> "eStL Ck'
„ . .. ruaa žvilgsni nuo kitų elementu mnkas,juūzak?’; ardama.s
blemomis. Biliūnas, žinoma, ne- Dalinksta t literatūrini forma 1 no lauk4 atsis'eda užkąsti, be- atrieks ,o. kų tose srityse at- [““ turėdamas vien tik sausos duo- 
sieke Krėvė arba Vydūnas, bet vien tik fo Pat8 nes riekelę. Duoktme kalbėti pa-

Biliūnas yra kartą pasakęs: i {iam autoriui: "...Valgau ,o ma- 
“Daila visados šlifuoja žmogų n° Jau{,al ,okl?™8 K ’dziomis 

Trumpai apžvelgus literatūri-i — o taip visai blogai priseitų.! a 'T-t, o”' "i"
nes. socialines ir politines to Jos dasilytėjus vėl pradedi 
laiko sąlygas, mes matome kadi linksmiau žiūrėti aplinkui.”

Čia pažymėtinas užuojautos

nominis, tiek ypač kultūrinis 
krašto lygis. Biliūno patriotiz
mas neišblėso, tik jis jau pra
dėjo aiškiai atskirti patriotinę

lesnėmig psichologinėmis, filo
sofinėmis ir socialinėmis pro-

jis stengėsi, ir į to uždavinio 
išpildymą atsidavė vispusiškai.

Biliūno metas, t. y. 19 a. ant
roji p usė ir 20 amžiaus pra-

BUDRIKO
DIDELIS UŽPIRKIMAS Ir INVENTORINIS PREKIŲ 

IŠPARDAVIMAS

(IšUKeita į 6 psl.)

Dailiojoje rašto kūryboje ea- 18 visl' Bili0"» J° ž”^iSk“maB .j .........*
Įtini, momentą, ir «u iuo «„.! P“1 Pavaizduota ta didžioji ypatingi pasireiškia kad, g 

Dumbrauckui pralosus ir pra <’ 
gerus visus savo turtus, Juozą-

man
jų pagailo ,kad valgyti nusto
jau.”

Visuose sukrėtimo laikuose
jieškant atramos punktų, ne- elementas ir gyvuliui, ir žmo- 

džia ėjo maždaug antihumanis-'pamirštama ir religija. Žmogus gui, kuris pasižymi ir Kliudžiau 
įtinę kryptimi, nes žmogaus as-, be religijos nėra pilnutinė as- —....... ........... ......
menybė buvo niekinama, ir jo menybė ir tuo būdu neturi visų 
solidarumas mažinamas. , humanistinių savybių. Tą patį

Atkreipę dėmesį į gero lite
ratūrinio kūrinio reikalavimus,

VIKTORO KO2ICOS 
Lietuviška gazolino stotis ir auto 

taisymasišgyveno ir materializmo įtako-
ie brendęs liberalizmo takais IAt,lekami motoro remontai, lygi- .... .v ... , oreHaę®’ liberalizmo takais i njmOi dažvmo darbai ir keičiamos

pastebėsime išpildytus visuose vaikščiojęs Jonas Biliūnas. dalys
Biliūno raštuose. Džiovos beviltiškai parblokštas, tinTODC m

Praturtinti skaitytojo įiš Zakopanės savo motinai jis1 bALL-Mfc-MllTURb CO. 
asmenjbę viename laiške rašė: “Gulėda

mas, mamyt, ilgą laiką patale, 
daug skaitau ir mįsliju. Ir per
sitikrinau, kad brangiausias

nkoulngu

1/

pas ji priima pas save gyventi, 
tuo būdu atsilygindamas už 
jam padarytą daug kartų sun
kesnę, negu turtų praradimą, 
fizinę ir dvasinę skriaudą.

Šitoks humaniškumo išreiš
kimas reikalauja tikrai tvirto

amo’s KEPYKLA
.1339-41 S. Utuanlca Ava.

L'«L Oliffude 4-6370 
rriAUttome j viaaa krautuve* 
>t ujato tunus, taip pat 1*
.įnertu į ’/isua artloiuoaluv 

atibatua

1
5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533 ’

■ m m at aaa^.

••• :. Savings and Lo< 
Association

' 1
INSURE0

• •' r į* ■ ••'J. Jr' t to.ooo, _

4038 Archer Avenue

F PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
taupymo

BE NDROVt

Tel. LA3-671V 

AUGUST SALCMJKAS Pre,ia.r»»
J

1957 METŲ PREKES. NAUJAUSIO STILIAUS. 
GERIAUSIŲ AMERIKOS IšDIRBYSčIŲ

H M HMM ? M lt

$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

$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

$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. M«.
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

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

Atdaru pinuadicnio ir ketvirtadienio vakarais iki 
sekmadieni 10—5.

PROGRAMA
Prie progos nepamirškite Budrlko Radijo valandos su gerais dai

nininkais ir orkestru. Ketvirtadieniais nuo fi-tos ir 7-to« valandos 
vakare iš stoties W. H. F. C., -450 kll.

Geras literatūrinis kūrinys 
turi sužadinti estetinį pasigro
žėjimą ir praturtinti skaitytojo 
asmenybę. Nesvarbu čia tema: 
karžygių kovos, kaimiečio gy
venimas, aristokratų ar darbi
ninkų likimas, religijos pergy
venimai, krašto nelaimės ir t. 
t. Viskas estetiška silpsta tada 
kai žmogišką gyvenimą vaiz
duojant nukrypstama nuo žmo
giškumo, kada žmoguje auto
rius temato vien tik blogybes 
ar vien tik gėrybes, vien tik ais
tras ar vien tik protą, kada 
vaizduojamas siauras, tik auto
riui teprieinamas pasaulis. Es
tetinio pasitenkinimo nebus, jei 
veikalas kreipsis tik j skaityto
jo protą ar jausmus. Veikalas

sru

STATYBAI
daiktas žmogui yra tikėjimas.” IR NAMŲ 
Tai ir buvo viena iš pagrindinių 
priežasčių išugdžiusių humaniz
mą Biliūno asmenyje ir raštuo
se. Juk Kristus ir yra augščiau- 
sias humanizmo pavyzdys.

Tematika

Pažvelkime į Biliūno temati-! 
ką. Pirmuosiuose jo kūriniuose 
gausu yra socialinių temų. Kaip 
ir daugumas rašytojų, Biliūnas 
imasi vaizduoti baudžiauninkų 
gyvenimą, jį pats pergyvenda
mas ir įtikinančiai perduoda
mas skaitytojui. Visi jo kūri
niai yra persunkti žmogiškumo. 

-Biliūnas visada užstoja silpnuo-

PR4STATOM 
PATAISYMUI 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITIVINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristatymą 

Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo:

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

10 Atsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti 
StaodardFederal Taupymo B-vėje

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

bet knygose rodoma už $1.00.
5. Pakėlėme dividendą 1/4% visoms taupymo sąskaitoms.
6. Visados išmokėjome Taupytojams pagal pareikalavimą 

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

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

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

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

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

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

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

Standard Federal Savings
Wi

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

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

PHONE: Vlrginia 7-1141

. ji-

k

A ttfa

1957 BUICKAS 
Tik

$2,595-00
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUBCK, Ine. 
907 W. 35th St., Ghicago 9, Iii. LA 3-2022

1 PERKRAUSTYMAI -- MOVING

^Igua sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artins u u 
tolimų distancijų Saukite mokančiai •

ANTANAS VILIMAS
1415 S LITlAMlt AVĖ. CHICAGO. nj

(elctnnaa - FKnnttor ,

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM I VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
jaugus baldų perkraustymas as

menų turinčių ilgą patyrimą.

STASYS FABIJONAS
2146 S». Hoyne fl»e„ Telef. Vlrginia 7-7091

JONAS "A'

J. G. TfiLEVISION OOMPANY

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

TV APARATAI: paprasti ir spalvoti, automatiški, valdomi nuo tolo, 
nešiojami, jungiami prie automobilio baterijos. PATEFONAI: vietiniai 
ir užsieniniai, paprasti, nešiojami, automatiški, Hi-Fi, naterijlniai. RA
DIJAI: vietiniai ir vokiški, AM. FM, trumpos bangos, keliais garsiakal
biais, staliniai, kabinetiniai, nešiojatni, kišeniniai, tranzituriniai.

ATIDARA IR SEKAI, nuo 11 vai. ligi 3 vai.

NARIAI LIFlIlVIi tllil' iii SKOLINIMO

B-VIŲ LYGOS. KURIOSE
Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki 510,000.00 

I R
Paskolos Duodamos Namų įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

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

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

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

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

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

«
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Ketvirtadienis, vasario 14, 1957
•>

Dalyvaukime Vasario 16 minėjime
Kaip kiekvienais, taip ir šiais 

metais roušiamės ko iškilmin
giau atšvęsti Lietuvos neprikišul 
somybės atgavimo 39 metų su- 
sauliui, kad lietuvis trokšta ir 
šių progų pademonstruoti pa
sauliui ,kad lietuvis trokšta ir 
siekia savo pavergtai tėvynei 
laisvės, kad jis šioje kovoje ne
pavargo. Nežiūrint iškylančių 
tarpusavio grupinių ginčų ar 
partinių ambicijų, Lietuvos lais-, 
vinimo reikale turime sutarti- 
tinai veikti, nes priešingu atve
ju pagilinsime okupanto tėvynei) 
padarytas žaizdas. Detro:tiečiai| 
visuomet gražiai pasirodydavo 
laisvinimo kovoje. Ypatingai 
daug jautrumo ir simpatijos bu-I 
Vo parodyta vengrų laisvės ko
vai. Tad nėra abejonės, kad šie 
žmonės, kurie taip užjautė sve
timuosius, savosios tėvynės lais 
vinimo reikalams nepagailės nei 
laiko, nei aukų ir nepaklausys 
tų bolševikinių (nors jie ir ki
taip save vadintų) agentų atkal
binėjimų nedalyvauti šios šven
tės minėjime ir neaukoti. Kiek
vienas. kuris savo laiko lietu
viu, privalo atlikti savo pareigą, 
dalyvaudamas tokiuose minėji
muose ir prisidėdamas pinigine 
auka. Naujųjų Metų sutikimui 
tik poros šimtų asmenų grupė 
išleido apie 4,00Q dolerių, tad 
pažiūrėsime, kiek sugebės 3,000
ateivių minia sudėti Lietuvos 
laisvinimo reikalams.

Vasario 16 minėjimas įvyks 
Western High School auditori

Jaunimo švente
Nuo to, kiek stipri bus Liet. i 

Bendruomenė Amerikoje, pri-! 
klausys, kaip ilga imes turėsi
me savo tautybės gyvų žmonių 
šiame kontinente, kurie ir to
liau palaikys lietuvišką dainą, 
lietuvišką spaudą, lietuvišką 
tautinį šokį ir, jeigu mūsų kraš
tas vis dar bus sukaustytas sve
timųjų pančiais, kovos už tautos 
laisvę. Šiame tęstinumo proce
se svarbiausias veiksnys yra mū ) 
sų jaunimas, į kurį mes turime 
sukoncentruoti savo dėmesį. 
Kiek daug lietuviško jaunimo i 
mes sugebėsime įtraukti į akty-1 
vias gretas .tiek sėkmingas bus 
šis tęstinumas.

JAV Lietuvių Bendruomenės ) 
pagrindiniai uždaviniai yra ap
jungti visus lietuvius šiame kon
tinente ir išlaikyti juose lietu
vybę. Tai yra dideli ir nenu- 
trūkstą darbai, nes kol šiame 
krašte bus bent mažiausia gru- 

• * pelė lietuvių kilmės žmonių, tol
jos pareiga bus palaikyti tarp 
jų glaudų ryšį ir stiprinti bei ža
dinti juose lietuvišką sąmonę.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Detroito apylinkės valdyba tai 
gerai supranta, todėl globoja 
Detroito šeštadieninę ir litua
nistinę mokyklas, suruošė jau
nimo gražaus skaitymo, kalbė
jimo bei deklamavimo konkur
są, įtraukia jaunimą į Bendruo
menės rengiamų parengimų pro
gramų atlikimą, suruošė jauni
mo vakarėlį, o dabar vėl, pasi
kvietusi į talką visas jaunimo 
organizacijas, ruošia Jaunimo 
šventę.

Jaunimo šventė įvyks š. m. 
liepos 14 d. neseniai ALRKF įsi
gytoje stovykloje prie Manches- 
ter. Šioji šventė bus pradė
ta nuo ankstaus ryto ir tęsiama 
iki vėlaus vakaro, kadangi ten 
pat tikintiej iturės progą išklau 
syti lietuviškas pamaldas ir visą 
d;eną galės džiaugtis gražia sto
vyklos gamta, maudytis puikia
me ežere, sportuoti, žaisti ir il
sėtis.

Smulkią Jaunimo šventės pro 
gramą sudarys šiai šventei ruoš 
ti komisija, į kurią įeina: Liet. 
Stud. Sąjungos skyriaus pirm. 

, Saulius Simolinūnas ir kultūros 
vadovė Dalia Bulgarauskaitė, 
Detroito stud. at-kų pirm. Nari
mantas Udrys, Detroito studen- 
tų santariečių pirm. Jaunutis Gil 

-srrr.vydis, skaučių Gabijos t. tun-

joje, 1500 Scotten š. m. vasario 
17 d. 3 vai. p. p. Invokaciją at
kalbės tėvas Tomas Žiūraitis, 
OP. Kalbas pasakys kongres- 
rnanas Thaddeus M ichrovvicz ir 
Alto narys adv. Juozas Skorubs 
kas. Minėjimo programai vado
vaus dr. Vyt. Majauskas. Meni
nėje programoje dainuos sol. St. 
Citvaras, akompanuojant profJ 
VI. Jakubėnui. Pašoks tautinių 
šokių grupė, vadovaujama Ga
linos Gobienės. Deklamuos Kris 
tutė Kutkutė ir Arūnas Udrys. i 
Bus stengiamasi iškilmingąją da į 
lj pravesti ko trumpesniu laiku, 
kad liktų daugiau laiko meninei! 
programai, kuriai numatoma nei 
mažiau 45 minutės.

Po programos įvyks pagerbi-) 
mo vakarienė 7:30 vai. vakare, f 
Įėjimas — $2.75 asmeniui. Už
sirašyti pas E. P^urazienę, P. ' 
Medonį arba J. Pilką.

Iškilmingos pamaldos įvyks 
1 vasario 17 d. visose lietuvių pa- 
1 ra pijų bažnyčiose: Šv. Anta
no — 11 vai., Dievo Apvaiz- 

I dos — 10 vai. ir Šv. Petro — 
i 10:30 vai.

Vasario 16 d. “Baltic Melo- 
l dies” valandėlė irgi duos atitin-)
' karną šios šventės minėjimo pro) 
gramą. GBE radijo stotis Wind 
sore vasario 16 d. nuo 2 iki 2:30 
vai. duos lietuviškos muzikos ir j 

i dainų. Būtų gerai šios stoties 
i vadovybei prašyti padėkos laiš- 
’ kus už mums rodomą prielan- 
| kurną šiuo adresu: CBE Station, 1 
, Windsor, Ont. St. G-kas

tininkė Želvyra Buknytė, Balti
jos tunto tuntininkas Davatas 
Duiaitis, skautų veikėjas Česlo
vas Anužis, moksleivių ateitinin 
kų globėjas Pranas Zaranka ir 
jų pirm. Juozas Mikaila, sporto ! 
klubo Kovas pirm. Petras Pet- 
rutis, tautiniu šokių grupių va
dovės Galina Gobienė ir Aldona 
Rastenytė ir LB Detroito apylin I 
kės švietimo vadovas Vladas) 
Baužį. Ateityje komisija galbūt, 
bus dar papildyta.

Komisijai tenka palinkėti sėk-! 
mės gražiame užsibrėžtame dar
be. V. Kutkus !

ŠIUPINYS VASARIO 16 
GIMNAZIJAI PAREMTI

Š. m. kovo 2 d., šeštadienį, 5 
vai. vak. Hispanos Unidos sa
lėje LB apylinkės pastangomis 
rengiamas koncertas — šiupi
nys, kurio pelnas skiriamas Va
sario 16 gimnazijai paremti. 
Džiugu, kad Detroito lietuviai vi 
suomet buvo jautrūs Vasario 16 
gimnazijos ekonominiams var
gams ir savo aukomis tikrai pa
dėjo užkišti vieną kitą spragą 
Rengėjai tikisi, kad ir šį kartą 
mes parodysime savo širdį bei 
žmoniškumą ir gausiai dalyvau
sime šiame koncerte. Juk visa
me tame slypi gana gili prasmė, 
kad mes lietuviai, nors ir patys 
kukliai medžiagiškai gyvendami, 
nesiribojame vien tik savo as
menišku gyvenimu, bet ištiesia
me pagalbos ranką jos reikalin- 

! giems.
' Koncerto programa bus įvairi 
ir įdomi. Vietoje vieno išpildy- 

i tojo ar kolektyvo, šįkart bus 
atskirų dalykų šiupinys, kurio 
bene svarbiausia jungtimi bus 
tik tai, kad išpildytojai bus det- 
rotiečiai. Tokiu būdu šis kon
certas apjungs daugiau ar ma- 

’au išsamų mūsų kolonijos sce
nos darbuotojų skaičių. Tad iš 
koncerto bus galima spręsti apie 
mūsų pačių brandumą.

Programoje dalyvaus Aleksas 
Gubilas, Vvt. Ogilvis, Gr. Mėmė 
naitė, J. Miltakytė, L. Ming’ėlai- 
tė, Aid. Rastenytė, Alb. Matei
ka, Pr. Zaranka ir Just. Pusdeš- 
ris. Programai vadovaus Just. 
Pusdešris, o pranešinės Vyt. G- 
gilvis.

Po koncerto įvyks smagūs šo
kiai ir veiks turtingas bufetas. 
Proga įsidėmėtina — tai bus ir 
Užgavėnių vakaras. S. Š.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
............................j_______ _ ■■ II J. l n.M ■ — ■ JLJ-ll. -L ____ -L -l
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,įa dėl unijos posto su kitu plieno unijos atstovu D. C. Rariek, dėl 
unijos vadovybes. Tokio ruiigtiniaviino nėra buvę per 20 metų. Atro
do, kad laimės .McDonald. (INK]

BENDRUOMENES ŽINIOS
— LB Detroito apylinkės v-ba

1956 m. birželio 10 d. vienbal
siai nutarė įsteigti lietuviškųjų 
knygų biblioteką. Šiuo metu bib 
lioteka skiriama šeštadieninės ir 
lituanistinės mokyklų reikalams. 
Knygų pirkimui paskirta atitin
kama suma pinigų, bet jų ma
ža. Be knygų leidyklų, organi
zacijų ir visuomenės paramos ne 
pasiseks bibliotekos išugdyti. Be 
pinigų nebus knygų, be knygų 
nebus Detroito lietuviškos bib
liotekos. Todėl kreipiamės į vi
sas lietuviškas organizacijas, lei 
dyklas ir paskirus asmenis, pra
šant paramos. Buvo kreiptasi į 
knygų leidyklas. Kolkas atsi
liepė ir knygų atsiuntė tik “Ka
rio” leidykla. Gauta “Kryžiuo
čių I ir II t. 4 egz. Geros kny
gos pageidaujamos ne tik Ame
rikoje išleistos. Knygos gali bū 
ti ir ne naujos — nepriklauso
moje Lietuvoje ar kur kitur iš
leistos. Tautieti, paremk šį kul
tūrinį užsimojimą. Pinigus ir 
knygas siųsti VI. Paužai, Nerin
gos knygynas, 1906 25th Str., 
Detroit 16, aba VI. Mingėlai, 153 
E. Parkhurst PI., Detroit 16.

— “Rigoletto” opera į Detroi
tą kolkas neatvyks. Sausio 27 
d. LB Detroito apylinkės valdy
ba svarstė šį klausimą. Be galo 
dug sunkumų. Lšlaidų dydis kol 
kas nepakeliamas. Be to iki Ve
lykų Detroite turime tikrai daug 
kultūrinių parengimų — vaidi
nimų, kocertų, minėjimų ir t.t. 
“Rigoletto” iš Chicagos galbūt 
bus kviečiama rudenį. Apie tai 
pranešta operos administrato
riui Vyt. Radžiui, o visuomenė 
tuo reikalu rudenį bus painfor
muota.

— Sol. Liustikaitės koncertas
Detroite neįvyks. LB Detroito 
apyl. valdyba, svarstydama šį 
klausimą, duguma balsų nuo jos 
koncerto rengimo atsisakė. Bet 

! kovo 24 a rba balandžio 7 d. nu- 
tarta surengti koncertą, kuria
me turėtų dalyvauti iškilūs so
listai ir solistės. Tikra koncerto 
data ir solistų pavardės bus pa
skelbta vėliau.

— Motinos Dienos minėjimas
Detroite (ispanų salėje) įvyks 
gegužės 12 d. Visuomenė kvie
čiama į šį minėjimą ko gausiau 
atsilankyti.

— Į Detroito Liet. Org. Cent
rą paskirti šie asmenys: Jurgis 
Baublys, VI. Bublys, Antanas 
Januškevičius, Vytautas Kut- 
kus ir Česl. Staniulis. Šie as
menys DLOC atstovauja JAV 

I LB Detroito apygardą ir apy- 
| linkę.

— JAV LB Detroito apylin-! 
kės valdybai einant ir apygar
dos valdybos pareigas, neapsiri
bojama vien LB apylinkės veik
la. Detroito apylinkėse gyveną 
lietuviai raginami įsijungti }l 
JAV Lietuvių Bendruomenę ir 
steigti apylinkes. Tuo reikalu 
parašyti raštai ir paskelbta 
spaudoje. Kreiptis į Vytautą 
Kutkų, 1610 N. Scotten Avė., 
Detroit 3, Mich.

I — Jaunimo šventė įvyks lie- Į 
pos 14 d. ALRKF ūkyje. To-| 
kia šventė Detroite organizuo-i 
jama pirmą kartą. Reikia ypač 
iškelti faktą, jog šios šventės

organizacinį komitetą sudaro į- 
vairių organizacijų ir įvairių pa 
saulėžiūrų lietuviškasis jauni
mas.

— J. Pečiūrienei dėl rimtų 
priežasčių atsisakius mokytojau 
ti, jos vietotje sutiko dirbti Aldo 
na Dulaitienė. Mokt. Kazys Gri
cius sutiko e'ti šeštadieninės ir 
lituanistinės mokyklų vedėjo pa 
reigas.

— Lietuviu nairy.i statybos 
pasižadėjimų ligšiol surinkta ne 
daug — vos 281 maždaug $30,- 
00 sumai. Toks kiekis akcinin
kų yra permažas ir pinigų suma 
nepakankama. Namų statybos 
reikalus tvarkęs LB Detroito a- 
pyl. valdybos narys A. Musteikis 
įteikė atsistatydinimo pareiški
mą. Manoma kviesti akcininkų 
susirinkimą. Namų statymo ko
misijai vadovauti kviečiamas Č. 
Staniulis. Sutikimas dar ne
gautas.

— Detroite ir jo apylinkėse 
gyveną lietuviai kviečiami būti 
ir toliau pavyzdįųgąis lietuviais.

DETROITO’O BIZNIERIŲ 
IR PROFESIJONALAI
3^ m**

Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus, Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip- 
dtės į
ELSEA REALTY £ INVEST 

MENT COMPANY 
atstovą

VLADA BARAUSKĄ
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 

Residencijos — TA 6-4366 
Si įmonė yra pati stambiausia Mi- 
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentams.

M. MIŠKUOS, M. 0.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-HA*
3§3 Wnt Grand Boulerard 

cor. Shady Lane Detroit 16. Michigai 
Namu telef. VI 1-7970 

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

Telef TA 6-068S

VINCAS KIRŠINĄS 
11420 Steel Avenue 
Detroit 27, Michigan

Tel. WE. 4-4148 
GENERAL CONTRAOTOR

Atlieka įvairina statybos, pataisy 
(no Ir pertaisymo darbus — stallnln- 
kystSs cemento, mūrijimo, elektros, 
plumbtngo, dažymo ir dekoravimo 
4tak1r» kambarį,i bei butų įrengimas 
pastogSse Ir skiepuose._______ ______

Perkant ar parduodant namus 
ir apdraudžiant turtą 

Jums patarnaus
VLADAS N.SELENIS

narys United Northwestem 
Realty Asaociation 
šaukite telefonais

ofiso: WE3-7000; m: WE4-6621 
arba atsilankykite į 

GUSTAFSON REALTY CO. 
13000 Schoolcnaft kamp. Sorrento 

DANTŲ GYDYTOJA
BRONE GRUZDIENE, D.D.S.

15807 W. YVaren 
(3 bl. į vak. nuo Greenfield kelio) 

Detroit 28, MlcMgu 
Priėmimo vai. pagal susitarimą 
Telef. Kabineto — LUzon 4 8121 

Namu — LUson 4-8961

K I f u t y k i t e 
irrHUANIAN MELODIES

tnn Arbor _ WPAG — 1060 lclL 
eyclea

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

15786 Lesnre — Detroit 27,
MloMgu

Visi prašomi Įsirašyti į Lietuvių 
Bendruomenę ir sumokėti soli
darumo mokestį. Dirbantieji mo 
ka $2 metams; nedirbantieji — 
$1. Nario mokestį prima L. Min 
gėlienė, 153 E. Parkhurst PI., 
Detroit 3, Mich.

VVindsor, Ont.
Koncertus

Nepriklausomybės š v e n t ė s 
proga, kroatų salėje vasario 16 
d., šeštadienį, 7 vai. vak. rengia 
maą, plataus masto koncertas. 
Dalyvauja solistė iš Toronto A. 
Ščepavičienė. Po koncerto toje 
pačioje salėje bus šokiai ir bu- 

| fetas.
Radijo pusvalandis

Windsoro CBE radijo stotis, 
paminėdama Lietuvos nepriklau 
somybės atgavimo šventę vasa
rio 16 d. banga 1550 nuo 2 iki 
2:30 vai. pusvalandį skiria ang
liškai kalbančiai visuomenei; 
prie šventei specialiai pritaikyto 
pranešimo bus duodama lietuvis 
ka muzika ir dainos.

Hartford, Conn.

Ypatingas koncertas

Š. m. gegužės 11 d. Hartfor
do vyrų choras, kuriam vado
vauja muzikas Jurgis Petkaitis, 
ruošia savo metinį koncertą.

Vietos ir apylinkių lietuviai 
bei organizacijos prašomos šį 
vakarą skirti minėtam koncer
tui ir tuo prisidėti prie lietuviš
kos dainos bei choro darbo.

Koncertas įvyks lietuvių švč. 
Trejybės parapijos mokyklos pa 
talpose. Pradžia — 7:30 vai. v. 
Biletus iš anksto galite įsigyti 
pas choro valdybą arba narius. j 

Vaidyba
Gegužinių reikalais

Š. m. sausio 28 d. Hartfordo 
lietuvių parapijos mokyklos pa
talpose įvyko LRKSA, Moterų 
S-gos ir Liet. Darb. S-gos kuo
pų valdybų ir visuomenės vei
kėjų susirinkimas, kuriame nu
tarta rengti Cennecticut valsty
bės ir apylinkių lietuvių plataus 
masto trilypę gegužinę (pikni
ką) su įvairumais. Gegužinės 
rengimo komitetan išrinkti St. 
šrupšas — pirm., J. Bernotas — 
vicepirm., A. Kniukštienė — 
žd., Ch. Servienė — laimėjimų 
vedėja, A. Pateckas — reporte
ris ir M. Palubinskas — sekre
torius.

Gegužinė įvyks Hartfordo lie-, 
tuvių parke, kaip ir pernai, pas
kutinį rugpjūčio sekmadienį — 
rugpjūčio 25 d.

Komitetas prašo visas orga
nizacijas tą dieną susilaikyti 
nuo pramogų rengimo.

Sekantis susirinkimas įvyks 
š. m. gegužės 22 d. 7:30 vai. va
karo. Komitetas

Gardner, Mass.

Ir vėl mirtis

Vasario 3 d. po ilgos ir sun
kios ligos mirė Antanina Jonai
tienė - Palušauskaitė, sulaukusi 
66 metų amžiaus. Buvo gimusi 
Putrių kaime, Ariogalos parap., 
Kėdainių apskr. Gardneryje iš
gyveno 34 metus. Velionė buvo 
draugiška, nuoširdi ir turėjo 
daug draugų ne tik lietuvių, bet 
ir kitatačių tarpe. Buvo giliai 
tikinti moteris, prenumeravo 
“Laivą” ir “Varpelį”. Visada 
prisidėdavo savo aukomis prie 
kilnių darbų; savo laiku yra 
daug aukojusi naujajai parapi
jai. Velionė priklausė Maldos 
Apaštalavimo ir Birutės Moterų 
draugijoms, iš kurių buvo šešios 
garbės karsto nešėjos. Buvo 
gražių gėlių ir buvo gausiai lan
koma. Draugai sudėjo apie 200 
šv. mišių aukų. Laidotuvėse bu
vo iškilmingos ir didelės. Arti
mas kun. J. Bakanas atnašavo 
šv. mišias. Po laidotuvių daly
viai buvo pakviesti užkandžių į 
namus. Mirusios giminėms pri
klauso nuoširdi užuojauta.

Šv. Kazimiero diena
Atholo ir Gardnerio Lietuvos 

Vyčių kuopa minės šv. Kazimie
ro dieną. Ta proga priims šv. 
Komuniją. Pusryčiai bus Cedar 
Creast restorane. Šventės ren
gimo komitetą sudaro Robert 
Ponusky, kun. Jankauskas ir 
pirm. Barbara Milosh. V. V.

Ansonia, Conn.
Vasario 16 minėjimas

Lietuvos nepriklausomybės at 
gavimo 39 metų sukakties minė
jimą rengia Ansonijos suvieny
tos draugijos vasario 24 d., sek
madienį, Šv. Antano parapijos 
salėje, 197 N. Main Str. Iškil
mės su kalbomis ir pritaikyta 
programa bus pradėtos 5 vai. 
p. p., o susipažinimas — 7 vai. 
vai. Visi apylinkės lietuviai yra 
mielai kviečiami dalyvauti šia
me laisvės atgavimo minėjime.

Visi yra prašomi rašyti ra- 
dio stočiai trumpą padėkos laiš
kutį adresu: CBE Radio Station, 

jSecurity Bldg., VVindsor. Ont.

Net ir tarnas yra karaliumi, 
jeigu jisai negyvena pagal savo 
pomėgius ir nuotaikas.

— Imm. Kant

r>

I\ iip kiekvienais metais, Ne- 
prii laut'omybės šventę ruošia 

Ilsi i V.’inJsoro apylinkes vakly- 
I bu. .

Save tyrinėti kad save pažin
tumei -- yra pagrindinės stu- 

jdijos: save pažinti, kad galėtu
mei save apvaldyti yra pagrin
dinis, mokslus; save apvaldyti, 
kad .ivo aplinkoje galėtumei 
atkurti Augščiausiojo Valdytojo 
paveikslą, yra augščiausias me- 

■ n' gyvoji žmogaus religija.
J. M. Sailer

Atgailos ašarps, los gailesčio 
dukros nuplauna nuodėmės dė
mes. — šv. Augustinas

—
Skelbus “DRAUGE” apsimoka,

nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems

M0VINC MOVIMO

IŠ TOLI IR ARTI 

NAUJI O/DEU TffOKA!~ NAUJAUSI KMiUSTTf'IO f#ANK/A!
METŲ PATYRIMAS-PtSUS tff SĄŽININGASPATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 VA 69St. CHICAGO 36. ILL Te! WAIU>«k 5-9209

..... —- ------------------------------------------ ------- ------ -  ■ -.. .<

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI 

DIDELIS PASIRINKIMAS • PAPDIJODAME IR TAISOMB

FRANK S TV RADIO, INC. 
3240 So. Halsted St. CAIumet 6*7252

■ VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventoją žino.

Atliekame dideliu; ’r m.žus automobiliu remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinitnas. Parduodame automobilių dalis.

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

2641 West 71st Sir. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namu tek V/Albrook 5-5934 

JT-- .. .■,■7.^

'SPECIALUS 
BARGENAS
INVENTORIAUS 
IŠPARDAVIMAS

4 gabalų miegamojo setas;
1 rėmai su spyruoklėmis, 
spyruoklinis matracas, 

i 3 vanity lempos; 2 pagalvės
lovai ir 1 mažas kilimėlis........

i
FKI.IK A. IlAVllOMS, N I-.1,1.1 R lll.IlTI US, Sav.

ROOSEVELT FURNSTURE Co. 
2310 W. Roosevell Road Telef. SEeley 3-47II

Krautuve atidaryta sekmadieniais rilio II iki 4:30.
L '

Si 69-95

Pradėkit laupyti Šiandien, isirėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki 810,000.00

BRIGHTON SAVINGS ANIl LOAiN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 d.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

kad taupyti apdranut-n.* Taupymo ir Skolinimo RondrovBae yra 
«angm Ir pelninga.

(Jnlveraal Savlnga and lx»ao A,xoclatlon nžtllrrlnn aaago- 
Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžion agentūra Iki 
SlO.OOn 00 kiekvienam li.dėlini Ir reikalingi rererval. o pelną — 
oacyrnnli) 1r nąžiningn vedėių pn«tiingon

Galite taupyti atvykdami am,temokai ar per lalnkna. Bun grel 
fan Ir draugiška* patarnavima*

’VR pankolu ir vinnin flnam-bdal. reikalai* kreipkite*
♦

ii UNIVERSAi SAVINGS
i AND LOAN ASSOC1ATION
I

' 1800 5. Halsted Street. Chicago 8. Illnnis 

--------1.,

4
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HUMANIZMAS
(Atkelta iš 4 psl.)

žmoguje dar glūdi dvasinių jė 
gų, kurios gali sukliudyti pasi

Senatvės tragedija i
Gyvenimas yra savotiškas, 

harmoningas vienetas, kuriame 
harmonija susidaro- iš kits kito 

i supratimo ir pripažinimo, kad 
J kiekvieno žmogaus buitis yra 

reikSu’jviiriJms' žmogaus ‘blo-l skirtinga Idealus dalykas būtų

gybėms.

Žvaigždėje taip pat vaizduo
jamas epizodas iš baudžiaunin
kų gyvenimo. Urėdo smalsumas 
čia slepiamas po humaniškumo 
skraiste. Jis nebaudė savo dvie
jų darbininkų, pastebėjusių 
kad jis jų pasigailėjo, bet vien 
dėl savo paties smalsumo tokį 
žvaigždę dienos metu, ne dėl to 
“stebuklą” pamatyti.

“Joniukas”

jeigu kiekviename ginče žmones) 
šį faktą pripažintų ir kits kitą 
suprastų. Ubage Petras Saba
liūnas buvo priverstas išeiti el
getauti ne dėl materialinių trū
kumų, bet dėl humaniškumo 
stokos iš savo vienturčio sū
naus pusės.

Žmogaus didžiausia tragedija 
prasideda kada jie pradeda sen
ti ir būti nepageidaujamu, ats
tumiamu tuo momentu, kada 
jam' pagalba yra daugiausia 
reikalinga. Psichologai įrodė.

KELIONĖ Į MIRTĮ

1
Banginiai Marathou Khores, Fla., plaukia į kraštų ir 
į gilumų, tariau jie vėl grįžta. Banginiai sveria apie 1

seklumoj miršta. Pilietis 
tOlll}.

Anderson vnro juos atgal 
(1NS,

CLASSiriED AND "HELP WANTED" ADS
«KAI, KHTATF

Pirkdami autaupyalte 
r puiduodami uždlrb- 
*■<* per Alą įstaigą. 
AL. BUDRECKAS

R E A L T Y
4081 Arehei Avė. 
(prie California g.) 
LAfayette 8-3384

siu j t nejudomo turto pardaviau 
įstaigoje perkant ar parduodant. JO 
s>4 laukta greitas Ir teisingas patar 
na vi nnas

NORVILĄ
REAl, KMTATE HALES 

2600 W. 5Vth St. Tel. Prospect 8-5454

Labai stipriai apeliuojąs kū- I kad jausmas, be kurio žmogaus 
rinys į žmogaus emocijas ir hu- ■ negali gyventi, yra meilė. Žmo- 
maniškumą yra Joniukas. į kus, kuriam senatvėje yra pa- 
Kaip ir Šatrijos Ragana, Biliū- į neigiama meilė, pradeda slinkti 
nas daugumoje savo veikalų | žemyn. Žmogaus prigimties 
pagrindiniais veikėjais padaro j komplikuotoje sudėtyje yra ga- Kas yra humaniškumas? jęs. Asmeninis įsijautimas į 

Biliūnas pats savo žodžiais sprendflamąsisa problemas gy- 
mums paaiškina ką jis vadina™8 JU išgyvenimas, ir kūrybine

vaikus. Vaikų sielą pagauti ir 
ją atvaizduoti yra daug sun
kiau kaip suaugusių. Joniuke

lių, kurios griebiasi užmaršinti 
ar pateisinti prigimčiai nema
lonius ir humaniškumui prie- pasaulėžiūra užkrečia ir skaity-

Biliūnas vaizduoja neturtingą j šingus_ dalykus. TaiP ir Petro i jk ba^ nes P kūriniai yra per-
< • • w. w • i • • V _ I Q r* Vt r* 111~1y-yz-\ cfiMlI- nntT/-\ z-vr-ri X Ir n J O O "

humaniškumu. Štai kokiais žo-

kaimiečių šeimą, kurioje šeštų i Sabaliūno sūnus savo žmogišku 
metų Joniukas yra vyriausias nio stoka, tėvo atžvilgiu pateisi 
veikėjas. Biliūnas labai suma- į na žemiškų gėrybių trūkumu.
mai įėjo iį Joniuko psichologiją, 
ir parodė kokią įtaką humaniz- vaįrį 
mo trūkumas sudaro vaiko gy 
venime.

“Ir radosi stebuklas! Visos 'sunkti nuoširdaUs jausmo- Kita 
'priežastis Biliūno humaniškušmėklos pražuvo, o paliestas ži

būrys subyrėjo j nesuskaitomą!™1:^™ “i y"!’kum“1; ™a 
Biliūno tematika yra labai į- j daugybę žiburėlių, kurie, kaip 

Jis turi ir liūdnesnio po-! krintančios iš dangaus žvaigž-
būdžio kūrinių, pvz. Liūdna pa- dės, nusileido nuo kalno žemyn, 
saka, Joniukas, Lazda; turi jis nušviesdamos visą apylinkę.

Joniukas iš pat mažens ne- į taip Pat ir giedresnių, pvz. Pieš- Tos apylinkės žmonės staiga pa 
pažino motinos meilės, kas vai- tup.vs, Kūdikystės sapnai.
kui yra svarbiausia. Mat jo 
motutė mirė dar jam kūdikiui 
besant, ir tėvelis vedė pamotę, 
kuri labiau mylėjo mažąjį Jo
niuko broliuką. Motina vaikui 
paprastai yra grožis, tėvas — 
jėga; motina yra švelnumas, 
tėvas griežtumas; motina — 
pasigėrėjimas, tėvas — pareiga.
Tačiau šiame atvejyje yra visai 
kitaip. Joniukas, Biliūno žo
džiais sakant, “motutę ne taip 
mylėjo kaip tėvelį — daugiau 
jos bijojo... ji labai dažnai ir 
skaudžiai baudė, visados barė.”
Joniukas norėtų kam nors at
verti širdį savo didžiajam ingyti už pigią kainą.

Laimės žiburys

juto savo laukuose, namuose ir 
pirkiose ypatingą malonią švie
są, savo širdyse ir galvose — 
irįrepsakomą ramumą. Akies 
mirksniu sutrupėjo neapykanta 
ir visokios skriaudos ir netei
sybės ;visi pasijuto esą lygūs ir 
laimingi, visi gerbė artimą ir jo 

tarp žmonių

Vienas iš tokių kūrinių yra 
Laimės žiburys. Tai yra jau ne
be realybė, bet, kaip Biliūnas 
pats sako, pasaka, kurioje ga
lima suvokti savotiška alego
rija. Kiekvienas žmogus nori , teises. Atsirado 
būti laimingas; kiekvienas savo! laimė...” 
laimės jieško skirtingu keliu.
Šis laimės jieškojimas yra žmo
guje įgimta, natūralu. Didelė 
dalis žmonių, tačiau, laimės 
jieško materialiniu būdu, tuo 
tarpu kai ji yra dvasinio po- 

5 būdžio. Daugelis laimę nori

| Įdomu kad Biliūno tematiko- 
į je neperdaugiausia randame re- 
, Ilginio pobūdžio kūrinių. Žino- 
' ma, jis mirė būdamas toje sta- 
{ dijoje kada žmogus pilnai su- 
' bręsta ir pradeda galvoti visiš
kai savarankiškai ir realiai. Be

jo įgimtas lietuviškas charak
teris, kuris pasižymi mąstymu, 
tam tikru psichologiniu nuošir
dumu. Tikrai, psichologinio at

(Anuliuotos vedybos
Šventoji Rota, Romos Kata

likų Bažnyčios augštasis teis
mas, anuliavo 256 vedybas iš 
778 paduotų prašymų pereitais 
metais. Vatikano spaudos biure 
buvo pranešta, kad anuliavimo 
skaičius buvo augščiausias, kaip 
bet kada. Šv. Romos Rotoj mo
terystės bylų tyrimas vedamas 
labai atsargiai ir pagrindinai, į

spalvio mes randame daugiau- užsitęsia kelet{* metli ir mo^e- 
sia didžiausiame Biliūno kūriny- ryst- skelbiama negaliojančia 
je, Liūdnoje pasakoje. Kaip iš- tik radus jos sudaryme esminių 
samiai čia jis iškėlė taip tur- trūkumų.
tingą Juozapotos asmenį! Šia-j 
me kūrinyje Biliūno liūdesys 
kyla ne i š jo paties asmeny
bės, bet iš vaizduojamo dalyko.
Liūdnoje pasakoje mes matome 
atvaizduotą vieną iš pačių žiau-
riaušių baudžiavos laikotarpių ^a aliuminijaus 
— 1863 m. sukilimą. Kaip ir ki
tuose savo kūriniuose, Jonas 
Biliūnas čia apeliuoja į žmo-

Ateities namai
Numatoma, kad ateities na

mų statybai galės būti panaudo- 
plastinės me- 

plienas. Namai galės 
būti su daugeliu kampų (jau 
dabar naujojoj Zelandijoj yra

džiagos

gaus jausmus, iškeldamas didelį pastatytų šešiakampių), sienos
žmogiškumo trūkumą pasauly
je. Pakartota taip pat ir Lai
mės žiburyje iškelta savęs atsi
žadėjimo dėl kitų laimės idėja.

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

Pildome Income Taksus 
VISŲ RPŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS

‘‘Varpas” Real Estate 
General Insurance, Niotary Public

591(1 So. Western Avė.
REp. 7-0886 arba HEm. 4-7085

ĮfltfWitrltfWWltK1tr1tflintf:f:^--«fWWWWBll

TYP1ST — CI.EItK
Immediate employment. lnterest- 

Ing & pleasant work. Patd Insu- 
runee. Employee Beneflts. 5 Duy 
Week. Abllity governs salary.

MIII-KTATEK FKEIGHT LINES 
INO.

Mr. Ired lUalr RE 5-0800

VVANTED: Experienced first- 
' class stenographer for employ- 
ment, full-time with Catholie 

' Church Extension Soeiety. 1307 
So. Wabaah Avė., Telephone: WE
bster 9-5338.

oooooooooooooooooooooooooo

PLUMBING
Licensed bonded plumbers

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

Tel. — REpubUc 7-0844 ar 
WAlbrook 5-3451

■00<XHXKXKXHX)<KXXK>(>00<><>t>00(J

BUULDINU & RJKMODELLNt,

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL E STATE-INSURANCE 

N0TARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

PIRKITE ir parduokite savo ne 
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mane teisingu patarus 
vimn

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400 
Kas per mano įstaigą pirks

VIRTUKAS biMAITlfe 
General Contractor

stalo reaidenciniua ir someroimu, 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen 
duoja planus; Išrūpina statybos kre 
Uitus Skambinti vak.. VI 7-422* 
arba ras. tel. BI 7-8340. Kreiptis —

0IMAICIA 1 
itealty BuUdero - Inenraa.

8737 Weet 48rd Street

Statome 
NAIVIUS IR 
GARAŽUS

Ir atliekame visus statybos Ir per 
tvarkymo (remodellng) darbus.

MASTER BUILDERS
General Contractlng Co.

_ ... . (Sav. V. Sodeika Ir J. Skortibskaa,ar parduos nekilnojamą tortą 1600 a 4«th ct.. cicero so, ili. 
ekspertiškas income taksų pil- le1, °ljJrmP,u a-iasu to 3-4236 
dymas vieniem metam nemoka
mai.

skausme. Neturėdamas dau
giau tėvo, jis iš motinos norėtų 
tikėtis nemeluojančios meilės.

Koks nusivylimas kada jis 
joje mato visišką priešingybę! 
Panašią problemą pergyvenęs 
savosavo jaunystėje, kada jis 
buvo atstumtas tėvų jam taip 
kritišku momentu, Biliūnas mo
kėjo suprasti ir kitą. Tėveliui 
iškeliavus, Joniukas tapo išva
rytas užsidirbti sau duonos, o 
jeigu pasiilgęs paguodos ir mei
lės grįždavo pas motutę, ji jį 
apkūlus išvydavo iš namų. Kaip 
ir visada, Biliūnas atsistoja 
silpnojo, t. y. Joniuko, pusėn, 
tad jo dvasinė tragedija yra 
vaizdžiai ir jaudinančiai atvaiz
duota.

Ubagas

Tėvų ir vaikų Sd-otykiai, pa-j 
sirodo, buvo aktualus dalykas 
Biliūnui. Šalia Joniuko gan 
stiprus kūrinys yra ITbagaa,! 
arba Elgeta. Čia vaizduojama 
nebe vaiko, bet tėvo tragedija, ( 
kuri gal yra sunkesnė, nes su-' 
augęs žmogus gali daugiau su-' 
prasti ir protauti kaip vaikas. 
Daug knygų yra parašyta apie 
tėvų-vaikų santykius. Tai yra 
problema, kuri prasidėjo su į 
žmonijos atsiradimu, kuri yrai 
labai aktuali šiais moderniais; 
laikais, ir kuri niekad nebus 
pilnai išspręsta. Kiekvienas in
dividas yra skirtingas nuo kitų. 
Kiekvienas žmogus turi skir
tingą charakterį, tad nenuosta
bu kad susidaro nuomonių skir
tumų tarp tėvų bei vaikų. Tas 
nuomonių skirtumas .jei laiku 
nesuvaldomas, gali priversti 
prie klaikaus brutalumo ar iš 
tėvų, ar iš vaikų pusės. Ir vie
ni, ir kiti turi pareigų. Kristus 
įsteigė moterystės sakramentą 
tam, kad žmonija daugintus! ir 
pripildytų dangų ir žemę. Tė
vai turi pareigą savo vaikus 
pagimdyti, užauginti ir išauklė
ti. Vaikai su tėvų pagalba gau
na didžiausią dovaną — ne
mirtingą sielą. Jų šventa parei
ga yra savo tėvus gerbti ir my
lėti visą gyvenimą, nes per tė
vus jie pasaulin atėjo.

abejo jis apie tai būtų rašęs,. Juozapotos vyras palieka žmo- 
Laimės žiburyje Biliūnas iri nes jo gyvenime po persimeti-1 ną, vaiką ir visą savo turtą, ir, 

parodo, kad norint pasiekti bet! mo iš socializmo, tikėjimas bu- statydamas savo gyvybę pavo- 
vo labai aktualus. Parašė, jis, jun, eina vyti rusų iš Lietuvos.
tačiau, vieną kūrinėlį, pavadin-
tą paprastai “Tikėjimas”. Čia, erai *JslJautę I Biliūno

kokį didelį tikslą reikalinga pa
siaukojimo. Kančia, skausmas 
ir pasiaukojimas yra išganymo 
bei tobulėjimo (kas ir yra lai
mė i faktoriai. Tikrais, auten
tiškais didvyriais laikome tuos,

įs-Gerai
kaip ir Laimės žiburyje, vyrau- ,e*kštas rnintis, mes galime 
in iriPiinp t™, Riiinnaa Aia ' dau» Ro pasimokyti, nes jo kūja idėjinė tema. Biliūnas čia 
išreiškia nuoširdų pasigėrėjimą

kurie atiduoda savo gyvybę už| žmogumi, kuris tvirtai tiki sa- .. .
tėvynę, už mokslą, ar už kitų j vo tikėjimo idėjai, ir tą idėją ^S_

Niekuomet žmogus ne-, nebijo skelbti ir siūlyti kitiems.

ryboje netiesioginiu būdu duo
ta ir didaktinio elemento. Nors

galės būti perkeliamos, pertva 
ros pritaikomos pagal skonį. 
Italijoje vienas saulės mėgėjas 
pasistatė namus, kurie sukasi 
su saule ir į kambarius vis įei
na saulės spinduliai.

Amerikiečiai elektros specia
listai pramato, kad bus kamba
rio baldai įtaisyti taip, kad pa
spaudus mygtuką sofa galė3 pa
sisukti ar į televiziją, ar į langą, 
ar į krosnį.

laimę.
būna augštesnis ir prakilnes- i 
nis, kaip kančios bei mirties' 
akivaizdoje. Tokius didvyrius į 
Biliūnas atvaizduoja Laimės ži
buryje. Argi savęs išsižadėji
mas nėra augščiausias huma
niškumo laipsnis?

Biliūno psichologija

Jono Biliūno santykis su 
vaizduojamaisiais žmonėmis yra 
labai nuoširdus. Jis moka su
prasti kenčiančius, nes pats sa
vo jaunystėje yra daug kentė

jos yra ir dabar skelbiamos; 
drąsa, savęs išsižadėjimas, at-

Dabarties japonų literatūra
Iš spaudos išėjo Donald Kee- 

ne paruošta studija “Modern 
Japanese Literature”. Išleido

laidumas, pripažinimas kito as- Grove Įeįdykla New Yorke. Vei- 
mens teisių, ir stengimasis vis kalas turi 440 pusi. ir kainuoja
kopti augštyn. $4,75.

SKIP’S
Liquor Store

S E L F 
SERVICE

5515 SOUTH D AMEN AVENUE
»LL PHONES — WALBROOK 5-8202

FEBKCAKV-VTSAKIO H, 15, 16 ,1. <1.

MARTELE TURKE STAR COGNAC Fifth $4.98

COURVOISIER THREE ETR COGNAC Fifth $4.98

IMPORTE!) FRENCH COGNAC Fifth $3.49

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF V.8P Fifth $4-89

CINZANO VERMOUTH
Dry or Sw»“ct Fifth $.|39

KIJAFA WINE Fifth1 $|-69

LANG’S 8 Year OLD SCOTCH FiRh $4.59

CUKACAO LIUUEUR Fifth $3.59

BARULAY’S GIN (Tūli Quart) $3.29

STEINHAGEK (URQUELL) Fifth $4.99

M MOSIU SOTI (UNIGAIS7
«• nu. įjouų (Vuugregucija a. a Arklvya 
>p Matulevičiaus, MIC, ^atgaivinta, kviečia 

•a* «ve kandidatus | kunigus. T8val Mari 
Jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe, 

neviu iridžiam jie darbuosis ir Lietuvoje 
ll* veda mokyklas; redaguoja lalkraAČIus 
ikelbla misijas Pasiaukokite Dievo tarnybai 
larbuokltCs po PanelAs Švenčiausios vėliava 
doklte J T8vų Marijonų Kongregacijų; raSy 
<lte novleių vedBjui. laiške pažymSklte klek 
nokslo baigėte, klek amžiaus Ir koks svel- 
satos stovis lalika siųskite (ėmiau paduotu

AK NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kcngregaclja kviečia pas save kandidatus J brolius, kurie 

)tų (vairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, raštinėse
oužnyčiose ir kitur. laibai pageidaujami mokų kokj amatų Norintiems 
urs mokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo Jėgas, gyveninių Ir sveikatų Dievui Ir Panelei flven 
'iausial. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novlcljato vedėj* 
oažymėkltt amžių, sveikatos stovj tr užbaigtus mokslus.

MASTER OF NOVICES, MARIAN HILLS SEMINARV. 
CLARENDON HILLS, ILLINOIS

LIET. APDBAVDOS AGENTCRA
Visų rūšių apdraudos. Automobl- 

; lių finansavimas. Notariatas. Valsty- 
i bes patvirtinos kainos.
! Prieš darydami apdraudas kitur,
I pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
\VAIbrook 5-5A7I

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
(1108 S. Ashland Avė., Uhlcago 36,111.

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

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

Mūr. 4 kamb. pečiais šlld., tik 
$10.5itii, tuoj galima užimti.

Mūr. 2 po 5. centr. šild., tuoj gali
ma užimti vienų butų. kaina tik 
*23.oo-o.

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

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

ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAX

2737 W. 43rdSt„ CL 4-2390

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas.

Income taksų pildymas
P LEONAS

REAL HSTATB 

2735 West 71«t Street

Visi telefonai: WAIbrook 5-80tS

MARQUETTE PARKE
Kampinis, šviesių plytų — 10 bu

tų po 3 k. Kaina tik $74,000.
8 hutai — 4 po 5 k. Ir 4 po 4 k.

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

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

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

7 k. medinė rezidencija ant pla
taus sklypo. Rūsys ir šildymas. 
*l».7o».

VENTA 
4409 S. Fairfield Avė.

lAfayette 3-3881 EAfajrtte 3-»oa7

J. BREIVE and SON
CONSTRUCT1ON COMPANY

1442 8. 48th Ct-, Ciceru 50, 1U. 
Statome naujas namas Ir garažas

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairina remonto darbu, skabiai, 
gerai ir pigiai.
Saukite DAnube 6-27*3 nuo • tai 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. OEympic 2-5121 nuo 6 vai

vakaro iki 11 vai. vakaro

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVĖ 

MORAS
Builders G<“n. Contractors

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

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

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

Tel. PRospect 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicagt 29, III.

I
s

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

ŠILDYMAS
A. Stanėiauskas instoliuoja vi

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

1546 S. 49th Court, Cicer
Tel. OLyanpic 6-0775 nuo 8 vai. 

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

OLympio 2-6752

SEND *1 TO CARE, N.Y.
•r you r local CARE ©Hite

please
care...
becovie 

livn^er fcvrfsf
betaute savi n g livrs is thit 
timplt: You send *1 to 
CARE. That dollar senda 
22 Ibs. of food overaeas — 
helps feed this little boy 
and hia family for one 
whole month.

PARTNERIAI IsSISKIRIA. 2-jų 
Imtų “shingle” namas 5 ir 5 kainli. 
(3 mieg.) 16th ir 50 th Avė. $14,500. 
(iazti apiild. SVOBODA, 6013 Cer- 
mak Rd. Blshop 2-2162.

ATDARAS APŽICK&.1IMUI SEK
MAI). VAS 17 D. NUO 2 IKI 5 v.y.

šv. Kitos į m ra pi jo.,e. 6 k. mūri
nis. 2 autom, garažas. Kaina $15,950
J. R. KUHNLE, VI (.-0024.

=2.
ImNIIOMUOJAMA

Išnuoin. mieg. kambariai su 
mybe naudotis virtuve.

3261 S. Halsted St.

JIKAKO PIRKTI

Tiesiog ii savininko pirksiu na nu) 
('bieagoje. Arli kai. hnžnyči<x. Pra 
nešti adresu; DRAUGAS. Ad. 8820, 
1545 W. f>3rd Str., Chtcago 29. III.

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

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

PAKELIAMI NAMAI
Mes įdedame balket, stulpus. Pa

taisome smunkančias grindis...........
J. & K. OONSTR. CO.

BO 8-2738

■oOR WĄ

gali

MVIH*

Re inkile dien. Draugą’. Pirkit Apsaugos Bonus!

t
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Ketvirtadienis, vasario 14, 1957 DrPNRASTTS TV? A ŪPAS PHIPArn TT T TVOT*?

JUNGTUVĖM Į PARYŽIŲ RADIO PROGRAMA
LilM. Rsdlo Programa u atun. 

WBM8, lovų kll. sekmadieniai* 11- 
iz.su vai per pietų*: liet. mualka 
dainos, Ir Magdutfe Pasaka BlanV 
reikalai* kreiptis | Steponų Minką 
Haltlr Floriata. Gėlių Ir Dovanų Kra” 
tuvy, 601 B. Broadsray, 8o. Boston

Mas* Cei 8o. 1-0488. Ten pa 
zHimainu <Aik Orausas"

[ BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodami į Liet. Knygų Klubų ii 
Įmokėdami 5 dol metinio mokesčio 

' mes įgaliname per vienerius metus 
j pasirodyti kelioms naujoms gerai pa 
; rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu 
! uždirbame 2.50 dol., nes knygų pa

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

Precin Photo Studio
Inoorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav.

4058 Archer Avenue 
Telefonas Vlrginia 7-2481

Kelionei j Paryžių, 7.'! m. a
|,J,,nhta|"IU?'-O|‘b' ■'* 1 ",vz,u.l ‘Siekęs už savo vaikystės draugo
ir '‘i" Hiūku *' | i l ’U"I“’I° ”3 "*• “,,lž‘aus. Jaunamartė turi 7 vaikus

pajieškojimai
Balio centras yra prašomas pajieš- 

keti sekančių asmenų:
L Švelniutė Ona, kilusi .iš Atvy- 

daičių km., Laukuvos vals., išvyko į 
Ameriką maždaug 1912 m., gvv. Clii- 
eago.

—. Martišius Antanas, s. Kazio, 
gini. Paliepių km., Kėdainių aps.

3. Stroliai, Mary tė ir Onytė, kilu
sios iš Anykščių vals.

4. Grabauskai Stasė ir Juozas, at
vykę po antro pasaulinio karo.

5. Sprindžiūnai Algirdas ir Anice
tas, s. Prano, gimę Gaižų km.

6. Dzeniedzionis Jonas, s. Jono, gi
nies Veročikos km.

7. Leiza Karolis, s. Fridriko, išvy
kęs prieš 1914 m. gy veno Brooklyne

8. Endrušaitis Edvardas, s. Karo
lio išvykęs prieš 1914 m., 
Chicagoje.

9. Leizaitė Dora, 
vykusi prieš 1914 
ly ne.

10. Jankauskienė
11. Bujanauskas Antanas, s. Jono, 

gini. 1906 m. Naujamiestyje, 1943 m. 
vokiečiu išvežtas į Soldinu.

12. Mileriene, Domiselė (Safceai- 
tė), kilusi iš Kapciškių km., Žąslių 
paštas.

Patys jieškomieji arba ajiie juos 
žinantieji prašomi atsiliepti šiuo ad
resu : BALF, 105 Grand St., Brook- 
lyn 11, N. Y.

J ieškoma TlfFNA (TU ABAFtfK’AI- 
TR, d. Petro, gimusi 1924. Yra žinių 
iš Lietuvos. Atsiliepti adresu — Al
dona Dyšas, 545 Westwood St., 
Dayton, Ohio.

. amžiaus Ann Berk gauna iš lėktuvo piloto 
i Paryžiuj ištekės už savo vaikystės draugo 

vaikus 
(INS)

Jieškoma ONA GUŽAUSKIENĖ, 
<1. Juozo, buvusi Jucytė, gini. Šviek- 
snoje, Slabados km., Tauragės aps., 
pagal turimus duomenis gvv. dabar 
JA\ , Britaine arba Bostone. Jieš- 
ko Elenos Jucytės sūnus — Mykolas 
Švedas, s. Jono, gyv. Vilniuje, Gedi
mino g-vė Nr. 41-20, Lithuania.

' Jieškoini — ONA VYŠNIAUS
KIENE, išvykus iš Lietuvos apie 
1933 m. Vaikų vardai Onutė ir Mi
kas JURGIS ČERNIAUSKAS, (ar
ba sūnus Vincas), kilęs iš Alytaus. 
Gyv. Massachusetts valstybėje. Jieš- 
ko giminės iš Lietuvos. Rašyti: E. 
Šlekys, 31 Varsity Rd., Toronto, 9, 
Ont., Canada.

o.
in.

gyveno

Fridriko, iš- 
gyv. Brook- 

Matjošaitė.

Jieškomas VINCAS PAL1ŠA1TIS, 
s. Norberto, kilęs iš Panevėžio aps., 
Rozalimo vaisė., Birjagalos km., gim. 
1923 m. Jo senutė motina nori žino- i 
ti apie jį. Atsiliepti adresu: Juoze- ; 
fa Povilan3kienė, Centrinis paštas— 
iki pareikalavimo, Šiauliai, Lithuania

Jieškoini; POVILAS INCIURA, 
STEFANIJA INC1URTENĖ ir VIR
GINIJA INC1URAITĖ. Anksčiau 
gyv. Chicagoje, Jieško sesuo. Rašyti 
adresu: Bronius Baldauskas, Žvilgių 
kaimas, Pergalės kolūkis, Kelmės 
paštas,_Kelmės rajonas, Lithuania. .

SAVININKAS parduoda 2-jų bu
tų medinį namų. Uždari porčiai; sto- 
keriu karštu vand. apšild. Gražu vi
duj. Pilnas rūsys. 2 autom, garažas. 
Daug priedų. Arti prie visko Žemi 
mokesčiai. 5705 S. Paulina St., GRo- 
vehill 3-6076. Kaina $17,500.

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

AM/FM, nešiojami Ir kit.
• Fonografe* • Hl-Hdelity
• įkalbėjimo aparatai
• Dulkiasiurbliai, skutimosi masinė

lės, plaukų džiovint- -ai, kavos 
virduliai, tosteriai, r. unaaterlai, 
automatiškos keptuvė, ir kt na 
mų apyvokos reikmenys

• Rašomos mašinėlės
• Elekt. laikrodžiai ir J vairūs kito

kle daiktai.
Pigiausiai pirkaite ir geriausių pa

tarnavimų gausite inž. A. 8emėne 
Įmonėje.

lUTCLCVISIOn
Csates - senviče)

Sav. lni. A. SEMENAh 
8831 8. Halsted — ClJffside 4-6M0
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais 9—9

DEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

t

Jieškomas JUOZAS GAIGALAS. 
Yra žinių iš Sibiro nuo jo sesers vai
kų. Atsiliepti adresu: Mrs. Angelė 
Garsys, 44 Penn Avė., Worcester, 
Mass.

Jieškau gyvenimo draugės. Mer
gaitės, ar moters, be šeimos, tarp 
25 ir 35 m. Aš esu 40 m. amž., ge
ros' išvaizdos, vidutinio ūgio. Turiu 
išmokėtų .lamą, mašinų ir šiaip esu 
gerame piniginiame stovyje. Gyvenu 
Kanadoje. Kas interesuotūsi, prašau 
įdėti į laišką fotografiją ir siųsti 
šiuo adresu: DRAUGAS. Adv. 8827, 
4545 W. 63rd St., Chicago 29, III.

Jieškoma LIUCIJA BACEVIČIE
NĖ, d. Juozo ir jos duktė Ramutė. 
Gauta žinių iš Lietuvos. Jos pačios 
ar žinantieji, prašomi atsiliepti šiuo
adresu: Regina Urbonienė, 2070 Pat- 
ricia Avė., Apt. 7, Montreal, P. Q., 
Canada.

Jieškomas ANTANAS BRASAU
SKAS . u šeima ir jo pusbrolis VY
TAUTAS l’UPELTS, s. Jono. Yra 
gauta žinių iš Lietuvos. Jie patys 
ar žinantieji apie juos inulcniai pra
šomi atsiliepti šiuo adresu: E. Sheff 
chick, 4960 Montclair Avė., Mont
real, P. Q. Canada.

NUO U2SISENE JUSIU
SKAUDANČIŲ 2AIZDU 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie. kurie kenčia nuo SENŲ, 

atviri; ir skaudžių žaizdų 
nagali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti nes jų užaisenėjusios žaiždos 

I niežėjimų ir skauc’ėjimų senų atvi
ru ir skaudžių žaiždų uždėkite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 

ypai'oyes palengvins Jusu skaudėji
mų Ir galėsite ramiai miegoti nak- 

i t} Vartokite Jų tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pasalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 

' SIS. Taipgi pasalina peršėjimų ilgos 
vadinamos ATHLETE.8 FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimą 
tarppiršėiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstanėios suskilsios odos dedlr- 
vinių, odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy- 

i styklų. JI yra gera gyduolė nuo lš- 
; viršinių odos ligų. I.e

gulo Ointment. yra 
parduodama po 7 6 
et., 81.25, ir 88.50.
Pirkite vaistinfiseChi- 
eagoj ir apylinkėse—
Milwaukee, Wisc., Ga- 
••v.ind. ir Petroit, Mi- 
chlgan arba rašyki
te i r atsiųskite Mo- 
ney order j

si renkame už 7.50 dol.
Lietuviškos Knygos Klubo na

riais — lietuvybės kalviais gali būti 
visi, pasiuntę 5 dol. šiuo adresu:

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Club)

1545 W. 63 St., Chicago 29, III !

PADĖKA
Nuoširdžiausių pudėkų reiškiame visiems, kurie mus užjautė, pa

guodė, prisidėjo visokiausiais rūpesčiais, skaudžioje mus ištikusioje 
nelaimėje, kai tragiškai žuvo mūsų brangus: brolis, dėdė ir švogeris 
a. a. kun. J L'LIJO* AK KORSAKAS.

Dėkojame Grand Rapids’o Jo Ekttc. vysk. J. Kattcen už dulyvu- 
vimų pamaldose ir už atlaikytų llbera. Kt. Kpirit Chureli klebonui R. 
Sikorski už atlaikymų iškilmingų Rv. Mišių ir už įpatingai įdėtų di- 
delĮ rūpistj. nuoširdumų bei suorganizavimų pravedant visas laido
tuvių apeigas, savo parapijoje. Vyskupijos kancleriui Ch. W. Papell 
už pasakytų gražų pamokslų bažnyčioje. Kunigams J. Panavai, D. 
Lengvinui ir E. Statkui už iškilmingų šv. Mišių asistų. Magr. J. A. 
Lipkul už užuojautos telegramų. Kunigams: J. Riaubai, A. Dapkui, 
L. Dieniniui, M. Kirkilui, A. Kardauskui, B. Marčiulloniui, W. Jude,
E. Bernot Ir visiems kitiems 63 kunigams, dalyvavusiems laidotuvė
se iš tos apylinkės. Didelis ačiū laidotuvių direktoriams Staniai ir Bar- 
nard Barto už taip rūpestingų ir gražų kūno pašarvojimų bei perve
žimų į Chicagų. Už dideli rūpestingumų ir mūsų globų p. p. O. P. 
Kareckams, Wj.Burk. ir Sųniūnams. Visi'-nis Grand Rapids ir apylin
kės kunigams už atnašavimų šv. Mišių ir vietos lietuviams už atsi
lankymų koplyčioje, palydėjimų Į bažnyčių ir už aukotas Šv. Mišias. 
Visoms seselėms už atsilankymų koplyčioje ir atkalbėjimų sv. Ro
žančiaus. .

Didžiai dėkojame Chicagoje: Jo Ekse. vysk. Vincentui Brizgiu! 
už laikymų iškilmingų šv. Mišių ir palaidojimo apeigas šv. Kazi
miero kapinėse. Ypatinga i» išskirtina padėka priklauso šv. Kryžiaus, 
parapijos klebonui kun. Anicetui Linkui, kurio dėka buvo suorgani
zuotos tokios iškilnringos pamaldos. Iškilmingų šv. Mišių asistai kun. 
A. Stanevičiui, kun. D. Lengvinui ir kun. .1. Panavui. Už giedojimų 
egzekvijų kan. V. Zakarauskui, kun. J. Domeikai ir kun. J. Dieni
niui. Už atlaikymų gėdulo mišparų kun. St. šantąrui, kun. J. Mačiu- 
laičiui ir kun. J.Domeikai. Už pasakytų pamokslų bažnyčioje kan. 
Kapočiui ir kun. J. Domeikai, kapuose kun. Jauniui ir koplyčioje už 
atkalbėtų šv. Rožančių bei pasakytų pamokslų kun. E. Statkui. Už 
dalyvavimų pamaldose Msgr. I. Albavičiui u kunigams už atlaiky
mų virš 2(1 Šv. Mišių bažnyčioje. Vargonininkams: St. Sodeikai, VI. 
Baltrušaičiui, Mačiuliui, A. Giedraičiui, J. Kudirkai. Skriduliui, K. 
Gaubiui ir A. Mondeikai už giedojimų bažnyčioje pamaldų metu ir 
kapuose. Už kaisto nešimų: A. Vabalui, J. Sabaliauskui, M. Šimkui, 
Br. Angeleikai, K. Gašlūnui ir V. Mitkai. Laidotuvių direktoriui John
F. Eudeikiui už mandagų, nuoširdų ir rūpestingų patarnavimų. Gė
lių aukotojams: p. p. Peter Oksams, I.. Kareckams, Al. Kareckė.ms, 
John Andruliams, C. V. Mitkamų su šeima. Jonui ir Aldonai Paukš
teliams, Mauricijui ir Verai Laucevičiams. The Ushers’ Club. of Holy 
Spirit Church, Holy Name Society of Holv Spirit Church, Holy Spirit 
Altar Society, Holy Spirit Parents Club ir Holy Spirit Guid. Vi
siems šv. Mišių aukotojams, lankiusiems Koplyčioje ir palydėjusiems 
į šv. Kazimiero kapines.

Visų nuoširdumo ir gerumo mes niekuomet neužmiršime ir lie
kami dėkingi.

Sesuo Ūlai vilui, švogeris Vincas ir dukterėčia Irena Ausiuluiičiai, 
sūnėnas Juozas ir žmona Kazimiera Briedžiai.

' .'X

Vieneriy Metų Mirties Sukaktuvės

.TicSkomi — VINCAS ARČIKAU- 
SKAS, s. Kazio, gimęs 1886 m. Iš 
vykęs į Ameriką 3906 m. JONAS 
ARČIKAUSKAS, s. Kazio, gimęs 
1888 m., į Amerika išvykęs 1912— 
1913 m. ONA ARčIKAUSKA1TĖ- 
KASPARIENR, d. Kazio, gimusi 
1894 m. Išvykusi į Ameriką 1915 m. 
Visi kilę iš Vilkaviškio apskr., Gižų 
vaisė., Bardauskų km. .įieško: Elz
bieta Arčikauskaitė Norkeliūnienė 
(kilusi iš Bardauskų km.), dabar gy
venanti — Kauno rritis, Kybartų 
rajonas, Kybartų nuėstas, Kapsuko 
g-vė Nr. 95, Lithuania.

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

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HJLLS GftLINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 West 63 rd Street 
Tel. PKospect 8-0883 ir PR 8-0834.

l/2% PADIDINA

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINOS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Hetkinvlcz, prra.; E. R. Pletldewlez, aekr. Ir advokatas
Mokame ankštus dividendui,. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkame 

valstybės bonus. Ta u py tojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti Hlldarjilanil sųskaitų šiandien. Apdrausta iki $10,000.

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

UŽ LIETUVOS 
LAISVI KOVOT
dar nepervėlu. Agituot ir 
reikalaut, kad maskoliai 
kraustytus lauk iš Lietuvos 
—tai visų gerų lietuvių pa 
reiga.

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo
kus.

40 įvairių voku $1.00
Užsakymus ir pinigus siūs 

kitę:
D k A U G A S
4545 WE»T 63rd STR., 

C'hicugo 29, Illinois

JOHN F. EUDEIK1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

"RYS MODERNIOM KOPI Vi*H

4605 07 South Hermitage Avenue 
fel- YA 7-1741-2 ir LA 3

4330 34 South California Avenue 
betonas LA 3-0440 ir LA 3-98^

IMBITl.AVfF nrRTNA fP M a U"

LIGDĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpublio 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

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

A. A.

PRANCIŠKA ŠLUBURIENE 
Pagal pirmų vyrų .lančauskienė

Jau suėjo dešimts metų, kai 
negailestinga* mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo ' m; limų žmonų ir 
motinų. Netekome savo myli
mos 1947 m., \asarto mšn. 15 
dienų.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas 
sutelkia jai amžinų ramybę.

Už jos sielų užprašėme ge
dulingas šv. Mišias su egzekvi
jomis vas. mėli. 15 dienų 7:45 
vai. ryto Dievo Apvaizdos pa
rapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gi
mines, draugu*, kaimynus Ir 
pažĮstamus šiose pamaldose da
lyvauti ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. Pranciškos sie
lų. Po pamaldų kviečiame gi
mines ir pažĮstamus atvykti Į 
namus; 1906 S. Canalport Avė., 
pusryčiams.

Nuliūdę: Vyras, sflnŪM, mar
čios, anūkės Ir sesuo su šeima.

o
t-l

A A.

MARY STANKUS 
(Ferovičifltė)

Gyveno 2300 S. Oakley Avė. 
Tel. VI 7-8869

Mirė vas. 13 d., 1957, 10:45 
vai. ryto, sulaukus pusėn amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kau
no apskr., Seredžiaus miestelio.

Amerikoje išgyveno 67 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Anthony. marti Florence, 
anūkas Anthony, Jr. duktė Do- 
loree. 2 seserys: fltella Shermu- 
lis su šeima ir Antoinette Hka- 
marak su šeima, gyvenanti Ca.- 
Ilfornlloje, 2 švogerkos: Hftlen 
Ferovleh su neima ir Bteila Fe- 
rovlch su šeima, kiti giminės, 
draugai ir pažĮstaml.

Priklausė Labdarių Rėmėjų 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas Iac>awlcz 
koplyčioje, 2314 W. 23rd Plaee.

lAidotuvės |vyks šsšt.. vas. 
16 I., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėta Į Aušros Vartų 
parapijos bažnyčių, kortoj Įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta Į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus Ir pažĮstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Kūnus, duktė, inarll 
Ir anūkas.

Isildotuvlų direktorius Ste
ponas Lackawicz. Tel. Vlrginia 
7-6672.

JUOZAPAS VAIŠVILAS
Jau suėjo vieneti metai kai negailestingu mirtis atskyrė iš 

mūsų tarjio mylimą vyrų ir tėvą. Netekome savo mylimo 19.>6 m., 
vasario men. 17 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Už įc selą užprašėme gedulingas Šv. Mišias vasario mėti. 16 
dieną, 7:30 vai. ryto su, egzekvijomis, šv. Panelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje, Marųuette Parke.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pa- 
Ižįstamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su milinis pasimelsti 

už a. a. Jucv.apo Yaišvilo sielą.
Nuliūdę: Žmona, sūnūs, brolis, sesuo ir giminės.

Mieliems kolegoms Kotrynai ir Jonui Peč-

kaiciams dėl jų motinos ir uošves
A. | A.

JADVYGOS VIRŠILIENĖS 

mirties, nuoširdžią užuojautą reiškia

Lietuviu Tautinis Akademinis Sambūris

Kotrinai ir Jonui Pečkaičiams, jy brangiai > 

motinai ir uošvei
A. A.

JADVYGAI VIRSILIENEI 

mirus, giliausios užuojautos reiškia
V. K. PalČiauskai, S. M. Abramavičiai

A. f A.
KAZIUI VELIČKAI mirus, 

jo broliui Gasparui Veličkai reiškia 

nuoširdžią užuojautą

L. B. Omahos Apylinkės Valdyba

OIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. MEISON,

RAVTNTNKO

SAINT CASfMIR 
MONUMENT CO
<014 We«t llltb Street

tinusi blokas n«o Vsųdnin

Mdžiansias Paminklams Pla 
wasirinkima» mieste ’

r«l«f — GEdarcrest 3-633S

ANTHONY B. PETKIIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 SO WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ.

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

T0wnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų pptarna- Mps turime koplyčias
1 vimaa dieną ir nak- visose Chicagos ir

Roselando dalyse ir1 
tuojau patarnaujame'

I tį. Reikale šaukite 
I mus.

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

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

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

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS"
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmm<wlore 4-222>

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

VASAITIS — BUTKUS
11445 S. 50th AVĖ., CICERO. III. Tel. OLvmpie 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCK!
i«4« W 46th STREET YArds 7-0781

SlelhkHės “Drauge

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

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th AVĖ. OLympic 2-5245 ir T0wnhaU 3-9687

iz.su
iz.su
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X Marųuette Parko Lituanis

tinės mokyklos mokinių motinų 
susirinkime skaitė paskaitą O. 
Krikščiūnienė, kuri pateikė 
daug praktiškų minčių, kaip 
gražiau savo šeimoje ugdyti 
lietuvybę. Daugelis susirinku
sių motinų su dideliu susidomė
jimu išklausė šios pedagogės 
minčių. Motinos po paskaitų 
išrinko būrelio vadovybę, kuri 
rūpintųsi ir toliau tokiomis pa
skaitomis. Gaila, kad dalis mo
kyklą lankančių mokinių moti
nų neatsilankė.

X Chicagos Akademikai 
skautai vieni iš pirmųjų jauni
mo organizacijų šiais metais 
paskyrė $50 studentų žurnalui 
“Lituanus”. Kaip žinome, šis 
studentų leidžiamas kultūrinis 
žurnalas anglų kelba yra dide
lis lietuvių bylos kėlėjas sve
timtaučių tarpe. Kiekviena au
ka prisiųsta “Lituanus” žurna
lui yra labai reikalinga ir už tai 
leidėjai yra labai dėkingi. Žur
nalo adresas: 916 Willoughby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y.

X Algirdas T. Antanaitis
baigė De Paul universitetą gau
damas bachelor of Science in 
commerce diplomą. Neseniai 
pradėjo dirbti vienoje iš didžių
jų Amerikos pramonės kompa
nijų Chicagoje, kartu gilinda
mas studijas tame pačiame De 
Paul universitete. A. T. Anta
naitis visą laiką gyvai bendra
darbiauja spaudoje, spaudos 
darbą pradėjęs dar būdamas 
gimnazijos suole Lietuvoje.

X Kan. Vaclovas Zakaraus
kas laikys iškilmingas šv. mi
šias vasario 16 d., šeštadienį, 
11 vai. Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje, Bridgeporte, už a. 
a. prof. J. Zupkaus sielą. Tu
rint mintyje, kad pamaldos 
vyksta vasario 16 d., kartu bus 
galima pasimelsti ir už visus 
mūsų brolius ir seses žuvusius 
už Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę.

X Dr. Vydūno vardo Stu
dentų skautų Šalpos Fondui 
praeitą savaitę vėl prisiųstos 
šios stambesnės aukos per fon
do įgaliotinį inž. L. Maskaliū- 
ną, P. O. Box 1547, Chicago 
90, III.: $5 Nijolė Vengrienė iš 
Chicagos ir $3 Kiyvečkienė iš 
Brooklyno. Kiti aukojo mažes
nėmis sumomis.

X Prof. V. Jakubėnas. dvi 
savaites išbuvęs Woodlawn li
goninėje dr. Šabanienės prie
žiūroje, sugrįžęs į namus jau 
pradeda duoti muzikos pamo
kas, bet dar tik savo namuose, 
kol pilnai pasveiks. Ligoninėje 
sveikata gerokai pagerėjo.

X Lietuvos įgalioto ministro 
Povilo Žadeikio įvadinis žodis 
bus perskaitytas per Sophie 
Barčus radiją šį šeštadienį, va
sario 16 d., 8 vai. 30 min., mi
nint Lietuvos nepriklausomy
bės šventę.

X Inž. Stasys Vidmantas iš 
Melrose Park aktyviai veikia 
įvairiose organizacijose. Jo ne
palaužiamos energijos dėka bu
vo suorganizuoti lituanistikos 
kursai, kuriuos gausiai lanko 
studentai bei augštesniųjų gim
nazijos klasių mokiniai.

X Mok. A. Gulbinnkas vasa
rio mėn. 15 d. per “Margučio” 
radiją, 21 valandą Vasario 16 
dienos proga, padarys praneši
mą apie vienintelę lietuvių Va
sario 16-bos gimnaziją ir jos 
dabartine padėtį Vokietijoje.

X šv. Paneles Marijos Gi
mimo parapijoj, Vasario 16 d. 
proga, vasario 17 d. 10:45 vai. 
bus pamaldos už Lietuvos lais
vę. Tai dienai pi įtaikytą pa
mokslą pasakys kun. V. Zaka
rauskas.

X Dr. A. Rudokas, 4455 So. 
California Avė., priiminėdavo 
pacientus vakarais, bet nuo š. 
m. vasario mėn. pradžios pa
keitė darbo laiką ir norintieji 
atlikti akių patikrinimą, užsi
sakyti akinius ir t. t. dabar ga
li kasdieną, išskyrus trečiadienį 
ir sekmadienį, nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakaro. Taip pat, pa
gal receptus iš Lietuvos, dr. A. 
Rudokas parūpina akinius.

Mes iš savo pusės džiaugia
mės, kad čia gimęs, augęs ir 
baigęs mokslus 'ietuvis įsigijo 
specialybę ir tuo būdu padeda 
saviems tautiečiams lengviau 
susitvarkyti turimus akių ne
sklandumus.

X Sol. Janina IJustikaitė, 
iš Romos atvykstanti j Ameri
ką ir Kanadą, Chicagoje lau
kiama kovo pirmomis dienomis. 
LB Chicagos apygardos valdy
ba jau išsiuntė čekį kelionės iš
laidoms apmokėti Visos dides
nės lietuvių kolonijos deda pa
stangas J. Liustikaitę kviesti 
pas save ir girdėti jos koncer
tą. J. Liustikaitė bus pirmoji 
lietuvė solistė, atvykstanti kon
certuoti į JAV ir Kanadą iš 
Europos. Solistę pakvietė Lie
tuvių Bendruomenės Chicagos 
apygardos valdyba.

Kun. Petras činikas, MIC, šian
dien vadovauja JAV Atstovų Rūmų 
(Wasliingtc<ie) maldai, kuria atida
romas Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo sukakčiai minėti posė
dis. JAV Senate, taip pat šiandien, 
invokaeiją atkalbėjo kun. Juozapas 
Valantiejus, Šv. Juozapo parap. kle
bonas, \Vaterbury, Conn.

X Gautingo sanatorijos lie
tuviams ligoniams paremti va
sario 3 d. suruoštuose pietuose- 
skerstuvėse Aneta restorane, 
kurio savininkė yra A. Trima- 
kienė, buvo gauta 83.50 dol. 
Be anksčiau skelDtų svečių dar 
dalyvavo Galva, Kizlauskai, Dė
dinai, Didžiuliai, Urbonavičie-
nė, Senkevičius, 
kienė, Maneliai,

dr. Meškaus- 
Repšienė, dr.

Garūnas ir Grincevičius.
X Charles ir Bernice Rakū

nai, gyvenę Marųuette Parke ir 
ilgus metus vertęsi prekyba, 
neseniai grįžo atgal iš Arizonos 
ir dabar nusipirko didelę mė
sos bei įvairių valgių krautu
vę. Abu Rakūnai yra labai 
draugiški ir nuoširdūs ir turi 
daug draugų tiek senųjų, tiek 
naujųjų ateivių tarpe.

X Dail. Juozas Kaminskas,
Lietuvos laisvės kovų dalyvis, 
savanoris kūrėjas, kuris nese
niai su šeima atvyko iš Vokie
tijos ir apsistojo Chicagoje, 
4101 So. Maplew>ood Avė., sun
kiai serga ir gyaosi namuose, 

į Jis ir jo šeima yra atsidūrę 
sunkioje materialinėje padėty
je.

X Adolfas Hazonaitis su
žeistas automobilio katastro
foj ir gulį Cook County ligoni
nėje antram augšte, 22 kamb. 
Lankymo valandos trečiadie
niais nuo 2 iki 3 vai. ir nuo 7 
iki 8 vai. Sekmadieniais nuo 2 
iki 4 vai.

X Ateitininkų sendraugių
centro valdybos šaukiama kon
ferencija įvyksta kovo mėn. 2 
d. Shorland viešbučio patalpo
se. Centro valdybos pirminin
kas yra prof. P. Jucaitis.

X Oną Žilevičienę prašo at
siliepti Vyt. Linartas, 509 — 
46th Avė., Bellwood, III. Labai 
skubu ir svarbu.

'CHICAGOS ŽINIOS
Paskutinės dienos 
automobilistams

Chicagos policijos vadas T. 
J. O’Connor pranešė, kad jau 
nuo antradienio, nuo vasario 
19 d. policija pradės krauti pa
baudas ir sulaikyti tuos auto
mobilistus, kurie neturės Illi
nois valstybės numerio. Tie gi, 
kurie neturės 1957 metų miesto 
ženklelio prie automobilio lan
go, bus pradėti sulaikyti tre
čiadienį, vasario 20 d. Miesto 
ženklelius bus dar galima išsi
imti antradienį , vasario 19 d. 
nuo 8 vai. 30 min. ryto iki 4 v. 
P P-

Už $1 pirko paveikslą 
$10,000

Vasario 20 d. Sheridan Meno 
galerijoje, 4820 Sheridan rd., 
Chicagoje, iš varžytinių bus 
parduodamas dailininko Wins- 
low Homer paveikslas, kuris 
meno specialistų yra įvertintas 
$10,000. Jis buvo pirktas Balti- 
morės įvairybių krautuvėje už 
$1, nežinant jo autoriaus ir 
vertės. Tik atidavus paveikslą 
atnaujinti patirtu jo augšta 
kaina.

Žuvo 12 metų mergaitė
Dvylikos metų mergaitė Ca- 

rol Pawlikowski buvo užmušta 
automobilio nelaimėje ties 79 
gatve ir Lockwood avė., Chica
goje. Liudininkai sako, kad 
mergaitė per neatsargumą įžen
gė į automobilių kelią ir vieno 
jaunuolio buvo užmušta. Iš viso 
1957 metais Chicagoje susisie
kimo nelaimėse jau žuvo 31 
žmogus ir buvo sužeista 3,907.

Chicagoje daugėja vaikų
Chicagos universiteto įstaigų 

apskaičiavimu apie vidurį 1956 
metų mūsų mieste buvo 3,745,- 
000 gyventojai, taigi — 124,- 
000 daugiau, kaip per paskutinį 
surašinėjimą 1950 metų balan
džio mėnesį. Paskutiniu metu 
yra mieste padaugėjęs vaikų 
skaičius, bet sumažėjęs procen
tas gyventojų 15—34 m. am
žiaus. Apie ketvirtadalis gy
ventojų yra jaunesni kaip 15 
metų amžiaus. Vyresnių kaip 
65 m. yra 9% arba — 274,000.

Areštavo 5 jauniklius
Chicagos policija areštavo 

penkis jaunuolius, kurie užpul
dinėjo Calumet Augšt. mokyk
los auklėtinius, ir taipgi areš
tavo tris svaigalų pardavėjus, 
kurie jiems buvo pardavę svai
galų. Jaunuolių gauja išgėrė 12
kvortų alaus ir primušė kaiku- Sekmadienį, kovo 13 d., 10 
riuos moksleivius tiek, kad tie Į ya^' r^e pamaldos Šv. Kry

IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO
Medžiagą siųsti: V. KLEIZA, 518 Green Str., Cluunpaign, IU.

AT-KAMS SENDRAUGIAMS 46, Brooklyn, N. Y.; Dumbrienė 
Albina, mokt., 54, Brooklyn, N.Ateitininkų Sendraugių Są

jungos konferencija įvyks š. m. 
kovo 2 — 3 dienomis Chicago
je.

šeštadienį, kovo 2 d., 10:30 
vai. ryto pradedama mandatų ir 
svečių registracija, o 11 vai. 
pradedamas posėdis. Registra
cija ir posėdis bus Shoreland 
viešbutyje, 5454 So. Shore Dri- 
ve. Posėdyje bus Ateitininkų 
Federacijos vado prof. S. Sužie
dėlio paskaita “Krikščioniškasis 
idealizmas ir tikrovė”, statuto 
priėmimas, įvairūs pranešimai 
apie veiklą, naujos centro val
dybos ir revizijos komisijos rin
kimai ir kt. 8 vai. vakare bus
banketas — balius ALRKF jau-Į zas, dr., 50, Cambridge, Ohio; 
nimo stovyklos naudai. J Mockus Kazys, pedag., Boston,

Mass.; Navickas Leonas, 27, 
Hartford, Conn.; Patlaba Pet- 

žiaus bažnyčioje, o 3 vai. p. p. ras, kun., 47, Cicero, UI.; Petrė- 
prof. St. Šalkauskio minė jimas į nas Jonas, kun., 47, Brooklyn, 
su paskaita ir menine dalimi< N. Y.; Povilaitis Pranas, 30, Chf

guli ligonirtėje.

Daugėja negrų
Chicagos universiteto eks

pertai apskaičiuoja, kad mūsų 
mieste nuo 1950 metų kasmet 
sumažėja po 12,000 baltųjų gy
ventojų ir priauga po 32,000 
negrų. Per šešerius metus Chi
cagoje negrų padaugėjo 197,- 
000 ir dabar iš viso jų šiame

Galės persodinti širdis
Kovai su Širdies Ligomis 

draugijos susirinkime laikė pa
skaitą dr. C. Walton Lillehei, 
chirurgijos profesorius Minne- 
sotos Medicinos mokykloje. Ji
sai buvo pirmas gydytojas, at
likęs atvertos širdies operaciją.

(Dabar jisai tvirtina, jog neuž
ilgo ateis tas laikas, kad chi
rurgai galės perkelti širdį iš 
vieno žmogaus į kito. Tik di
džiausia problema būtų — kur 
gauti širdį persodinimui. To
kiam persodinimui pirma reikė- 
kėtų surasti medžiagos, vadina
mos agammaglobulin, kurios 
kraujuje nugali užkratas.

X Rože Mazeliauskienė, 3405 
S. Lituanica Avė., gavo iš Lie
tuvos nuo savo giminių nami
nių audeklų, medinių šaukštų, 
gintaro papuošalų ir šilkines 
kojines. Rožė yra žinoma vi
suomenės veikėja.

X Sol. Prudencija Bičkienė 
išpildys dalį meninės progra
mos Vasario šešioliktosios mi
nėjime, Chicagoje, vasario 17 
d. Marijos Augšt. mokyklos 
auditorijoje.

X Skautų Grandies šokėjai 
dalyvaus meninės programos 
išpildyme jaunimu: rengiama
me Vasario 16 d. minėjime Lie
tuvių auditorijoj vasario 24 d., 
bet ne šaulių, kaip buvo pa
skelbta.

X Kristaus Karaliaus Laivo 
naujam numery rašo šie auto
riai: B. Serevičius, kun. J. 
Prunskis, O. Labanauskaitė,M. 
Muraitis, A. Tyruolis, K. Ba
ras, Pr. Jančius, MIC, ir kt. 
Plati katalikiškojo ir lietuviš
kojo gyvenimo apžvalga.

X Stud. Adomas Mickevičius 
skautų akademikų vardu kal
bės per Sophie Barčus radiją 
šį šeštadienį, vasario 16 d., mi
nint Lietuvos nepriklausomy
bės šventę.

X Chicagoje gyveną žurna
listai organizuotai rengiasi at
vykti apžiūrėti naująjį Draugo 
dienraščio pastatą.

X Sophie Barčus, lietuviškos 
l radijo programos vedėja šį 
i penktadienį, vasario 15 d. šven
čia savo gimtadienį.

Y.; Dzikas Stasys, Brooklyn, N. 
Y.; Gidžiūnas Viktoras, kun., 
Brooklyn, N.Y.; Girnius Juozas, 
dr., 41, Dorchester, Mass.; Gri
nius Jonas, dr., 54, Muenchen, 
Vokietija; Ivinskis Zenonas, 
prof., 48, Roma; Yla Stasys, 
kun., 49, Putnam, Conn.; Ju- 
caitis Pranas, prof., 60, Chica
go, III.; Juras Pranciškus, prel., 
65, Lawrence, Mass.; Juršėnas 
K., kun., 65, Chicago, III.; Ki
sielius Petras, dr., 39, Cicero, 
Ilk; Laniauskas Simonas, 44, 
Cleveland, Ohio; Maldeikis Pet
ras, pedag., 52, Cicero, III.; Mar 
tinkus Vaclovas, kun., 48, Provi 
dence, R. I.; Meškauskas Juo-

KARAS IR APSAUGA

Gordon Gray, apsigynimo jėgų 
teikėjas, kalba spaudos atstovams 
Washingtone. Anskėiau .jis buvo 
gynybos sekretoriaus asistentas.

(Marijos augštesn .mokykloj), 
kurį rengia Chicagos ateitinin
kų sendraugių skyrius.

Visus JAV ir Kanados at-kų 
sendraugių skyrius maloniai pra 
šome siųsti atstovus (nuo 20 na 
rių siunčiamas vienas atstovas 
ir iš skyriaus, kuriame yra iki 
20 narių, siunčiamas vienas at- 

mieste yra 706,000 iš bendro stovas) ir ko gausiau konferen-
gyventojų skaičiaus 3.745,000.

Žuvo sprogime
Jewell Blake, 38 m. amžiaus 

plieno fabriko darbininkas, bu
vo užmuštas kai sprogo ugnies 
gesintuvas. Atplaiša pataikė 
jam į galvą. Nelaimė atsitiko, 
kai jisai stengėsi užgesinti už
sidegusius tepalus Chicago 
Works of Republic Steel ben
drovės fabrike.

Milionai veteranams
Net Jaugiau kaip 334 sun

kiai sužaloti — sužeisti Illinois 
valstybės karo veteranai gavo 

kėdes, lazdas, 
nugarkaulio atramas ir kitus 
įtaisus, kurie jiems buvo rei
kalingi. Visi tie dalykai kaina
vo milionus ir iš Veteranų ad
ministracijos tan; buvo skirta 
$3,274,060.

Kovai prieš alkoholį
Chicagoje sudarytas Komite

tas Kovai Su Alkoholizmu. Jo 
pirmininku išrinktas George 
A. Bray, gyvenąs Winnetkoje. 
Komitetas planuoja šiemet su
kelti $88,334 ir tos lėšos bus 
naudojamos pricšalkoholiniam 
auklėjimui, alkoholizmo tyri
mui.

Mirtis dėl cigaretės
Cook Apskrities ligoninėje 

mirė Ruth Rankin, 63 m. am
žiaus, gyvenusi 4825 N. Sheri
dan road, Chicagoje. Ji mirė 
nuo apdegimų kilus gaisrui 
nuo cigaretės, kurią rūkydama 
ji užmigo.

Teisininkų suvažiavimas
Penktadienį Edgewater Beach 

viešbuty, Chicagoje, prasideda 
JAV teisininkų suvažiavimas, 
kuriame, numatoma, bus 1,000 
dalyvių. Suvažiavimas baigsis 
antradienį.

Išaiškino žudikus
Du tarnautojai Willow Farm 

Products pieninės prisipažino, 
kad jie nužudė 72 m. amžiaus 
Edvardą Wemer. Jie buvo nu
ėję į jo namus apiplėšti; prisi
pažino nelaimingąjį akmenimis 
sumušę iki mirties ir paskiau 
sujaukę jo namą.

Konfiskavo 171 mažiną
Lake apskrityje policija kon

fiskavo 171 azartinių lošimų 
mašinų. Jos buvo įtaisytos lyg 
tokios daržinės patalpose.

394 puikios šviesos
Šiandien pradeda veikti net 

394 naujos Šviesos Chicagos

cijoje dalyvauti. Jei tolimes 
niems skyriams susidarytų ne
patogumų atvykti, prašome įga
lioti ką nors iš Chicagos, Det
roito ar Clevelando ateitininkų 
sendraugių.

Konferencijos nutarimai ga
lios, nežiūrint dalyvių skaičiaus.

Kitame “Iš Ateitininkų Gy
venimo” skyriuje tilps smulki 
konferencijos darbotvarkė.

ASS Centro Valdyba

SKELBIMAS Nr. 2
Skelbiame, kad į Ateitininkų 

Federacijos Tarybos pirminin
kus ir Tarybos narius yra išsta
tyti šie kandidatai:

Kandidatai į Federacijos 
Tarybos pirmininkus

1. Darnusis Adolfas, dr., 48, 
Cleveland, Ohio.

2. Leimonas Juozas, dr., 56, 
Boston, Mass.

3. Lūšys Stasys 53, Brooklyn, 
N. Y.

Kandidatai į Federacijos 
Tarybos narius

Albavičius Ignas, prel., 66, m., 
Cicero, III.; Alšėnienė Estera, 
34, Cleveland, Ohio; Bagdanavi- 
čius Vytautas, kun., 49, Chica
go, III.; Bačkienė Ona, mokt., 
49, Paryžius; Balčiūnas Jurgis, 
dr., 50, Strasburg, Ohio; Balčiū
nas Vytautas, kun., 46, Roma; 
Balkūnas Jonas prel., 54, Brook 
lyn, N. Y.; Barzdukas Stasys, 
mokt., 50, Cleveland, Ohio; Bau
žys Juozas, 36, Brooklyn, N. Y.; 
Bendorius Antanas enc. red., 
52, Brooklyn, N. Y.; Cukuras

cago. UI.; Rūgytė Alicija, mokt., 
54, Chicago, UI.; Skrupskelienė 
Alina, mokt., 52, Hartford, 
Conn.; Sušinskas Alfonsas, ku
nigas, 47, Pittsburgh, Pa.; Su
žiedėlis Simas, prof., 53, Brook
lyn, N.Y.; Šapoka Adolfas, dr., 
50, Toronto, Kanada; šerkšnas 
Antanas, dr., 53, Wethersfield, 
Conn.; Šidlauskaitė Agota, pro
fesorė, 43, Ottawa, Canada; Tu
rauskas Eduardas, dr., 60, Pa
ryžius; Vardys Vytautas, univ. 
instr., 32, Milwaukee, Wis.; Vy
gantas Vyt., dr., 26, Brooklyn, 
N. Y.; Viliamas Vladas, dr., 52, 
Brooklyn, N.Y., ir Vitkus Balys, 
prof., Brockton, Mass.

Vjt. Rinkimų Komisija

PASTABA. Šis skelbimas su 
balsavimo sąrašu yra išsiuntinė
jamas asmeniškai visiems atei
tininkams, kurie yra įtraukti į 
jų padalinių sąrašus arba laiku 
užsirašė savo krašto arba Vyr. 
Rinkimų Komisijoje. Ateitinin-

— J. štuopys, Chicagos stud. 
at-kų draugovės pirmininkas, at 
stovauja SAS Jaunimo Kongre
so ruošimo komitete.

— F. Palubinskas, studijavęs 
pramonės administraciją De 
Paul universitete, gavo baka
lauro laipsnį. Tuo pačiu laips
niu biochemijos studijas Roose- 
velt kolegijoje. Chicagoje, baigė 
R. Pemkutė.
STUDENTAI INFORMUOJA 

MOKSLEIVIUS
Sausio 5 d. Bostono studentai 

ateitininkai suruošė Bostono ir 
apylinkių augštesniųjų klasių 
gimnazistams pokalbį studijų 
reikalu. Pagrindiniu prelegentu 
buvo Romas Leimonas, baigęs 
Boston College ir dabar besiruo
šiąs magistro laipsniui. Jis kal
bėjo apie kolegijas ir būtiną 
reikalą lietuvių jaunimui studi
juoti. Savo kalboj pabrėžė, kad 
Lietuvos ir lietuvių tautos atei
tis reikalauja, jog lietuvių tau
ta būtų inteligentų tauta. Pre
legentas kartu pažymėjo ėjimo 
į katalikiškas kolegijas naudą, 
kur, šalia savo specialybės, stu
dentas dar kartu gali tinkamai 
subręsti pasaulėžiūriniu atžvil-

kai, negavę balsavimo sąrašo iki. gįu 0 ęaj gyvenime yra labai 
kovo 1 d., turi tuojau kreiptis į svarbu.
savo krašto arba Vyr. Rinkimų 
Komisiją, kad ši sąrašą jiems 
prisiųstų.

Iš L ANGELES STUDENTŲ
ATEITININKŲ VEIKLOS

Po Kalėdų studentai ateitinin
kai buvo suruošę du susirinki
mus. Sausio 6 d. išklausėme F.
Kudirkos paskaitą apie studen
tų ateitininkų įsipareigojimą vi
suomeninėje veikloje; vasario 
3 d peržvelgėme Lietuvos kultū
rinį gyvenimą nepriklausomy
bės laikais Vasario 16 proga.
Programą atliko patys stud. at- 
kai R. Dabšys, V. Mitkutė ir R.
Medziukaitė.

Ateities planuose yra įrašyta 
visų Los Angeles ateitininkų 
šventė — arbatėlė vasario 24 d.
4:30 vai. popiet šv. Kazimiero j gramoje yra iškilmingai minima 
parapijos salėje, d kurią sendrau ' Lietuvos nepriklausomybės sukak

tuvės. Tad ir šį vakarą tokis mi-

Po šios paskaitos sekė kalbos 
atstovų iš įvairių lietuvių stu
dentų organizacijų. Apie Lietu
vių Studentų Sąjungą ir skau
tus akademikus kalbėjo Liet. 
Stud. S-gos JAV Bostono sky
riaus pirm. G. Kurpis, apie San
tarą — buvęs Santaros Bostono 
skyriaus pirm. Z. Mereckis, o a- 
pie Studentų Ateitininkų Sąjun
gą — Bostono studentų at-kų 
pirm. A. Vasaitytė. Pobūviui 
pirmininkavo S. Leimonas.

Buvo apie 40 dalyvių. Baigus 
programą, pasilinksminta. Vis
kas praėjo jaukioj nuotaikoj.

AGIS

KAS KĄ IR KUR
— Sudriko radijo programa.

Kalbės Lietuvos Konsulas. Kiek
vienais metais Budriko radijo pro-

gių ir studentų valybos kviečia 
atsilankyti visus Angeles atei-

Valdemaras, kun., Colchester, tiininkus ir jų bičiulius. 
Mass.; Dabušis Viktoras, kun.,

gatvėse. Tų šviesų įrengimas 
kainavo $239,000. Jos daugiau
siai yra Cicero avė., Pulaski ir 
kitose pietinės Chicagos dalyse.

VIS NESUTIKIMAI

Izraelio ambasadorius Abba Eban, 
po 70 minučių konferencijos sn sek
retorium I,ulles, Washingtcfie, aiš
kina, kad Izraelis neatitrauks iš 
Egipto kariuomenės tol, kol nepra
eis pavojus iš Egipto pusės.

Šv. Kazimiero šventės proga, 
kovo 3 d. studentai at-kai pla

nuoja bendrą šv. Komuniją ir 
agapę.

Sekantis susirinkimas numa
tomas kovo 10 d., kuriame pa
skaitą skaitys kol. J. Jodelė, te
ma “Katalikų Akcija ir jos už
daviniai”.

KRONIKA

— A. Kalvaitytė išrinkta Put 
namo stud. draugovės sekreto
re, vieton vienuolynan įstojusios 
L. Tumosaitės.

— D. Kodytė, studijuojanti 
Taft kolegijoje, Bostone, praė
jusį semestrą pateko į kolegijos 
garbės sąrašą.

— D. Karaliūtei, laimėjusiai 
“Jaunimo Žygių” skelbtą straip 
snio konkursą, buvo iškilmingai 
įteikta premija New Yorke.

— A. Vedeckaa išvyko į Ro
me, N. Y., kur gavo federalinės 
valdžios darbą.

nėjimas įvyks iš stoties WHFC, 
1450 kil. nuo 6 iki 7 vai. Progra
moj dalyvauja operos solistas Al
girdas Brazis su specialiai parink
tomis dainomis. Jam akompanuos 
radijo orkestras. Taipgi visiems 
bus malonu išgirsti kalbą Lietu
vos konsulo dr. P. Daužvardžio ir 
Lietuvos himną, radijo orkestrui 
grojant. Šias programas duoda sa
vo lėšomis Juozo Budriko namų 
rakandų, televizijų ir auksinių 
daiktų krautuvė Chicagoje, 3241 
Souit Halsted St. Pasiklausykite.

Pranešėjas

— A. Sabalys skaitė paskaitą 
New Yorko stud. at-kų draugo-mokslų pažangi 
vės susirinkime. lyvauti.

LIETUVIŠKU STUDIJŲ 
INSTITUTAS

— Iilaikomas —
MOKSLINIŲ STUDIJŲ KLUBO 

RRMKSTRO TI'.MA: 

MODERNIŠKŲ KULTŪROS AP
RAIŠKŲ VERTTNIMAS

Penktadienį, vasario 15 dieną, 
Vilniaus Aušros Vartų mokyk
loje (virš bažnyčios), 2325 W. 
23rd Place (šalia “Draugo”) 
kun.. V. Bagdanavičiiis, MIC, 
skaito paskaitą tema:
Asmenybė įvairių pasaulėžiūrų

šviesoje
Paskaitos pradžia 7 vai. 30 

min., nesivėlinant.
Visi, besidomintieji ‘vasinių

kviečiami da-


