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Lietuvis Butirkuose išdrožė

tiesą prancūzų delegatams
Bolševikų propagandininkai per savo spaudą, radijus ir įvai

rius laisvuosiuose Vakaruose esančius agentus mėgina skleisti 
žinias, kad po Stalino mirties iš esmės pasikeitė ir žymiai suhu- 
maniškėjo sovietinis režimas vergų stovyklose ir kitur Sibire. 

Tačiau toli gražu tai nėra tie
sa. Visas šios rūšies pasakas iš
sklaido kad ir neseniai paleistas 
iš Sov. Sąjungos austras filoso
fijos daktaras Joseph Behrent iš 
Vienos, kuris 10 metų buvo iš
laikytas Vorkutos pragare. Sau
sio 13 d. jis per RIAS siųstuvą 
iš Berlyno dar kartą atskleidė 
su visu šiurpumu tikrąjį bolše
vizmo veidą.

Yra tik pasakos...
Behrent pabrėžia: ne kas ki

tas, o yra tik pasakos, kad po 
Stalino mirties iš esmės būtų žy
miau palengvėjusios darbo ver
gų gyvenimo sąlygos ir visas nu
teistiesiems, kalnamiesiems ir iš 
tremtiesiems taikomas režimas. 
Tiesa, yra kiek geriau su valgiu, 
taip pat palengvintos šiaip dar 
viena kita smulkmena. Tačiau 
stalininė režimo dvasia paliko ta 
pati, ji ir toliau visur siaučia. 
Visą jos sunkumą gauna ir to
liau patirti darbo vergai. O tai 
visiems nubaustiesiems bei iš
tremtiesiems ir yra svarbiausia.

Lauke, laukė, bet...
Behrent nurodo, kad pvz. 1955 

m. liepos mėnesį „Sangorodoke“ 
Vorkutoje buvo 600 žmonių. 
Jiems visiems buvo pažadėta, 
kad būsią paleisti į namus. Lau
kė, laukė žmonės, bet galiausiai 
buvo paleisti tik apie 60, o liku-

Elisal»rii

Britanijos karalienė Elzbieta ir
jos vyras buvo iAkilmihgui sulikti 
Portugalijos vyriausybės ir žinonią. 
Karalienė ir jos vyras Šį ketvirta
dienį grįžta iš Portugalijos į LmhIo- 
įuį._________________________(INS)

šieji — ne. Tada kiti paskelbė 
bado streiką. Antrą streiko die
ną visų labai nekenčiama gyd. 
Aleksiejeva pasirodė su keliais 
perrengtais karininkais ir pasa
kė, kad tai esanti sveikatos ko
misija, kuri darysianti sprendi
mus ir išleisianti vykti namo, 
jei tik streikininkai vėl pradėsią

visdėlto 11 nėjo. Tada sargybi
niai atžygiavo į barakus rikiuo
tės tvarka ir pradėjo 11 nėjusių 
visur jieškoti, o suradę juos su
mušė iki sąmonės nustojimo, iš
metė pro langą, paskum išvežė 
sukrovę visus į sunkvežimį — ir 
jų daugiau niekas nematė.

„Aš gyvensiu“
Dr. Behrentas pasakojo, kaip 

į Potmą buvo atvaryti 3 nerašai 
jauni studentai. Jie buvo labai 
energingi, optimistiškai nusitei
kę, per rungtynes visur laimėda
vo 1-sias vietas. Atvykėliai į niū
rią atmosferą įnešė daugiau švie
sos. Išėję į mišką kirsti — pas
kum pabėgo. Bet juos pagavo. 
Kai pasivijo sargybiniai .visi 3 
pakėlė į viršų rankas, tačiau bol 
ševikiniai budeliai, to nepaisy
dami, atidengė iš kulkosvydžių 
ugnį ir visus 3 sušaudė. Atvežę 
sunkvežimiu, paskiau išmetė vi
dury kiemo — atgrasinti ki
tiems, kad nebėgtų. Vienas iš jų 
dar rodė gyvybės žymių. Jo pir
mieji žodžiai, vos pravėrus akis, 
buvo: „Aš gyvensiu!“ Visdėlto 
tos viltys neišsipildė — jis buvo 
gavęs 8 kulkas — ir neatlaikė. 
Pasakotojo teigimu, visi 3 buvo 
labai religingi, viešai atlikinėda
vo religinę praktiką ir su šypse
na sutikdavo raudonųjų daro
mas skriaudas. Tomis jų nuotai
komis užsikrėtė veik visa sto-i 
vykia. Klausinėjami stovyklas 
įnamių, visi 3 pasisakė esą tikį, 
o jų didžiausias nusikaltimas bu 
vęs, jog dalyvaudavo viešose pro 
cesijose, nesibijojo giedoti reli
ginių giesmių etc.

Sudaužytas vyras
Vieną dieną į Potmos stovyklą 

atgabeno visai sudaužytą, kaip 
įprasta bolševikams, nepažįsta
mą vyrą. Veidas jo atrodė kaip 

! vienas kruvinas gniutulys. Atsi
peikėjęs jis pradėjo pasakoti, 
kad esąs lietuvis. Jis su draugais 
buvo paimtas iš Lietuvos. Net 
po 12 metų buvo apkaltintas už 
„bendradarbiavimą su okupan
tais vokiečiais“. Jokių įrodymų 
nepatiekė, tik pareiškė pramany
tą kaltinimą, jog dalyvavę „bau
džiamuosiuose būriuose“, šiuo 
kaltinimu pagal bolševikinius 
pramanus buvo apkaltinti du: 
lietuvis mokytojas ir laiškane
šys, abu anksčiau dirbę savo dar 
bą Lietuvoje. Paskiau juos išda
vė vietinė valdžia — ir taip abu 
buvo sudoroti. Abu uždarė Mas
kvos Butirkuose, apie kuriuos

Generolas Belą Kiraly, Vengrijos laisvės kovotojų vadas, atvykęs į 
Jungtines Amerikos Valstybes, pareiškė senato vidaus saugumo pako
mitečiui, kad Sovietų, Sąjunga ir jes satelitai praėjusiais metais atliko 
didžiules karines pratybas, nukreiptas prieš Vakarų Europą (Strėlės 
rodo punktus, iš kurių turėtų būti ]n-adėti puolimai). Kiraly dalyvavo 
1951 m. manevruose ir pasakė, kad jisi sužinojęs apie praėjusių metų 
karines pratybas, kai buvo paleistas iš raudonųjų kalėjimų, kuriuose 
išbuvo 4*/2 metų. (.INS)

Suomių sportininkai
į okup. Lietuvą

HELSINKIS, Suomija, vas. 
20. — Suomių sunkumų kilnoto
jų sąjunga yra pramačiusi 7 žmo 
nių komandą, kuri rungsis su 
Pabaltijo kraštų sunkumų kil
notojais. Kelionės metu juos ly
dės tarptaut. sunk. kilnotojų 
pirm. Bruno Lyberg, du teisėjai, 
kelionės vadovas ir slaugytojas.

Suomių sportininkai vasario 
22 d. išvyksta į Pabaltijo kraš
tus iš Helsinkio per Leningradą. 
Vasario 24 d. numatytos rungty 
nės Vilniuje, vasario 26 d. — Ry
goje ir vasario 28 d. — Taline. 
Šias rungtynes atžymėjo ir suo
mių spauda.

Kardinolas Pizzardo atnašavo 
iškilmingas mišias už Lietuvą

ROMA, Italija, vas. 20. — Žiniomis iš Komos, kardinolas Giu- 
seppe Pizzardo atnašavo pontifikalines misiąs Auž Lietuvą šv. Ag
nietės bažnyčioje.

u
A

valgyti. Bet čia pat streikuojan 
tieji susekė, jog vad. „komisija“ bolševikinė spauda dabar sklei-
tėra iš vietos stovyklos. Įniršę 
ligoniai ne tik streikavo toliau, 
bet pradėjo laužti vartus. Visa 
eilė silpnesnės sveikatos mirė. 
Sargybiniai ir vėl pasirodė su šu
nimis. Šis mažutis pavyzdys ro
do, kokia toliau ten siaučia tvar
ka ir kaip elgiamasi „visų darbo 
žmonių tėvynėje“ net su ligo
niais.
Sumušė iki sąmonės netekimo
Paskiau sovietai nutarė sve

timšalius grąžinti į jų tėvynes. 
Su kitais ir dr. Behrentą pervežė 
iš Vorkutos į Potmą, įrodinėda
mi, jog ten nereikės dirbti, ne
bent kas norėtų, bent taip kalbė
jo vietos komendantas. Keli iš

džia visokias pasakėles, jog ten 
tariamai esąs labai suhumanin- 
tas režimas etc. Ten abu juos ir

Britai keliauja

į Australiją

Popiežius Pijus XII suteikė 
lietuviams savo apaštališkąjį pa
laiminimą ir atsiuntė žodį Vasa
rio Šešioliktosios proga.

Lietuvos nepriklausomybės at
LONDONAS, vas. 20. — Iš gavimo sukakties minėjime da- 

Londono ir Southampton plauks I lyvavo vyskupas Vincentas Pa-
keturiolika laivų į Australiją. 
Tais laivais 10 tūkstančių britų

dolskis, lenkų vyskupas Gawli- 
na, Lietuvos atstovas prie Šven-

Ar Izraelis pasitrauks
WASHINGTONAS, vas. 20. — Akabos įlankos vandenys 

kyla kas minutę. JAV administracijos pareigūnai vis bando su
rasti formulę, kad Izraelis pasitrauktų iš El-Shaikh, Akabos įlan
kos gerklės, ir kad būtų užtikrintas Izraelio laivų laisvas prava
žiavimas įlanka.

... ...... - •• ■- ............ i Prezidentas Eisenhower, vals
tybės sekretorius Dulles ir kon
gresiniai vadai šiandien tarėsi 

i Izraelio pasitraukimo iš Egipto 
klausimu. Buvo paliesta ir sank
cijų naudojimas prieš Izraelį, jei 
jo karinės jėgos nepasitrauktų 
iš Akabos įlankos ir Gazos ruo
žo.

Valstybės sekretorius Dulles 
davęs garantijas, kad Izraelio 
laivai galės laisvai plaukti Aka
bos įlanka. Bet Egiptas gali kiek 
vienu momentu pasakyti: „nėra 
pravažiavimo“. Ir kitas klausi
mas, kaip Jungtinės Amerikos 
Valstybės apgins Izraelio laivų 
teisę ?

Izraelis nepasitenkina žodine 
garantija, o nori geležinės ga
rantijos, kad Egiptas nebešaudys 
į Izraelio laivus, kai jie įplauks 
į Akabos įlanką. Daugumas ste
bėtojų sutinka, kad JAV neturi 
nei teisės, nei atsakomybės duo
ti Izraeliui tokios rūšies garanti
jos.

$wwter WiUiam Kn«wlcu*4
Senatorius Knowland griežtai nu

sistatęs prieš sankcijų naudojimą 
prieš Izraelį. (INS)

Gazolino kuponai
LANCASTER, Anglija, vas. 

20. — Policija rado 1,000 ga
zolino kuponų Condor upėje ne
toli Lancaster. Kuponai buvo pa 
vogti iš Bolton-le-Sands gara
žo.

Vengrijos patriotų ginklas
PARYŽIUS, vas. 20. — Vengrijos patriotai dabar naudoja 

naują ginklą — laiškus — prieš prosovietinio Kadaro režimą. 
Vengrijos patriotai įmetė tūks -

tančius laiškų į pašto dėžutes. 
Išnešiotojai laiškus įteikė tiems 
asmenims, kuriems laiškai adre
suoti.

Visų laiškų toks pat turinys:
„Kovo mėnesį vėl bus sukili

mas. Kovo 15 d. (1848 metų re-

kaip ten žmonės vargsta, kaip 
yra okupantų kankinami, kaip 
neteisingai ir jie patys buvę nu
teisti — žodžiu, išdrožė tikriau
sią tiesą į akis, drauge nušvies-

nuteisė. Besėdint Butirkuose, jdami Faktiškąją Butirkuose pa
buvo į juos atvežta tuo metu 
Maskvą lankiusi prancūzų socia
listų delegacija, kurios vadovų 
vieną kitą iš mandagumo pasa
kytą frazę ir dabar sovietinė pro, 
paganda su pasididžiavimu links 
niuoja.

Prancūzų delegacijos nariai 
pas kalinius

Kai prancūzai pareiškė norą 
pamatyti Butirkus — juos ke
lias dienas šveitė, valė ir vis mo- 

|kė, ką turi suimtieji delegatams 
(atsakyti. Delegacijos kai kurie

įpratimo nuėjo į darbus. Bet po nariai atėJ° ir i « kamerą, ku- 
dviejų savaičių tas pats komen- rioJc buvo uždaryti tik jiedu vie- 
dantas jau ėmė grasinimais ir |nu du. Vienas iš jų mokėjo gerai

dėtį. Atlydėję prancūzus rusai, 
klausydamiesi pasakojimų, šyp
sojosi, dėjosi prie svečių manda
gūs ir atsisveikindami net ran
ką padavė. Bet kai prancūzai iš
ėjo, atlėkę budeliai taip abu su
daužė, jog nei vienas iš jų nesi
tikėjo liksiąs gyvas. Vienam 
visdėlto dar pavyko išlikti gy
vam.

voliucijos sukaktis) ir balandžio 
4 d. (tai diena, kai sovietų ka
riuomenė 1945 m. „išlaisvino“ 
Vengriją) bus didžiulės prieško- 
munistinės demonstracijos“.

Po laiškais pasirašė „Muk“. 
Vengrų kalboje tai reiškia: „mes 
vėl pradėsime kovo mėnesį“.

Laiškų gavėjai yra prašomi pa 
daryti dešimt kopijų ir jas pa
siųsti savo draugams.

Daugumas tų laiškų jau pri
klijuota prie viešų pastatų sienų. 
Kadaro vyriausybė iškabino sa
vo plakatus, ant kurių parašyta: 
„saugokitės kontrarevoliucionie- 
rių“.

Indija ruošiasi
naujam žygiui

NEW DELHI, Indija, vas. 20. 
Politiniai ekspertai įsitikinę, 

Išvada !kad IndiJa ruošiasi naujam žy
giui išspręsti Kašmiro ginčą. 

Štai kokia šiurpi tikrovė, ko- ' Indijos pareigūnai tarėsi dėl In- 
kie baisūs faktai, kurie apverčia dijos ir Pakistano pasienio be-

jėga varyti į darbus visus, šauk
damas, jog „čia ne sanatorija“. 
Iš pareikalautų 40 žmonių dirbti

kalbėti prancūziškai ,tai jis pran 
cūziškai viską ir papasakojo, ką

aukštyn kojomis visus bolševikų 
melus apie režimo lengvėjimą ir 
komunizmo švelnėjimą. Visa tai 
daroma daugiau dėl akių — Va
karams apgauti ir nepažįstan
tiems bolševizmo esmės mulkin-

sovietai yra padarę su Lietuva,Iti. (Elta).

veik
tais.

Tegul Bulganin
pažiūri į save

MASKVA, vas. 20. — Sovietų 
Sąjungos premjeras Bulganin 
prezidento Eisenhowerio Vidu
rio Rytų doktriną pavadino „ko- 
lonialiniais spąstais“, kuriuos, 
girdi, paruošė Jungtinės Ameri
kos Valstybės.

Bulganin įspėjo arabus budėti 
prieš naujos vergijos grėsmę. 
Tikrai, arabai turėtų budėti 
prieš komunistinės vergijos grės 
mę.

Bulganin buv. Vengrijos prem 
jerą Imre Nagy pavadino „išda
viku“ ir JAV „lėle“. \

Daugiau pritarėjų
WASHINGTONAS, vas. 20. — 

Prezidento, Eisenhowerio Vidu
rio Rytų programa, nukreipta 
prieš komunistinę agresiją, va
kar rado daugiau pritarėjų se
nate.

David Bon-Gurion
Izraelio premjeras David Ben- 

Gurion nori aiškių garantijų, kad 
Egiptas atidarys Akabos įlanką Iz
raelio laivams ir kad egiptiečiai ne- 
bepuls izraelitų iš Gazos niežo.

Oras
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — ap
siniaukę.

su 30 valstybių diploma-

KalendoriuH
Vasario 21 d.: šv. Feliksas; 

lietuviški: Auksuolė ir Mintigei-
dė.

Saulė teka 6:40, leidžiasi 5:30.

emigrantų gegužės mėn. pabai- Sosto ministeris Stasys Gird- 
goję pasieks Australiją. vainis, Italijos ambasadorius

prie Vatikano Giorgio Mameli, 
Jungtinių Amerikos Valstybių, 
Vakarų Vokietijos ir Australi
jos ambasadų atstovai.

Per Muencheno „Amerikos Bal 
są“ kalbėjo diplomatijos šefas 
St. Lozoraitis, Lietuvos ministe
ris Anglijai B. Balutis, vyskupas 
V. Padolskis, Lietuvos atstovas 
Prancūzijai dr. Stasys Bačkis.

• Italų „ll Quotidįuno“ šiomis 
dienomis parašė apie lietuvių 
krašto žmonių kovą už savąjį 
kraštą ir jo laisvę. Italų ANSA 
„Informazion Religioze“ Nr. 5 
1957 paskelbė pranešimą apie pa 

, dėtį Pabaltijo kraštuose ir lietu- 
_  vių katalikų atsišaukimą.

Britai gaus

daugiau gazolino
LONDONAS, vas. 20. —'Bri

tų vyriausybė yra nusistačiusi 
sumažinti gazolino racionavimą. 
Gazolino racionavimo taisyklių 
sušvelninimas įsigalios balan
džio 18 d. Iki šiol automobilio sa 
vininkas gaudavo tiek gazolino, 
kad jis galėdavo tik 200 mylių 
„išvažinėti“ per mėnesį.

Įteiks Egiptui
NEW Y0RKAS, vas. 20 

Jungtinės Amerikos Valstybės, 
Britanija, Prancūzija ir Norve
gija vakar įteikė Jungtinių Tau
tų gen. sekretoriui L)ag Ham- 
marskjoldui pasiūlymus laikinai 
naudotis Suezo kanalu.

Hammarskjold tuos pasiūly
mus perduos Egiptui.

• Vokiečių dienraštis „I)rr' 
T ag“, leidžiamas Berlyne, ryšiu- 
mi su perduota per Vilniaus ra
diją žinia, kad vyskupas T. Ma
tulionis Birštone atnašavęs mi
šias, plačiau nušvietė jo kančių 
kelią ir gyvenimą sovietinėje 
vergijoje.

John Foster Dūlio*
Valstybės sekretorius 1'ules uoliai 

rūpinasi, kad Izraelis pasitrauktų iš 
Egipto ir kad senatas priimtų pre
zidento Eisetiliovverio \ niūrio Rytų 
planą. (INS)

Byla, sudaranti 70 tomų
VARŠUVA, Lenkija, vas. 20. — Iznkai jau buvo bepradedą 

svarstyti buv. Rytprūsių nacinio gauleiterio Kocho bylą, bei, tam 
nusilpus, byla buvo atidėta.

Kochas kaltinamas, kad esąs -------------  .....-----------
atsakingas už šimtų tūkstančių, tas ir išduotas lenkams. Ten jis 
nelaimingi} žmonių mirtį — juos grasino, kad „paskelbsiąs labai 
pasiuntęs į tikrą mirtį, tuo tar- nemalonių dalykų“ Varšuvai ir 
pu pats pabėgo į Vakaras ir, pri- į Maskvai.
sidengęs „Major a. D. Rolf Ber- 
ger“ pavarde, nuo 1945 iki 1949
m. išgyvenęs Hasenmoor vieto
vėje Schleswigo - Holsteino kraš 
te, kol galiausiai buvo išaiškin-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Prezidentas Eisenhoįveris vakar tarėsi Vidurio Rytų klau-1 

simais su kongresiniaįs vadais. Senatorius Hcnnings (D., M o.) 
vakar pareiškė, kad JAV administracija parems sankcijas prieš i 
Izraelį, jei Jungtinės Tautos nutars jas naudoti.

— Prezidentas Eisenhoįveris vakar vakare per televiziją pa-1 
tiekė pranešimą Amerikos žmonėms apie Vidurio Rytų padėtį ir \ 
Izraelio atsisakymą ištraukti savo kariuomenę iš Gazos ruožo ir' 
Akabos įlankos.

— Egipto ministeriai vakar buvo susirinkę į nepaprastą po
sėdį svarstyti Izraelio klausimo. Po posėdžio Kairo radijas pa* 
skelbė, kad „imperialistų“ pažadas saugumo garantijų Izraeliui 
grasina pasaulio taikai.

— Saudi Arabijos karalius daud atvyksta į Egiptą, kur arabų 
vadus supažindins su prezidento Eisenhowerio Vidurio Rytų pro
grama. ,

— Europos šešių valstybių premjerai — Prancūzijos, Vakarų 
Vokietijos, Belgijos, Olandijos, Italijos ir Luksemburgo — susi
tarė dėl bendro turgaus.

— Sovietai ruošiasi atnaujinti šaltą karą dviejuose frontuose 
Į — prieš augančią Amerikos įtaką Vidurio Rytuose ir prieš Jugo- 
! slavijos diktatorių Titą.

— Lenkijos naujas parlamentas šiandien susirenka.
—«• Jungtinių Amerikos Valstybių karinės jėgos praėjusiais 

metais išleido 3Ą6 milionus dolerių Britanijoje, vakar pranešė oro 
jėgų štabas Londone.

— Guatemaloje, 30 mylių nuo Guatemalos miesto, vakar išsi
veržė vulkanas. Netoli vulkano gyveną žmonės pasiruošę išsikelti 
toliau.

Kocho bylą sudaro apie 70 to
mų. Jam, be kitų dalykų, meta
mas kaltinimas, kad esmingai 
prisidėjęs prie 1,800 lenkų inte
ligentų likvidavimo 1943 m. 
Balstogės apylinkėse.

Kochas yra gerai pažįstamas 
ir lietuviams, ypač skatinęs Ma
žojoj Lietuvoj nacių veiklą ir 
kurstęs antilietuviškas nuotai
kas.

25,000 Icnkij žydi;
i . . •

nori emigruoti
REUTLINGENAR, Vokietija, 

vas. 20. — Žiniomis iš žydų šal
tinių, apie 25,000 lenkų žydų, be
veik pusė visų Lenkijoje išliku
sių žydų, padavė pareiškimus, 
kad nori emigruoti svetur. Ir len 
kų valdžios sluogsniai nurodo, 
kad nemaža žydų nęri išvažiuot i 
į Palestiną. Tuo būdu stengiasi 
patekti į Vakarus ir kai kurie 
Lietuvos žydai, kurie po karu 
įsikūrė Lenkijoje.

Netikima, kad pavyktų iš Lie
tuvos didesniam žydų skaičiui iš
vykti į Lenkiją, kaip jų daugelis 
pageidauja, nors okup. Lietuvoje 
ir kalbama, kad būsią iš Lietu
vos į Lenkiją repatrijuota apie 
100,000 lenkų ir lenkiškai kalban 
čių. (E.)
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IS ATEITININKŲ GYVENIMO
Medžiagą siųsti: V. KLEIZA, 518 Green Str., Champaign, III.

Kuopos penkmetis, vėliavos šventinimas Ciceroj

Parodykime, kad egzistuojame
Daug kartų jaunimas, stu- veikti yra įvairių kliūčių, tačiau 

dentija ir moksleivija, yra pa- jaunimo kaltinimai iš dalies yra 
darę rimtų, kartais daugiau, kar teisingi. Todėl šis ateitininkų 
tais mažiau pamatuotų pastabų, sendraugių suvažiavimas steng 
kad ateitininkai sendraugiai yra sis, kad veikla būtų pagyvinta 
pilnai užsitarnavę to vardo. Esą ir toki priekaištai daugiau nebe- 
ateitininkai sendraugiai yra tik turėtų reikšmės.
rai pasenę, nebenori jokio dar-

Vasario 10 d. Dar nėra pusės 
devynių ryto, o į Sv. Antano pa
rapijos salę jau renkasi mokslei 
viai. Salė užimta, nes Sv. Vardo 
Draugijos vyrai dar nebaigė pus 
ryčių. “Visi į lituanistikos kla-

bo dirbti, jų veikla sumažėjusi 
ir iš jų susilaukti kokios nors 
talkos jaunimui beveik neįma
noma. Tenka pastebėti, kad di
delė dalis ateitininkų sendrau
gių įsijungia į visokį politinį ar 
kultūrinį darbą ir savo organi
zacijai dirbti nebeturi laiko, y- 
pač šiose sąlygose.

Teisybė ir neteisybė
Kiek tuose kaltinimuose yra 

teisybės bus galima įrodyti at
einančioje ateitininkų sendrau
gių konferencijoje kovo 2 — 3 
dienomis Chicagoje. Kaip ap
linkraštyje ASS Centro Valdy
ba teigia vienas šios konferen
cijos tikslų bus suaktyvinti ir su 
dinaminti sendraugių sąjungos 
veiklą. Nepriklausomybės me
tais Lietuvoje ateitininkai sen-

Neslvilksiine lyg uodega

Jaunystės ugnis užgesta, ide
alistiniai šūkiai lieka popieriuje 
ir iškilminguose minėjimuose, o 
gyvenimas eina sau. ši konfe
rencija turės išspręsti daugelį 
dalykų, kad didelė dauguma at
eitininkų sendraugių vėl įsijung
tų į veiklą. O tos veiklos reika
lauja uždavinių ir vienas jų yra 
jaunimo stovyklos galutinis su
organizavimas ir išpirkimas. 
Konferencijos proga ruošiamas 
banketas, kuriame sendraugiai 
galės pasidalinti įspūdžiais ir pa 
bendrauti, o banketo pelnas, 
kaip tik ir skiriamas jaunimo 
stovyklai paremti. Įvyksiančioj) 
konferencija tegul suglaudins 
ateitininkų sendraugių šeimą, iš
spręs daug uždavinių, sudina- 
mins veiklą, kad sendraugiai ne.

sę!”, pasigirsta kuopos globėjo 
balsas. Susikemšame į klasę. Vi
sų nuotaika pakilusi. Juk šian- 

_i dien minime mūsų kuopos pen- 
kerių metų veiklos sukaktį. Juk 
šiandien šventinama naujai įsi
gytoji kuopos vėliava, kurią su
projektavo mūsų kuopos nariai 
broliai Bernardas ir Marijus 
Prapuoleniai, t a 1 k ininkaujant

draugiai irgi silpnai veikė, ge- sivilktų paskui jaunimą, lyg uo-
riau veikė studentai ir dar ge
riau moksleiviai. Dabar tie vei
kę moksleiviai yra sendraug'ais,

dega, bet parodytų efektingą or 
ganizacinę jėgą. Ši konferenci
ja teparodo visiems, kad ateiti-

Sakykloje mūsų kuopos dva
sios vadas kun. P. Patlaba jaut
riais žodžiais primena ateitinin
kų idealus ir kviečia siekti vis 
tobulesnio jų vykdymo gyveni
me. •

Visi einame priimti Šv. Ko
muniją. Prieš Ševnčiausiąjį pa
linksta naujai pašventinta mū
sų^ kouopos vėliava, o ant jos 
aukso raidėmis užrašyta:( “Visa 
atnaujinti Kristuje, tarnaujant 
Dievui ir Tėvynei!”

Prie vaišių stalo

poraAplink du ilgus stalus
dail. Br. Jameikienei. Pagaliau1 šimtų kėdžių! Stalai apkrauti 
šiandien pirmąkart išeiname į skaniausiomis Dievo dovanomis, 
viešumą su uniforminėmis kepu- Vaišėmis nuoširdžiausiai rūpi- 
raitėmis. Daug vargo buvo, kol naši St. Smilgienė, Venclovienė, 
išmokome gražiai jas užsidėti. Nijolė Kazlauskaitė ir Giedrė

Iškilmingas posėdis
Į salę įnešamos JAV, Lietu

vos, istorinė Hanau, kun. Alf.
Lipniūno, Marijos ir vysk. M. • 
Valančiaus moksleivių ateitinin 
kų kuopų vėliavos.

Prie mikrofono kuopos pirm.
Dalė Orentaitė atidarymo žo
dyje kviečia iš naujo ryžtis ga
lingai kovai prieš visa tai, kas, 
norėtų iš mūsų širdžių išplėšti 
Kristaus ir Lietuvos vardus. j Kasdien 1-3

Garbės prezidiumui užėmus 
vietas, vadovavimas perduoda
mas dr. P. Kisieliui. (Iškilmin
gam posėdžiui pirmininkauti bu
vo pažadėjęs dr. A. Razma, ta
čiau dėl nenumatytų profesinių 
pareigų negalėjo atvykti).

TeL REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

VDYTOJAS IR CHIRURGAS' 
(lietuvis gydytojas?

8925 Wcst 59th Street
jlet, 8:10—- 8:8* ••■4 p

1
TeL ofLso ir buto OLyinpic 3-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th St., Cicero
Rez. 1634 S. 40th Avė., Cicero

vai. ir o-s vai. vak,,
iSskyrus trečiadienius.

šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2808

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

4146 S. Archer Avė.
VAU Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 

Posėdžio sekretorių vietas UŽ- vkk. pirm. antr., ketvirt 6-8:80 v.

Iš lituanistikos klasės išsiri
kiavę žygiuojame į bažnyčią. 
Smalsusis vėjas bando išskleisti 
vėliavas. Jas neša vyresnieji 
moksleiviai. Visi dailiai pasipuo

Kizlauskaitė.I
Be abejo didžiausias nuopel

nas čia priklauso Mokyklos Bi
čiulių Cicero skyriaus valdybai, 
kurią sudaro Eugenijus Smilgys,

sę. Atlapuose šviečia sidabri- i Teodora Zailskienė ir Ignas Kaz 
niai ateitininko ženklai. Iš šalių lauskas. Tai jie susižinojo su 
eina dvi palydovės, baltomis. visais moksleivių ateitininkų tė- 
bliuskutėmis apsirengusios. Per vais, kurie ir sunešė šias visas

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. C3rd St
Ofiso tel. ItEllance 5-4410 

Rezid. telef. Ultovchill. 6-06 11
Valandos: 1-3 p. m., 8-8 p. m. 

l’enktad. tik po pietų.
Trečiad. ir šeštad. pairai sutarti*

Ofiso tel. CLiffsitle 4-2896 
Ib'ziduncijus: liAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kampas 471h ir Hermitage)

Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 
šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek.

žodžiu — nuėjo tomis pačiomis ninkai sendraugiai tebeegzistuo- 
neveiklumo pėdomis. Nedaug ge ja ne tik šeimose, politiniame ar 
riau yra ir su šiame krašte į kultūriniame darbe, bet ir savo 
sendraugius atėjusiais jaunai- organizacinėje veikloje, 
siais. žodžiu, nors sendraugiams L. Augštys

Ateitininkų Sendraugių S-gos konferencija
Konferencija įvyksta š. m. koi mo susidarytų nepatogumų s'ųs.

krūtinę — dviejų spalvų juostė 
lė. Žalios kepuraitės ant galvos!

Bažnyčioje už grotelių vysk. 
M. Valančiaus moksl. at-kų kuo
pos vėliavą laiko dr. P. Kisie
lius — vėliavos krikšto tėvas. 
Šalia stovi ir dr. L. Eitmanavi- 
čiūtė — krikšto motina. Vėlia
vą pašventina kun. dr. V. Rim
šelis, MIC. Jis ir šv. mišias už 
ateitininkus atnašauja.

Nuo vargonų skamba švelnus 
ir nuotaikingas “Jei širdį tau 
skausmas...” Tai Elenutė Blan- 
dytė, akompanuojant Marijai 
Mondeikaitei, padeda pakilti mū 
sų dvasiai arčiau Augščiausiojo 
sosto.

gėrybes!

ima Vikt. Remeikytė ir G. Anta
naitytė.

Iškilmingas posėdis pradeda
mas malda ir JAV himnu.

Po to vėliavos kūmai dr. P. 
Kisielius ir dr. L. Eitmanavičiū- 
tė iškilmingai perduoda vysk. M. 
Valančiaus kuopai vėliavą. Ją 
priima kuopos pirm. D. Oren
taitė.

Jautrų ir nuoširdų žodį taria 
Vėliavos krikšto tėvas.

šioj vietoj noriu visos kuopos 
vardu pareikšti ypatingą padė- 

(Nukelta j 5 pusi.)

Trečiad. tik susitarus.

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North VVacker Drive
(Civic Opera House, kamb. 868) 

Vai. kasd. 12—4
Tel. Clntral 6-2294 

5002 VVest lOth Str.. Cicero 
Vai. kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai. 

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

Re/ld. tel. HEmlock 4-7080

vo 2 — 3 dienomis Chicagoje. 
Yra numatyta tokia konferen
cijos eiga:

šeštadienį, kovo 2 d. — 10:30 
vai. ryto pradedama mandatų ir 
svečių registracija; 11 vai. pra
dedamas posėdis. Posėdžiui nu
matyta ši darbotvarkė: atida
rymas — C. V. pirm. prof. dr. 
P. Jucaitis, invokacija — kun. 
K. Juršėnas, prezidiumo kvieti
mas, mandatų bei rezoliucijų ko 
misijų sudarymas, sveikinimai 
raštu, paskaita “Krikščioniška
sis idealizmas ir tikrovė” — At- 
kų Federacijos vadas prof. S. 
Sužiedėlis, diskusijos. Po trum
pos pertraukos įvyks statuto pri 
ėmimas — referuoja C. V. vice- 
pirm. kun. dr. A. Juška, Centro 
Valdybos ir revizijos komisijos 
pranešimai, pranešimas apie At- 
kų Federacijos Valdybos veik
lą — kun. V. Dabušis, Mokslei
vių Ateitininkų ir Studentų At
eitininkų Sąjungų Centro Valdy
bų pranešimai, ASS C. V. ir re
vizijos komisijos rinkimai ir 
konferencijos uždarymas.

8 vai. vakare įvyks banketas 
ALRKF jaunimo stovykols nau
dai.

Sekmadienį, kovo 3 d., — 10 
vai. ryto — pamaldos Šv. Kry
žiaus bažnyčioje (kampas W. 46 
ir Šo. Wood Str.). Pamokslą sa 
kys kun. J. Kidykas, SJ.

3 vai. p. p. — prof. St. Šal
kauskio minėjimas su paskaita 
ir menine dalimi Marijos augš- 
tesn. mokyklos salėje (kampas 
W. Marąuette Rd. (67th Str.) ir 
California Avė). Minėjimą ruo
šia ateitininkų sendraugių Chi- 
cagos skyrius.

Ateitininkų sendraugių konfe 
rencijos posėdis įvyks ištaigin
game Shoreland viešbuty, 5454 
S. Shore Drive, “Italian Room” 
kambaryje. Vakare banketas — 
taif pat tame pačiame viešbu
tyje, Liudviko XVI salėje. Kaip 
pasiekti tą viešbutį, bus praneš
ta spaudoje vėliau; prašome sek 
ti.

Visus ateitininkų sendraugių 
skyrius prašome skubiąi išrink
ti atstovus bei parašyti jiems į- 
galiojimus. Pageidaujama, kad 
skyriai ASS Centro Valdybai 
dar prieš konferenciją praneštų 
delegatų skaičių ir jų pavardes. 
Prašome siųsti po vieną delega
tą nuo 20 narių, o kuriame sky
riuje tėra tiktai iki 20 narių — 
tik po vieną delegatą.

Jei tolimesniems nuo Chica- 
gos skyriams dėl didelio atsiū

ti delegatus iš savo narių tarpo, 
galima būtų įgalioti Chicagoje, 
Clevelande, Detroite ar kitose ar 
čiau Chicagos esančiose vieto
vėse at-kus sendraugius, išduo
dant jiems atitinkamą įgalioji
mą.

Atvykstantiesiems atstovams 
nakvynes parūpinti sutiko Chi
cagos skyrius. Taigi visus at
vykstančius ir neturinčius nak
vynių prašome tiesiai kreiptis į 
Chicagos ateitininkų sendraugių 
pirmininką kun. Adolfą Stasį, 
4557 So. Wood Str., Chicago 9, 
m., telef. FRontier 6-3900.

00-00000000000000000000000-0

NAUJAS
ANGLŲ - LIETUVIŲ 

KALBŲ ŽODYNAS
/

Pats geriausias ir vertingiau
sias tokios apimties mūsų turi
mų žodynų. Apie 20,000 žodžių, 
geri aptarimai, gera lietuvių 
kalba. Žodynas įrištas į kietus 
apdarus, 368 psl., kaina tik 
$4.00. Gaunamas —

TERRA .
3333 S. Halsted St.

Chicago 8, III.
000000000000000000000-00000

NAMŲ VALYTOJAS 
IR GRĄŽINTOJAS

Plaunu sienas ir valau sienų 
popierius. Baldus nušveičiu. Dar
bą atlieku gerai ir nebrangiai.

Rašykite, nurodydami ADRE
SĄ, ne telefoną — JOHN G., 3514 
South Emerald Avė., Chicago 9, 
Illinois.
r:

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PERSTATOM 
PATAISYMUI 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO-

STASYS IJTH1NAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristatymą 

Teikiame Nemokamai
Raštinė atidaro kasdien nuo:
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

PRANAS SALEMONAVIČIUS
• Paruošia paprastas ir sudėtingas (nuosa

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

. 504 West 33rd Street (netoli Normai Avenue).
Valandos: Kasdien įskaitant šeštad. ir sekrn. nuo 9 v. 

ryto iki 9 v. vak., lx*t svarbu, (’ad telefonu susitartumėt laiką Vlctory
2-3486. 20 METŲ PATYRIMAS — ŽEMOS KAINOS

Tel. ofiso HE 4-6099.

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

1957 W. ‘mrfield Hlvd.
VAL: 1 - 4 Ir 6- •

š-Atadieniab nuo 1 Iki « vai p. p 
’šakvrus ketvirtad. ir aekmad

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South Western Avenue 
į vai.: kasdien 10-12 vai. L 7-9 vai. 

vak. šeštadieniais 10 i vai .Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

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

"’il. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 We«t 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.lr šešt. pasai sutarties

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susltarlma. 

D81 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdian iSskyrus trečiad. ir 
šeštad.

Res. tel. OBovehUl 6-5603

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

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

Še A tad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 8-6048 
Rez.: WAlbrook 5-3048

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

0317 South Western Avenue 
Chicago 29, UI 

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpublio 7-4900 

Rezidencža: GRovehlll C-8101

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7156 South VVestern Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Plfmad., antrad., ketv. ir renktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. ir nuo 
6 v.—S vai. vakare. Trečiad. nuo
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. VVAlbrook 5-3765

*V-1. ofiso Pltospect 6-2240
PRospcct 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

į RPEC. CHIRI RGI.1OS LIGOS 
___________ j 5700 So. VVood Street

, Priėmimo vai. nuo 2—4 vai. kasdien 
— | ir nuo 6 iki X vai. pirmad. ir penkt.
rez. PR 0-7333 , Trečiad. ir sek uždaryta.

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA TP CHTPURGP 

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

Va).: kasdien šiuo 6 v. v.jki 9 v. v’4
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

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

Tel,: Ortso — PUllman 5-6766
Buto— BEverlv 8-3948

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

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

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

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta 
IxAfaycttc 3-4049.

Karnų — CEdarcrest 3-7786

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

I Kasdien 3—7 vai. vak. Šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

^Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
i Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. Republic 7-8818.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer) 

VAI,, kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Trečiad. ir sekinad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CIIIItrRGlNftS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street 

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpublio 7-2290 

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

'kitu laiku susitarus telefonu.

limis

KOVA SU VĖŽIU
Žurnalistai stebi 53 savanorius kuriems leidžia 

mos adatos prieš vėžio ligą. Tyrinėjimai aitliekami 
Ohio valstybės ligoninėj. Žemai kairėje, dr. South 
am laiko mėgintuvėlį su vėžio ligos apimtomis da

(INS)

One gets Injection. otherz walt thelr turn.Eirsl volunteer gets lt in “ItABBIT” tattoo.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:>0 v.
▼ak. šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel Vlrglnia 7-0030. 4455 s. California Avė. ,YA 7-7381

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

keičia stiklus ir rėmus

Reztdemd įjos tel. BEverly 8-8344

Tel. ofiso VI 7-0000, rez. RE 7-0807

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir California Avė. 

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

Ofiso telef. YArds 7—1100
Rezidencijos — ST,»art 3-1511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weet 85th Street
(kampas Halsted ir 86-ta gatvS) 

VAL. 1—4 Ir 6:30—8:20 p. p. kas
dien išskyrų* trečiadienius. Atidarą

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAlbrook 8-3070
Res. Frnitop 5-1500

Dr. Alezander J. Javols
(JOVA18A8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette. Medical Center
6152 South Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—• ▼. vak.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso PR. "888. rez. RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

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

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

Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto iki 3 v. p. p.

Tel. ofiso YA. 7-1787, rez. PR. 0-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš- 
t«d ir sekmad. tik pagal sutartį.
Jei neatsilieps viršminėti telefonai,

šaukite Mldwuy 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
OrUiojM'dns - Prote/.Intas

Aparatai-Frotezai, Med. ban
dažai. spec. lutgnlha kojom 

(Arch SuĮiport.s) ir t. t.
Vai.: 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1.
OKTHęi’EDUOS TECHNIKOS LAB.
2850 W. 63rd St.. Chlcftgo29.nl. 

Tol. PRospect 6-5081

S?

r«istonas GRovshUi 6-16H

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTft 

'•MITUKO AKINJ1TP
-landos ® > 2 Ir 7 t ♦ » paga'
mNHtsrims Išskyrus trsčls Msnins

2422 W. Marąuette Roed

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avė.
• Bendra praktika ir moterų ligos)

Tel. PRospcct 8-1223 arba YVE 0-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., Šeštad. 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126
DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospcct 6-9400
Rezid. PRospcct 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street . < 11,,
Kamp. Halsted Ir 31-mos gatvių 

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

Tel. ofiso PR. 1*0440, rez. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6659 

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

DR. G. SERNER
LIET’JVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metu patyrimo
Tel. YArds 7-1829

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street

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

Virš 25

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

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

4712 South Ashland Avė.
Tel. YArds 7-1873

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

Perskaitę “Draugą’ 
kitiems!

duokite

DRAUGAS 
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PO PALMĖMIS
LIETUVIŲ DIENA FLORIDOJE

Alto pirmininkas Leonardas Šimutis šį kartą Vasario 16 šven- | 
tė po palmėmis su Miami lietuviais Floridoje. Šventės minėjimas 
įvyko Miami Lietuvių Klube. Ta proga L. šimutis pasakė kalbą, 
kurios santrauką čia pateikiame.

Pabrėžęs ypatingą reikšmę Floridos gubernatoriaus dekla
racijos, kuria vasario 16 diena buvo paskelbta Lietuvių diena 
Floridos valstybėje, Alto pirm. L. Šimutis pasidžiaugė, jog Miami 
pagaliau “pralaužė ledus” — ligšiol pietiečiai politikai permažai 
kreipė dėmesio į Pabaltijo valstybes. Padėkojęs Miami Alto sky
riui ir ypatingai A. D. Kaulakiams už pastangas išrūpinti šią 
deklaraciją, L. Šimutis kalbėjo:

VASARIO 16 PO PALMĖMIS
— Mes minime Vasario 16 Miami po atviru dangumi, po pal

mėmis... Esu tikras, kad pavergtoje mūsų tėvynėje sesės ir 
broliai ne kitur, tik po atviru dangumi mini taupos šventę ir gal 
jaučia mūsų širdžių pulsą; jaučia, kad mes atsimename ir mi
nime juos šioje didžioje Lietuvai dienoje.

Norėčiau perkelti jus visus į tėvynę Lietuvą, į jos garbin
gą praeitį, į tuos laikus, kada mūsų protėviai ir tėvai ėjo į lais
vę, į nepriklausomą gyvenimą; ir vėliau — į tą laimingą laiko
tarpį nuo 1918 m. vasario 16 d. iki okupacijos laikų, kai Lietuva 
buvo puikiai susitvarkiusi.

AR VERTA ? ...

PRIE DULLES DŪKŲ

Izraelio ambasadorius Eban (kairėj) ir Izraelio ministeris Shi- 
loah, laukia JAV sekretoriaus Dulles prie jo kabineto durų Washing-
T mm n ii/dz n 1 ni 11 i T n <-.1t .—. 1—« 1    T74 i -a. , v* «»tone, pokalbiui dėl Izraelio reikalų su Egiptu.

RUSIJA NORĖTŲ PAGROBTI
KRISTAUS KARSTĄ^^H

Eisejihovverio doktrina, pas-i Jeruzalėje su paruoštais planais, 
tojusi kelią Sovietams į Arti-j Be to, Rusija irgi turi privilegi

ją j Kristaus karstą iš senų lai
kų, kada carai globojo stačiati
kius šventojoj Žemėj, kaip kad 
Prancūzija katalikus.

Dar daugiau. Kristaus karsto

(INS)

muosius Rytus, kartu pakirto 
ir raudonąją ranką, kuria ko
munistai kėsinosi grobti Kris
taus karstą. Tai nėra fantazavi
mas, yra tikras pavojus, apie 
kurį užsiminė ir JAV preziden
tas. Turima tikrų žinių, kad Ru
sija būtų uždėjusi savo švent
vagiškas rankas ant Kristaus 
kapo. Ir štai kaip.

Kristaus karsto bažnyčia ran 
dasi pačiame senosios Jeruzalės 
centre, vadinamame “krikščio
niškuoju kvartalu”, tai katalikų, 
armėnų, graikų-ortodoksų ir 
koptų kolegijų ir vienuolynų 
centras, o aplinkui gyvena ara
bai. Nuo senų laikų eina gin-

savo vedamąjį, kuriame rašo-| gos sąraše taip pat yra ir Pa* 
ma apie JAValstybių komunis- baltijo valstybėse leistoji pe- 
tų partijos vyriausios būstinės riodinė spauda ir kiti veikalai, 
perkėlimą j Chicagą. Čia yra Tarp kitų valstybių
sakoma, jog Chicaga per ilges
nį laiką yra pergyvenusi nema
žą nelaimių, kaip pvz., 1871 me 
tų didįjį gaisrą, Al Caponės gau 
jos darbus, Haymarket riaušes 
ir kt., todėl ji atlaikysianti ir 
komunistų antplūdį. Be to, yra 
džiaugiamasi, kad miesto 'bur
mistras Daley ir kiti vadovau- 

su

Šiandien yra tokių, kurie pasako: '“Ir mes, ir kiti dėl Lietu
vos daug pastangų ir aukų sudėjome, kad ji būtų laisva, bet ji 
štai ir vėl suklupusi; tad ar beapsimoka judinti jos laisvinimo 
klausimą?"

Nesigailėkime aukų! Lietuvos jaunimas nesigaili lieti savo 
kraują! Jei Lietuvos kareivėliai savo krauju būtų nepašlakstę 
Lietuvos žemės, ji nebūtų buvusi laisva, ir šis mūsų būrys ne
būtų čia susirinkęs, ir apie mūsų tautą gal jau niekas šiandien 
Jiebegirdėtų.

Lietuvos byla yra gyva! Ji yra gyva Lietuvoje. Aš užtikri- jantieji asmenys yra davę 
nu jus. kad mūsų broliai Lietuvoje yra tautiškai gyvi — jie ko- prasti, jog komunistai Chicago 
voja! Jaunimas pakėlė galvas ir atstato savo krūtines į didžiu- jo yra taip laukiami, kaip ir šeš 
sius pavojus, kaip ir vengrai. j kai gėlių parduotuvėje.

KARTAIS SUSVYRUOJU ' “Komunistų partija jau se-
. , . . . i niai prarado patrauklumą, ku-

Aš nesu pesimistas, bet kartais susvyruoju, kai matau, kad 
didžiosios jėgos nepritaria mūsų reikalams. Bet šiandien esu 
tikras, jo gjos yra mūsų pusėje, ir mūsų trispalvė vėl laisvai ple
vėsuos Lietuvoje.

Buvęs JAV prezidentas H. Truman vienoje savo kalboje pa
sakė: “JAV be reikalo dangsto savo užsienio politiką Jungtinių

rį kada nors anksčiau ji galėjo 
turėti laisvos bendruomenės są 
moninguose nariuose. Dabar nė
ra daug čikagiečių, kurie būtų 
tokie kvaili jai pataikauti”, —

Tautų vėliava: mes negalime apleisti nė vienos laisvės siekiančios | baigia savo mintis minėtas dien
tautos, ir patys turime joms padėti”. Tuos žodžius jis pasakė 
žydų mitinge, suruoštame Izraelio valstybei pagelbėit. Ir per vie
ną vakarą buvo parduota Izraelio bonų už aštuonis milionus do
lerių. Jei mes Lietuvai turėtume tokį karštą jausmą, kaip žydai 
Izraeliui, jei visi pultume padėti mūsų kraštą išlaisvinti, būtų 
galima nuveikti didelius dalykus! Juk žydai niekad nebūtų savo 
valstybės sukūrę, jei jos nebūtų pastatę jų vienybė, aukos ir pi
nigai.

TAUTA NEATLEIS

raštis.

KNYGA APIE PABALTIJO 
TAUTAS

Vokietis Bons Meissner para 
šė, o “Verlag fuer Politik und 
Wirtschaft” Koelne išleido 377 
pusi. turinčią dėmesio vertą kny 
gą “Die Sovvjetunion, die balti- 
schen Staaten und das Voelker- 
recht”.

Šiame vokiečių kalba parašy
tame leidinyje yra keliamos Pa

Mes esame vienintele viltimi Lietuvai; mes galime kalbėti, 
rašyti, varstyti valdžios įstaigų duris. Jei mes Lietuvai nepadė
sime, mums neatleis nei tauta, nei pats Augščiausiasis! Tik 
mums reikia pasimokyti iš kitų tautų, kaip išvystyti daugiau baltijo valstybių problemos, aiš 
veiklos ir padaryti daugiau įtakos. j kinamas jų sovietinimas, duoda

Neseniai skaičiau vieno rimto JAV politiko žodžius: “Klai-1 mOs įvairios sutartys. įvairūs 
dingai daro mūsų visuomenė, kad skaitosi ne su Rusijos ar Ki-' pokariniai įvykiai bei kiti įvai-
nijos tautomis, bet su saujele teroristų, kurie tas tautas valdo”. 
Tai rodo, kad Amerikos spauda jau pradeda praregėti. O nese
niai gi buvo laikai, kai nebuvo galima parašyti nė žodžio prieš 
sovietus, šiandien Amerika jau pati mato, kokia būtų jos atei
tis, jei sovietai pasiglemžtų visą Europą, visą Aziją ir kitus 
kraštus.

ALTO VEIKLA

Iš spaudos žinote apie Alto veiklą. Taip pat žinote apie 
Kersteno ir Douglas rezoliucijas bei daromus žygius Kongrese 
ir Senate. Altas bandys vėl atnaujinti Lietuvos bylą Kongrese 
ir Senate, prašydamas, kad JAV vyriausybė tiesioginiai įsijung
tų į Lietuvos laisvinimo programą. Dabar mes turime gerų vil
čių, kai valstybės sekretorius John Foster Dulles yra išleidęs 
atsišaukimą, kuriame yra pasakyta, jog Pabaltijo kraštai nebus 
užmiršti jų kovoje dėl laisvės.

Reikėjo darbo. Varstėme Senato duris, beldėmės į preziden
tūrą. Visa tai buvo įmanoma atlikti remiant jūsų rezoliucijomis, 
iš gubernatūrų gautomis deklaracijomis, visa jūsų veikla ir 
aukomis. Jūsų dėka, po metų ar kitų Lietuvos reikalas bus iš
kiltas tarptautinėje plotmėje. Pradėsime rinkti parašus Jungti
nėse Amerikos Valstybėse, kad vėl surinktume milioną parašų, 
kaip tai buvo padaryta po I Pasaulinio karo, ir įteiksime juos 
JAV prezidentui. Mes krauju turime pasirašyti tą peticiją ir 
stovėti už tą savo parašą tol, kol Lietuvos laisvė bus atstatyta!

Lietuviai, vienybėn! šaukiu visus į laisvės kovą iš savo šir
dies gilumos.

TIKROJI ŽURNALISTO 
PASKIRTIS

Pasižymėjęs žurnalistas Syd 
ney J. Harris, kuris jau 14 me 
tų rašo savo dieninėje kolumno- 
je “Chicago Daily News” laik
raštyje, pažymi, jog žurnalisto 
pagrindinis tikslas nėra publi
kos patenkinimas.

’rJis čia rašo: “Kiekvienas me 
nininkas ir kiekvienas profesio
nalas turi pareigą duoti publi- 

- I»i ne to, ko ji nori, bet tai. 
kxs, jo nuojauta, yra naudinga

katalikų, graikų-ortodoksų, ar
mėnų ir koptų. Kivirčas yra di
delis. nenumalšinamas, neper 

žymes- Į maldaujamas.
niųjų vyrų čia užtinkama nema
ža ir lietuviškų pavardžių, pvz., 
Krupavičius, Škirpa, Smetona, 
Raštikis, Merkys, Urbšys ir kt. 
Pačią knygą jos autorius para
šė kaip desertaciją doktoratui 
apginti. Edv. š.

Savo šaltą, kietą pinigą pada
rykite trykštančiu šaltiniu, u- 
peliu ir srove gelbstinči-os mei-' 
lės. — K. Kueven ,

TEBERAŠAI' KAVKA ?

Kasomoji mašinėlė rašo gražiau, ' 
greičiau, iki 10 egz. iš kart! {vai
riausi modeliai nuo $69.95 ir augš- 
čiau. Pigu, nes tarnauja visą gyveni
mą. Mokėsite tik po $5.00 kas mė
nesį. Pristatoma į bet kurį pasaulio 
kampą su pilniausiom garantijom.

■ ■-)

Katalogus ir smulkiausias infor
macijas reikalaukite:

J. L. GIEDRAITIS 
1632 Broad SL, Harford 6, Conn. 
suris * ‘Draugui” žinomas, kai| 
sąžiningas asmu<»

rūs dalykai susiję su Rusija ar' 
šiomis trimis valstybėmis ir jų 
likimu.

Knyga yra padalinta į dvi pa 
grindines dalis: 1. Istorinė—tei 
sinė dalis ir diplomatinė padėtis 
ir 2. Tautų teisės dalis ir šalti
nių klasifikuotas surašymas.
Autorius čia naudoja virš tūks
tančio įvairių šaltinių, iš kurių 
citatos yra duodamos anglų, 
prancūzų ir, žinoma, vokiečių
kalbomis. Pasinaudotos medžią ||||||||m|||U|||||,||,||||i||||||ireiiii»

iiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiPMiiiniiiiimiiiiini 
Telef. REpnbbc 7-581*7 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Vbų rūšių namų apšildymo 
statomos įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigos 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
Atstovas

4819 So. Paulina St 
PRospect 6-7960

bažnyčiai sudegus, 1808 m., 
prie jos atstatymo didesne dali
mi prisidėjo caras, o tuo tarpu 
vakarų Europa buvo praradusi 
galvą paskui Napoleoną. Tuos 
remonto darbus atliko kaip tik 
graikai.

Kremliaus “protekcija”
Kaip senoji graikų-stačiatikių 

dvasiškija buvo carų globoja
ma, taip ir jaunoji gyvena pa
našia ambicija. Sovietų Rusija

čas dėl Kristaus karsto tarp!turi Sana didele itak4 1 dabarti
nę stačiatikių dvasiškiją, jos 
balsas yra lemiantis, o šiandien 
ji yra reikalinga kovoje prieš 
Izraelį. Maskva jau seniai yra 
pažadėjusi priežiūrą ir globą 
Kristaus karstui. Po karo, 1945 
m., Rusija siūlė graikų stačiati
kiams Jeruzalėje keletą milionų 
rublių šalpos, kad tais pinigais 
būtų atremontuota Kristaus kar
sto bažnyčia.

I Ar Jeruzalės stačiatikiai at- 
[ silaikys šiai pagundai? Iki šiol 
dar nepasidavė. Jei arabų pašau 
lis patektų į Sovietų rankas, 
įskaitant ir (Jordaniją, tai ir 
Kristaus karstas atitektų Krem
liui.

Šį pavojų tik Vakarai galėtų 
atitolinti. R. Mikalauskas

Naudinga muzika
“Na, kiek pažangos padarė ta 

vo drktė, mokydamasi skam
binti?”

“O, aš labai ja patenkintas. 
Aš jau abiejų kaimynų namus 
nupirkau už pusę kainos”.

Uždraudimas miestelio gyven 
tęjams buvo netikėtas ir dabar 
laukiama pirmo tokio naujagi
mio.

Kur tas pavojus?
Graikai-ortodoksai yra kal

čiausi, nes labiausiai nesukalba
mi. Jie, nuo gilios senovės tu
rėdami ypatingą privilegiją į 
Kristaus kapą, bijo jos prarasti. 
Tuo jų atkaklumu kaip tik ban
do pasinaudoti rusai. Sovietai 
tam yra pasirengę, jų šnipai jau

NUO UŽSISENE JUSIU
SKAUDANČIU 2AIZDU’

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENI/, 

ATVIRŲ IR SKAl'DŽIŲ ŽAIZDŲ , 
rialai i ramiai sfidfiti Ir naktimis 
miegoti nes Jų užsisenSjusios žaiždos 
niežėjimą ir skau'ėjimą Benų atvi- Į 
ru ir skaudžių žaiždų uždėkite , 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypaibyes palengvins Jusu skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak- , 
tį Vartokite Ją tapgi nuo skau- 1 

į džtų nudegimų. Ji taipgi pabalina 
I niežėjimą ligos vadinamos P8ORIA- 
SIS. Taipgi pasalina perSėjlmą ligos 
vadinamos ATHLETES EOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplySlmą 
tarppirSčiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskilsios odos dedir- 
vinii), odos išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et.. $1.25, ir $3.50.
Pirkite vaistinėseChi- 
cagoj ir apylinkėse—
Milwaukee, Wisc., Ga- 
"’-.Ind. Ir Petroit. Mi- 
rhigan arba raftyki- 
• e ir atsiųskite Mo- 
ney order į

LEGULO,. Department D., 
5618 W. Eddy St, Chicago 34, Ilk!

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
4546 8. Wood St, CMcago 
9, Illinois, tel. VI 7-2972

---------------------------- ,-----------
PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

33 tęsinys

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR IŠ TOIJAU

K. EIDUKONIS
T’iiriv nauja dideli niintryeiin’' 

t npUraudat-
W tfltt SI. Ohicago. U, 

Tai PRascott 9-8VR1

ATDARA
(Kaip paprastai)

WASHINGTON’SP'°THDAY
(VASARIO 22 D/)

Atdara
Kiekvieną
Valstybinę

Šventę 
Nuo 1»8»

Nariai
Federal
Deposit

Insurance
Corporation

s&DiwwsBatlis

47th Street & Ashland Avenue YArds 7-7000

SPECIALUS 
BARGENAS
INVENTORIAUS 
IŠPARDAVIMAS

4 gabalų miegamojo setas,
1 rėmai su spyruoklėmis, 
spyruoklinis matracas,
3 vanity lempos, 2 pagalvės
lovai ir 1 mažas kilimėlis............... $ “| 00.95

FF.MY A. RAUDONIS, NF.Id.IE KI'liTI I ls. Snv.

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

keistu balsu. Mergina suklinka. Gluosnis sušlama ir 
pasipiktinęs nuberia kelis lapus.

Kai jis nutyla, klebonas jau antrame griovio ga
le. Prisidengęs gyvatvore, pūškia dusdamas, smunka 
į sodą. Prie sandėliuko apsivelka sutaną, nubraukia 
prakaitą ir tada apsižvalgo. Niekur nieko. Tylu.

— Šito “asperges” turėtų užtekti
sakys. Svarbiausia, bus pagydytas. Pamatys, kad jo 
štukos žinomos. Tylės ir ta antytė.

Jis dar kartą atsikvepia ir stoja į taką.'
— Kas šitaip matė: klebonas stumia j upę? — 

sulaiko jis žingsnius. — Bet jis susitikinėja, važi
nėja, neklauso. Vėju pamuštas tas mano vikaris. Da
bar prie gluosnio. Kas beliko man, kai jiedu rapka pa-

Gal pulti tiesiai ir stoti veidas veidan? Tegu ži
no! Bet ką pasakys: klebonas, iš sutanos išsivilkęs, 
paskui sekioja. Dar ko gero palaikys girtu bernu!
Gal kibs į iyarškinius? Neatsilaikysi! Vikaro ran- siekiami. Sunki, skaudi ta operacija, bet būtina! Rei- 
kos kaip spragilai! O jei pažins? Kaip reikės susi-'^3° draugiškai įspėti, klebonijoje pakalbėti, ne iš 
tikti? Tai ne jam, ne klebonui! paskos sekioti. Skiedros! Ar aš jo nepažįstu! Vika-

! ras moka spragilu kulti. Už vieną žodį dešimtį grą-
Geriau pasilikti nematoma ranka, kuri iš kaž-i įįn<Jt įr pats liksi kaltas. Tai ne klebono būdui skai- 

kur nusileidžia, įspėja. Gal mesti akmenį? Pra- ^yti tokius egzortus. Dabar tvirtai nubraukiau į upę, 
mušti pakaušį! Jei nepataikysi, šoks vytis. Ne jo ir gana Juk aš kiebonas, turiu budėti, turiu!

-Ginčijosi vienas ir kumpei sodu, o nerimas šla-

individams. Gydytojas, kuris
savo pacientams sako tai, ką į kojom ištrūkti iš vikaro žirklių. Tereiktų įspėti, tik 
jie norėtų girdėti, išduoda savoj "juodosios rankos” tereiktų, ir jis suprastų, kad 
profesiją ir sumažina pasitikę-1 vaikštinėja briaunomis. Pasidarytų išvadas.
jimą savimi.” Nusijuokia mergina. Gluosnis atliepia į jos

Sydney J. Harris nuomone, j džiaugsmą: sulinguoja, nušlama. Juk jam įdomu ste- 
reikia atsisakyti nuvalkiotos bėti tokius retus svečius. Bet klebonui apmaudu. Jis

pritrūko cukraus. Manau, nepyksite. Jieškau. Juk vai
dinimas pasisekė!*

— Pasisekė, pa ... — klebonas susijaudinęs at
sidūsta.

— Kas jums?
— Et, senatvė ... gal peršalau... Bet atlaiky-

Niekam ne 8*u‘ — ^’u^a i v’dų *r sfsisėda į pirmą kėdę. Rei
kia, ką nors kalbėti, kad vikaras taip nežiūrėtų. O 
kakta rasoje, o širdis dunksi. Jis sausas, švarutėlis! 
— Cukrus ten, augštai, lentynoje. Nors šeimininkės 
noperskais seikėja, bet imk visą skardinę. Gal vėl 
trūks. - Imk drąsiai. Pats, kunige Jonai, tiek daug 
dirbai. Pasisekė vakarėlis, ką sakyti...

Vikaras varsto spintos duris, jieškodamas cuk
raus. Klebonas kunkuliuoja. Atbėgti negalėjo. Ne
sąmonė. Jis sausas! Baisu!

Apglėbęs cukraus dėžę, atsisuka vikaras, o kle
bonas nuleidžia akis. Reikia ką nors sakyti. Dar pa
matys jo sumišimą.

— Namai tikriausiai iškritę miega, o arbatytės 
išgerti nebūtų pro šalį. Tų prakaitų per daug. Gal iš- 
sivirkime, kunige Jonai? Atsipusime.

pažiūros, sakančios, jog reikia 
tarnauti miniai; jis pabrėžia rei 
kalą daugiau atsidėti savo skai 
tytojų išsilavinimo laipsnio pa
kėlimui.

“UNWELCOME, REDS”

iriasi tolyn. Čia pat plyšys į klombas. Slenka tyliai 
tyliai. Už poros metrų dvi galvos ir upė

Mergina juda, o vyriškis tyli, alkūnėmis kelius

Vikaras! Vi-ka-ras sau-su-tė-lai-tis! Krapštosi 
spintoje. Vikaras!

Kunigas Jonas, išgirdęs durų virstelėjimą, stai- 
parėmęs. Taip mėgsta sėdėti vikaras. Vėl saldus juo-į ga atsisuka sumišęs. Kairėje rankoje laiko riebų su
kas. Aiškiai Samanė! Ta pati, kuri šaipėsi scenoje, Į muštinį.
dabar linkėta, avyra, glaudiiaai... ( vakaras k|ebonf _ akubina api,ojęa

—• Klebone, skubu! — ryja paskutinį kąsnį. — 
ma obelyse, šmėkšo iš agrastų krūmų. Siu! Kas gi Eime pas mus. Tuoj bus užkandžiai, bus arbatos. Ten 
ten? Valgomajame šviesu! Anksčiau nebuvo.. Gal geriau atsikvėpsite. Su jaunimu miela pabendrauti, 
šeimininkės griozdiškai? Eime! —- vikaras čia pat su cukraus dėže. — Puiki

Žengdamas klebonijon per kiemo gonkas, pra- j sutana, klebone. Iš kur žolė ant peties?
veria valgomąjį ir... ir sustingsta. ( — Te, vasara, pilna visur žolių ir plunksnų,

Tokia antraše "Chicago Daily Klebonas neišlaiko. Tik šuolis iki gyvatvorės, kąsnį. — Dar šiandien nevalgiau. Tai parlėkiau. Be ai mintys: ką jis įstūmė?

mosteli ranka klebonas ir keliasi.
— Sakai, prie jaunimo reikia nešti senus kaulus

ir kvailą galvą.
— Ten bus linksma.
— Tai paduok lazdą! Pavargau, bet arbatytės 

tai gersiu... O reikia ...
Klebonas atkiunta. Su kiekvienu žingsniu renka-

laisvlems ir inteligentiškiems Nevvs” dienraštis idėjo vieną1 Rankom į juodą nugarą. Pokšteli vandenin. Subaubia 1 to, pasakysiu atvirai, artistams rengiame užkandžius, (Bus daugiau)

1
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a •STTC! C’Ttr'APn TtTTvnrcj Ketvirtadienis, vasario 21, 19574

lipias’
Ten, kur plaka lietuviška širdis

Vasario 16 minėjimas parapinėj nemiela būtų mums žinoti, kad
mokykloj kada nors mūsų dukros ar su-

... ..... ... .. . nūs pasakytų taip, kaip si sese-Musų didžioji švente jau pra-. .f ,. ' .. .... . ...... . . ... i le šiandien įssireiške: Dirbu,ėjo. Ivainai ir iškilmingai ji bu- ... * , •J * . .. , . i kiek galiu ir kiek pastangos leivo paminėta beveik visose lietu
vių kolonijose plačiame laisva
jame pasaulyje. Jos metu buvo 
paskelbti gubernatorių bei mies 
tų burmistrų atsišaukimai, skel
bią vasario 16 d. Lietuvos diena. 
Jos metu minėjimuose kalbėjo 
senatoriai, kongrėsmanai ir kiti 
augšti ir įtakingi valdžios parei
gūnai. Jos metu lietuviai sudė
jo tūkstančius dolerių Lietuvos 
laisvinimo reikalams. Tikrai tai 
buvo didinga diena, tačiau šian
dien norisi paminėti vieną mažą 
įvykį, kuris savo gilia prasme 
nustelbia visą augščiau minėtą 
didelį triukšmą, būtent Vasario 
16 m:4iėjimą Detroito Šv. Anta
no parapijos mokyklos III ir IV 
skyriuose.

Čia, seselės pranciškietės Juo 
zefinos rūpesčiu, jau daugiau 
•kaip savaitę prieš minėjimą bu
vo suruošta lietuviška tautinė 
parodėlė, kuri tos mokyklos vai
kučiams kasd;en iki minėjimo 
vaizdžiai kalbėjo apie Lietuvą. 
Ant gražiai tautiškai išpuoštos 
sienos auksinėmis raidėmis bu
vo išrašyti stambūs patriotiniai 
šūkiai, pačių mokinių piešti Lie
tuvos žemėlapiai, mūsų didžiųjų 
tautos vyrį ir moterų portretai, 
tautiški takeliai, lietuviški kry
žiai bei koplytėlės, Lietuvos u- 
pių ir plokštumų aprašymai, gin 
tariniai karoliai bei apyrankės 
ir viso to viršuje — Vytis mūsų 
trispalvės fone. Viskas apipinta 
lietuviškų tulpių ir rūtų orna
mentais.

Vasario 15 d. mokiniai turėjo 
specialią Vasario 16 minėjimo 
programą, į kurią buvo įtraukti 
net nelietuviukai, besimoką šio
je mokykloje. Lietuviškos dai
nos eilėraščiai, “kelionė” po žy
mesnes Lietuvos vietoves ir jaut 
rūs seselės Juozefinos žodžiai 
giliai įstrigo į mokinių š’rdis.

Stebint tą parodėlę ir kalban
tis su sesele, kilo mintis, ar šios 
darbščios ir iš širdies dirbančios 
lietuvaitės seselės pastangos ne 
atneša daugiau naudos, negu 
tuščiai nuskambėjusios kalbos. 
Jos pasėtas grūdas į jaunųjų 
lietuviukų širdis gali išauginti 
ne vieną lietuvį patriotą.

Anot jos, tą meilę tėvynei į- 
skiepijo jos tėveliai, kurie nuo 
pat mažens jai teleido namuose 
kalbėti tik lietuviškai. Ir dabar 
ji skaito beveik visus lietuviš
kus laikraščius bei knygas, net 
nerasdama laiko angliškiems. 
Teisingas buvo jos tėvelių rū
pestis, kad dukrelė tik neuži- 
mirštų lietuviškai, o angliškai 
išmoks, nededant ypatingų pa
stangų.

džia, lietuviškiems reikalams, o 
kai numirsiu gal kas nors neuž
mirš mano k” po papuošti rūtos 
šakele”. V. Kutkus

TAUTŲ BALIUS
Jau vienuoliktą kartą įvai

riausių tautų atstovai susirinkę 
vienoje gražiausių Detroito sa
lių, rodys savo tautinius šokius 
ir dainas. Tai įvyks šį šeštadie
nį, vasario 23 d., Masonic Temp
le, Crysta! Bsl’room. Kaip ir 
ankstyvesniuose tautų baliuose, 
ir šį kartą Detroito lietuvius at
stovaus Detroito lietuvių tauti
nių šokių grupė. Be kitų žymių 
svečių, baliuje dalyvaus ir Mi- 
chigano gubernatorius Mennen 
W kliams.

Vakaras pradedamas 9 vai. šo 
k’ais, kuriems gros garsus Vern 
Willard orkestras, o 10 vai. į- 
vyks pati programa. Be kitų 
įvairumų, dar numatytas guber
natoriaus čokis. kurį praves

PASKUTINES- KIJCTYS

Du vokiečių laivai iškelia Suezo kanale Egipto laivą, kuris buvo nuskandintas praeitų metų lap
kričio mėn. 1 d. Laivas vežė cemento krovinį (INS)

Miami, Fla.
Vengrų ir lietuvių tautos nežus!

Vasario 16 minėjimas, įvykęs 
lietuvių klube praėjusį sekma
dienį, buvo itin įspūdingas. Lie
tuvių susirinko tiek, kad netilpo 
klubo patalpose, todėl minė jimas 
vyko kieme, po atviru dangumi.

Tnvokacijoje kun. P. Garmus 
meldė išminties tiems, kurie 
dirba mūsų tėvynės išlaisvini
mui, ir stiprybės kenčiantiems 
broliams Lietuvoje, kad išlais
vinta ji šviestų kaip švyturys 
kitoms tautoms sayo tikėjimu ir 
dorybėmis.

Lietuvos ir JAV himnus gra-
pats gubernatorius Williams su į žiai pravedė solistė Anita Navic
žmona.

Baliui rėdomasi vakariniais ar 
ba tautiniais rūbais. Norintieji 
biletus gali iš anksto rezervuo- 
tis International Institute.

Būtų malonu, kad šioje tautų 
minioje būtų matoma galimai 
daugiau lietuviškųjų veidų. I). š.

kaitė. Minėjimui energingai ir 
sumaniai vadovavo A. D. Kaula- 
kis. Į minėjimą buvo atsilankę

PADĖKA

Kitas leido
Daktaras tikrindamas savo 

ligonį klausia:
— Ar tamsta laikai mano įsa

kymą dėl gėrimo?
— Taip, daktare. Kasdien aš 

išgeriu šešias stiklines.
Daktaras su nusistebėjimu sa-

Pittsburgh, Pa.

tiražus minėjimas
Vasario 16 minėjime, įvyku

siame vasar io 16 d. Lietuvių Pi
liečių Klubo svetainėje progra- 

■ mos vedėju buvo P. Dargia. Me- 
, ninę programos dalį atliko Vy- 
, čių choras, vadovaujamas K.
| Bazio. Toliau pasirodė Šv. Pran
i ciškaus akademikės ir šv. Vin- — šešias! Juk aš leidau tau 
cento parapijos mergaitės, va- tik tris stiklines gerti! 
dovaūjamos seselės M. Frances- Ligonis: 
kos. B. Puzanavičiūtė, T. Jakš- — Tai aš žinau, daktare, bet 
tytė, I. Peskiūtė, N. Nadžiūtė kitas daktaras leido irgi tris 
M. Murauskaitė, Vanda ir Ceza- gerti!
ria Abartis ir T. Jakštytė pa- ---------------
dainavo ir padeklamavo. Kai neturi laiko sir&ti. lai ir

liga dažniausiai praeina.
Sanai na Amerikiečiai

vengrų, estų ir latvių atstovai, pasirodymo, kuriame visos dai- 
jų tarpe buvo devyni laisvės ko- nos buvo padainuotos lietuviš- 
votojai, neseniai atskridę iš Bu- kai, A. Navickaitei vadovaujant, 
dapešto. Įspūdingas kalbas pa- Alto pirm., “Draugo” redakto- 
sakė estas J. W. Tedeberg ir rius L. Šimutis pasakė turinin- 
vengras Steve Szabo, susilaukęs gą ir jaudinančią kalbą, kuri 
aplodismentų už žodžius: "..ne- buvo keletą kartų pertčaukta 
tolimoje ateityje mes žygiuosi- plojimais.
me glaustomis gretomis savo tė- ... .... , , . .° Minėjimas buvo baigtas Mia

mi lietuvių choro koncertu, diri-vynių vaduoti ir laimėsime, nes
tautos, kovojančios taip, kaip
lietuviai ir vengrai, negali 
Telaimina mus Dievas!”

būti. guojaut A. Navickaitei. Aukų

>/2% PADIDINA

DIVIDENDĄ

CRANE SAVINGS '\"s
2665 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pietkieulci, sekr. Ir advokatas
Mokami' aukštus dividendus. Keičiame įtekina. Parduodame Ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta iki $10,000.

Darbo valandos pirmad ir kefvirtad nuo 9 iki 8 vai vakaro 
antr ir penk 9 iki 5; treč uždaryta o šeši nuo 9 iki vidurdienio

buvo surinkta apie 700 dolerių. 
Aukotojų tarpe buvo kilniašir- 

Ona Kaulakienė perskaitė Flo džių. davusių stambių aukų, jų 
ridos gubernatoriaus deklaraci- tarpe J. Bačinskas — .$50, J. 
ją, skelbiančią vasario 16 d. Lie Gustainis, SLA 44 kuopa, San-
tuvų diena Floridoje. Tai yra daros 52 kuopa, Miami lietuvių ~ 
pirmasis didelis politinis lietuvių choras ir D. Slyvinas — po $25. 
laimėjimas JAV pietniėje daly- --------
je, kuriam iškovoti ypatingai Nežaisk] su aistromis, nos 
pasidarbavo A. D. Kaulakiai. greit jos į radęs žaisti su tavi- 

Po simpatingo “Baltic Trio" mi. — A. VVibbelt

—. Dantų gyd. Bronės Gruz-

Kun. V. Bkgdanavičiiaus, M.I.C. 
paruoštą paskaita “Pasiruošimas 
meilei”, kurią gražiai perskaitė 
studentas Ignas Budrys, praėjusį 
penktadienį Studentų Skyriaus su-! 
sirinkime, sukėlė gyvas ir įdomias 
diskusijas. Skyriaus valdyba dėko

dienės dantų kabineto adresas . Ja kun. V. Bagdanavičiui, kuris,
vra ne Warpn kain nasitaiko turgdamas mažai laisvo laikoyra ne aren, kaip pasitaiko | va(jovauja Lietuviškų Studijų In-
“Draium” dedamuose skelbimuo stiitutui — prašomas, maloniai su-

j tiko ankščiau minėtą paskaitą pa- 
. ruošti.

Drauge’ 
se, bet Warren.

M. MIŠKUOS, M. D.
GYDYTOJA ir '’HIRURGF 

X-RA1
393 W«t Grand Roulevard

»r. Shady Lane Detroit 16. Michigai 
Namu telef VI M-7970 

Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-fl vaj 

Treč. ir iešt. 12-3 vai
Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS 
11420 Steel Avenue 
Detroit 27, Mit “rigan

Tel. WE. 4-6166 
GENERAL CONTRACTTOR

Atlieka Įvairina statybos, pataiav 
no Ir pertaisymo darbus — stallnln 
kystfis cemento, mūrijimo, elektroa 
plumblngo, dažymo Ir dekoravimo 
Atskiru kambariu Uel butu Įrengimą, 
lastotrflsp Ir skiepuose

Perkant ar parduodant namus 
ir apdraudžiant turtą 

Jums patarnaus
VLADAS N.SELENIS

narys United Northwestern 
Realty Association 
šaukite telefonais

ofiso: WE 3-7000; res.: WE 4-6621 
arba atsilankykite į

Seselės Juozefinos pavyzdys |...... ‘ ; 13000 Schoolcraft kamp. Sorrentošiandien labai tinka naujųjų at-j_________________________ _
eivių šeimoms. Kaip ši seselė 
pasiliko nuoširdžia lietuvaite tik 
savo ir ypač tėvelių pastango
mis, taip ir mūsų jaunosios kar
tos lietuviškumas daugiausia pri 
klausys nuo lietuviško auklėji
mo šeimoje iš pat mažens. Ar

DETROITO’O BIZNHERIŲ 
IR PROFESIJONALAI

DANTŲ GYDYTOJA
BRONE GRUZDIENC, D.D.S.

15807 W. Warron
(3 bl. į vak. nuo Oreenfield kelio)

Detroit 28, Mie.Mgan
Priėmimo vai. pagal susitarimą 
Telef. Kabineto — LUzon 4 6121 
_____ Namu — LUzon 4-8961_____
Jeigu Morile pirkti nrfia parduoti 
namus, sklypus, Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, krelp 
dtės ’
F.LNEĄ REALTY K INVEST 

MENT COMPANV 
st stovą

VLA 0 A BARAUSKĄ
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790.

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

1MIDLAND
14 Savings and Loarrįjjį 

Association
- a IN S U R E D

• ' . .. . , • < jįJįSįS

1

PM 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA m 

l PELNINGIAUSIA 
taupymo

6F NOROVį

<038 Archer Avenue t.i la i-a 7 n-
aUGUST SaLRUK a S Pr*Tia»r»r»

Klausykite 
IITHUANIAN MELODIES

Knn Arbor — WPAG — 1050 kit<, 
cycles

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

16766 Ixwnre — Detroit 27. 
Miehiaran

illlllI1IIIIllllllllllllllllllllllllllllllIIlllllllll
Detroito Lietuviams!

Išniiomuojami du kambariai su 
baldais antrame aukšte. Pageidau • 
jama pensininkai arba vedusių po-| 
ra, be vaikų. Arti prie miesto au- j 
tobusų linijos. 8207 W. Laf.avette 
Avė., Detroit. Telef. VI 3-2219. 
iiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii

0UR

«4VI8*

1957 BUICKAS 
Tik

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

Lietuviškoje Prekyboje-M ILDA BUICK.
907 W. 35fh St., Chicago 9, III. LA 3-2022

10 Atsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti 
Standard Federal Taupymo B-vėįe

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 l/4% visoms taupymo sąskaitoms.
6. Visados išmokėjome Taupytojams pagal pareikalavimą 

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

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

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

Pinigai įdėti prieš 11 -tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį.

CHARTERED AND SUPERVISED BY 

THE UNITED STATES GOVERNMENT
JUSTIN MACKIEWICH, Presidenl *

JUSTIN MACKIEWICH, Jr., Viee-President

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

Standard Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

(Archer Avė. at Sacramento)
\ PHONE: Vlrginia 7-1141

tiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiliiliiiiliiliiiiiiiiiimiiiiiiiiiiintiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiii

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų u 

♦olimų distancijų Aaukite sekančiai

ANTANAS VILIMAS
3416 8 LITTIAN1GA A VE. CHIC4OO IU

Telefoną* — FRontier 6-1882

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

menų turinčiu ilgą patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 $»■ Hoyne flve.. Telef. Vlrginia T-7097

MAS G LklljLLMU
J. G. 1ELEVISION COMPANY

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

TV APARATAI: papriisti Ir spalvoti, autornatlAkl, valdomi nuo tolo. 
nešioju mi. Jungianti prie automobilio baterijos. PATEFONAI: vietiniai 
ir užsieniiiiui. paprasti, neSiojami, automatiški, Hi-Fi, fiaterijlnlai. KA
PLIAI: vieliniai ir vokiški, AM, FM, trumpos bangos, keltais garsiakal
biais, staliniai, kabinetiniai, nešiojami, kišeniniai) t.ranzilnrinlai.

ATI PA RA IR SEI^M. nuo II vai. ligi 3 vai.

NARIAI IJETUVIll TAIJP. II! SKIILINIM9
B-VIŲ LYCOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namų įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

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

1
I

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

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

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

K I



Ketvirtadienis, vasario 21. 1957 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
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Ateitininku skyrius ; Viktorija Remeikyte, Kazimie- 
* ' i ras Norvaiša ir Dalė Orentaitė,

Pradžioje kuopa teturėjo tik 
10 —r 12 narių, o šiandien yra 

ką dr. I*. Kisieliui, kuris ne tik daugiau 70. Iš viso yra šeši bū-
(Atkelta iš 2 psi.'»

maloniai sutiko pabūti vėliavos 
krikšto tėvu ir pravesti iškilmių 
gą posėdį, liet <lar ir įteikė 100 
dolerių auką, tuo būdu padeng
damas visas vėliavos įsigijimo 
Išlaidas.

Bernardas Prapuolenis per
skaito kuopos istoriją, iškelda- saias- j
mas visus svarbesniuosius mūsų
veiklos momentus.

Žodžiu sveikina MAS Vakarų 
apygardos dvasios vadas kun. 
dr. V. Rimšelis, MIC, vysk. M.
Valančiaus kuopos dvas'os va
das kun. P. Patlaba, MAS Cent
ro Valdybos vicepirm. Jonas Ža- 
deikis. Ateitininkų Sendraugių 

, Sąjungos pirm. prof. dr. Pr. Ju- 
* caitis. studentų at-kų Chicagos 

draugovės atstovas Arūnas Liu- 
levičius. kun. Alf. Lipniūno kuo
pos atst. Indrė Paliokaitė, Ma
rijos kuopos pirm. Dalė Binky-
tė, Šv. Antano par. mokyklos Ii . . .
tuanistikos klasės vedėjas mokt. Pos SlobėJas Al. Šatas užbaigė, 
J. Kreivėnas. LB Cicero apylin-’Pabrčždama8’ mu^ Jauni' 
kės pirm. dr. Z. Ašoklis ir šv. mo širdysc dar nėra užgesusi te
Jurgio parapijos kuopos globė-' v-vnds mcilC>- relk,a t!k kurs’ 
jas mokt. A. P. Bagdonas. tvti’ ° * tikrai įsiliepsnos ir

tol neužges, kol kraujuose ir a-
Raštu sveikino MAS dvasios šarose paskendusiai mūsų tėvy- 

vadas kun. dr. Ig. Urbonas, lin-1 nei vėl ims šviesti laisvės žibu- 
kėdamas suburti visą Cicero lie- rys!

įtuviškąjj jaunimą po gražia nau: 
ia vėliava Iškilmingas posėdis, kuris iš

I viso teužtruko tik 1 vai. ir 5
Per 21 minutę 11 sveikintojų1 min., buvo baigtas -sugiedant 

padovanojo mums visą pluoštą Tautos himną, 
gražių ir nekasdieniškų minčių.!

Meilinė dalis
Po sveikinimų kalbėjo mūsų

kuopos globėjas Al. Šatas. Pir- Meninę dalį atliko tautinių šo- 
miausia jis padėkojo vis’ems, sa k*4 KruI’e- pašokdama Šustą. Se

reliai: du jaunučių, du jaunes
niųjų ir du vyresniųjų mergai
čių ir berniukų. Jaunučiams va
dovauja Bernardas Prapuolenis 
ir Zita Švedaitė, jaunesniesiems 
stud. Janina Katelytė ir Virg. 
Smilgys ir vyresniesiems — Al. 
Šatas.

Sekcijų vadovai: vyr. krepši
ninkų — Juozas Krivickas, jau
nesniųjų — L. Krivickas, kankli 
n nkų gr. — Aldona Prapuole- 
nytė, skudutininkų — Bern. Pra 
puolenis ir tautinių šokių —
Aid. Bondikaitė.v

Taip pat buvo pristatyti ir Mo 
kyklos Bičiulių Cicero skyriaus 
valdybos nariai. — moksl. at-kų 
tėvai — kurių tikslas remti 
moksleivius at-kų veiklą; tai — 
Eug. Smilgys, Ig. Kazlauskas ir 
T. Zailskienė.

Savo trumpą žodį mūsų kuo-

DEMOKRATV KONFERENCIJA

Demokratai sveikina Adlai Stevenson, buvusį kandidatą j pre
zidentus, demokratų konferencijoj San Francisco mieste. (INS)

vo atsilankymu šventę pagerbu
siems, pažymėdamas, kad sve-

nių polką. Žiogelius ir Malūną; 
kanklininkų grupė, vadovauja-

čių tarpe yra net iš Clevelandoį ma A- Prapuolenytės, kanklėmis 
atvykusių. Tai p. p. Alšėnai - paskambino “O, kai aš” ir “Ant 

kalno karklai”. Skudutininkų 
grupė, vadovaujama B. Prapuo
lenio, pagrojo “Pasakysiu pasa
kėlę”. Jaunesniųjų moksl. at-kų 
būrelis, paruoštas A. Prapuole
nytės, padainavo dvi daineles ir 

pai. Štai jie: Leonas Krivickas, daug žadanti G. Antanaitytė pa- 
Ričardas Petrys - Petravičius, dainavo solo “O. tėvyne, mano

Golšanskiai su sūneliu ir duk
rele.

Toliau kuopos globėjas prista 
tė visus kuopos pirmininkus, ku 
ric nuo 1952 m. vadovavo kuo-

ji”, “Iš tolimos šalies” ir “Lie
tuva brangi”.

Tuo meninė dalis ir baigta.
Šventė praėjo jaukioje ir dar

nioje nuotaikoje. Moksleiviai at. 
kai iš jos gavo daug minčių, pa
mokymų, dvasinio sustiprinimo 
ir tvirtesnio ryžto vykdyti atei- 
tininkijos kilniuosius idealus.

Vysk. M. Valančiaus kuopos 
nariai visada bus dėkingi vi
siems, kurie kuo nors prisidėjo 
prie šios šventės parengimo ir 
vykdymo. Zita Švedaitė

ATEITININK. SĄSKRYDIS

St. Louis studentai at-kai ko
vo 2 — 3 dienomis ruošia savo 
draugovės šventę ir sąskrydį. Į 
jį kviečiami visi Clevelando, De
troito, Chicagos, Urbanos ir 
Springfieldo stud. at-kai ir vy
resnieji moksleiviai. Suvaž uoja- 
me kovo 2 d., šeštadienį, 2 vai. 
p. p. Programoje numatoma su 
sirinkimas. linksmavakaris ir iš
kilmingas posėdis sekmadienį. 
Visi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti. Nakvynes parūpin
sime. St. Louis Stud. At-kų V-b 
sime.

St. Louis Stud. At-kų V-ba

KRONIK A

— Šį savaitgalį Bostone įvyks 
Pax Romanos ruošiamos studi
jų dienos. Jose SAS atstovaus 
D. Ivaškienė, A. Lukas, Kęs\ 
Skrupskelis ir V. Skrupskelytė.

— New Yorke R. Babarskaitė 
ir T. Alinskas sukūrė šeimą 
Jaunavedžiams linkime visoke
riopos Augščiausiojo palaimos.

— Inž. P. Narutis skaitė pa
skaitą Urbanos studentams Va- 

.sario 16 minėjime.

— Visi Chicagos at-kai kvie
čiami šį šeštadienį dalyvauti 
MAS CV ruošiamame koncerte 
Letuvių auditorijoje. Paremki
me jauniausius savo brolius!

KVIETIMAS

Kviečiame visus, o labiausiai 
jaunimą, atsilankyti į kun. Lip
niūno vardo moksl. at-kų kuo
pos tradicinį Užgavėnių blynų 
balių, kuris įvyks š. m. vasario 
24 d., sekmadienį, 6:30 vai. vak. 
Lietuvos Vyčių salėje, 2451 W. 
47th Str. Bus įdomi meninė pro 
grama, blynai, linksma nuotai
ka ir šokiai. Visus nuoširdžiai 
kviečia Kuopos Valdyba.

GIKDK1MNKF.MS
Sese giedrininke, jei nori at

vykti į at-kų sendraugių konfe
renciją ir neturi kur apsistoti, 
kreipkis į E. Vilimaitę, 4429 So. 
Talman Avė., Chicagiečių gied- 
rinkių būsi labai laukiama vieš
nia.

PADĖKA
Vasario 3 d. Clevelande įvy

kęs sol. Vacį. Verikaičio ir jo 
kvarteto koncertas buvo vienas 
sėkmingiausių mūsų parengimų. 
Jo nebūtume įstengę tokiu mas
tu suruošti, jei mums nebūtų tal
kinę mūsų tėveliai, globėjai ir 
sendraugiai ateitininkai, šia pro 
ga reiškiame savo nuoširdžią 
padėką ponioms Gailiušicnei, Da 
mušienei, Orentienei. Bridžiuvie 
nei, Aimutienei ir Alšėnienei bei 
dr. A. Damušiui, J. Žilioniui, P. 
Balčiūnui J. Pikturnai, A. Kasu- 
laičiui ir visiems, kurie prisidė
jo prie šio koncerto pasisekimo. 
Visiems, visiems priklauso mūsų 
nuoširdi padėka.

Clevelando Moksleiviai At-kai

Pageidavimai išsipildė
Po p:rmojo Pasaulinio karo 

viena tarnaitė Leipcigo mieste 
pametė labai svarbų namų rak
tą. Bijodama s’vo ponų. ji 
tylėjo, o paklausta, kame rak
tas, atsakė nežinanti, neėmusi 
ir nemačiusi. Ponams nenorint 
tikėti, ji dar prisiekė: “Tegu 
Dievas man atima kalbą ir te
gul mane raišą padaro, jei aš 
meluoju”. Po keleto mėnesių ta 
tarnaitė apsirgo kažkokia gerk
lės liga ir po metų visiškai pra
rado balsą. Galėjo susikalbėti 
t'k šnibždomis. Po dviejų metų 
prisidėjo ir kita nelaimė: nulū
žo kairioji koja, kurią begydant 
teko visiškai nupjauti.

NAUJI 1957 M. MODELI A
• Televizijos

Radijai: impor'uotl Ir vietiniai 
AM/EM, neAlojaml Ir klt

• Fonografe’ • Hl-Fldellty
• Įkalbėjimo aparatai
• Pulkiasiuro.iat, skutimosi marinė

lės. plaukų džiovint" -ai, kavos 
virduliai, tosteriai, r. cmasteriat. 
automatiškos keptuve, ir kL na
mų apyvokos reikmenys

s RaSomos mašinėlės
• Elekt. laikrodžiai Ir jvatrOs kito

kie daiktai.
Pigiausiai pirkaite Ir gcria<istj} pa

tarnavimu gausite Inž A.. Ht-mSno 
įmonėj*.

I

t

%
L

A.

Q|/|P’C s E L FOl\l ~ O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

tU PHONES — MfALBROOK 5-8202

FEBRUARY-VASARIO 21, 22, 23 d. tl.

BLSQU1T TURKE STAR COGNAC Fifth $4.69

HENNESSY TURKE STAR COGNAC. Fifth $5-09

IMPORTED FKENCII BRANDY Fifth $3.29

KIJAFA WINE Fiftli $|.G9
CLNZANO VERMOUTH

Dry or Sweet Fifth J.|39

NEW YORK STATE CIIAMPAGNE
OR SPARKLING BURGUNDY Fifth $1.98

ASSORTED SWEET & DRV WINES Filth 69c

IMPORTED CREME OF BANANA
OR PINEAPPLE L1QUEUR Fifth $4.98

KRUPNIK (HONEY PUNCII) Fifth $3-39
CHERRY, APRICOT, BLACKBERRY

PEACII OR GINGER BRANDY Fifth $3.29

MRS. SMITH: *lf electricity costs less today, 
why is our bill higherV

LITTLE BILL: *8ecause ybi/re using 
nearly 4 times as rouch 

electricity nowaday$, m a'aro T

Look what pennies do today
uuhen you live the modern eleetrie ivay

Your elactric loailsr
tossts 18 slices of 
brnad for a penny.

A ponny Ėringa vou 
over two hours of tole- 
vision entertainment.

Your automolic wa«hor
does 3 good-nized 
losds for n penny.

Your litam or dry iron
does nll your ironing 
for l>gf a n hour.

* yo” ’tn,>w 
0 k did 25 y»ar» ®«oP

C Commonwealth Edison
• so

Public Service Company

• c. B.Co.

•Dfiinfl
TELCVISIOnj

(sales - Service)
Hav. Inž. A. SKMlSNAb 

$831 S. Halsted — Cl.iffslde
Atdara: kasdien 9—6. pirmadieniais 

Ir ketvirtadieniais 9—9 !

VIKTORO KO 2I C O S 
Uetnvišks gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

BOKIME IŠTIKIMI LIET,
• KNYGAI!

{stodami į Liet. Knygų Klubą ii 
įmokėdami 5 do! metinio mokesčio 
mes įgaliname per vienerius metus 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pa
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu 
uždirbame 2.50 dol., nes knygų pa
sirenkame 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)

4545 W. 63 St.. Chfcago 29, UI.

RtDIO PROGRAMA
Liet Radlo Prnframg 1A stotie. 

WBM8. 1090 kll. sekmadieniais 12- 
2" 80 vai. per pietus: liet. muiika

dalnoa Ir MagduiRs Pasaka Bl»nlo 
rsikalale kreiptis I Steponą Minko 
Raltlc Klortsta, OGIlų Ir Dovanų K ra" 
•uvs 002 E Broadvrsy 80 Boston 
II Msss T,| Ho 8-0«*9 Tsn pa' 
Mainam* imk . Orautca*’

Vestuvių nuotraukos ir 
augitos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

l'rrcin Photo Stiulio
Inrorporated) 

EDVARDAS UUS, sav.

4058 Archer Avenue 
Telefonas Vlrginia 7-2481

Rradekit laupyti Šiandien, Turėsit Rytoj'
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

ištaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

BRIGHTON SAVINOS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Caliiornia Avė,

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

5

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventoju žino.
kad taupyti apdrausto*** Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
sauga Ir pelninga.

Unlveraal Savtngs and Ix»an Assoelatinn nftikrlna sangn- 
•na Ir gražų (Miną.

Saugomą nftvlrttna Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
810,000 00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
navvmsių Ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per lalAltns Bus rre< 
*ss Ir drangiškas patarnavimas

"GM paskolų Ir visais finansiniais reikalais kreipkitAs

UNIVERSAL SAVTNGS
AND LOAN ASSOCIATJON 

IKO0 S. Halsted Street, Chicago 8, lllnois

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge".

f f
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NERAMUMŲ ZEMT dingas, antru — yra sovietinės — Atsiprašau, panele, bet ši- 
priespaudos padaras, nes kuni- j tam ežere maudytis negalima, 
gama turi atstoti rubriceles. Ku — sako tvarkos saugotojas.
nigams jisai ir skirtas, pasaulie 
čiam neprieinamas. Kalendorių 
sudaro 108 puslapiai su dviem 
lapais užrašam. Atspausta 1,500 
egz. Darbas atliktas "Vaizdo” 
valstybinės spaustuvės Vilniuj.

— Bet juk jūs tai galėjote 
pasakyti anksčiau, prieš man už 
sivelkant maudymosi kostiumą.

— Bet kostiumus keistis ėia 
nėra draudžiama.

BUDRIKO
DIDELIS UŽPIRKIMAS ir INVENTORINIS PREKIŲ 

IŠPARDAVIMAS

1967 METŲ PREKĖS. NAUJAUSIO STILIAUS. 
GERIAUSIŲ AMERIKOS ISČlRBYSčIŲ

ŠTAI KUR TIKRAS 
BARGENAS

Pilnas 11 dalių svečių kamba
rio apstatymas' (safa su foteliu, 
9x12 viln. kilimas, 3 staliukai ir 2 
modern. lempos), vertės 309.00 do 
lerių pa* mus tik $229.50.

Be to didžiausias pasirinkimas 
miegamo kambario baldų, šaldy
tuvų, televizijos aparatų, virtuvės 
setų, skalbimo mašinų. Ir visa tai 
pirkaite pigiau, negu bet kur ki
tur.

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

.Naujoji Lietuvių Baldų Prekyba;
MAJOR FURNITŪRŲ. INC. 

8207 So. Halsted St., C Al. 5-8205 
VEDĖJAS E. RUDAITIS,

CLASSirilD AND “HELP WANTED" ADS
REAL ESTATE

Iti-iglHmi Parke
Maisto produktu krautuvė ir & 

kam b. hutas už. jos.
Mūr. su šildymu 2 Imt. po 5 kamb. 

Kaina $10,500.00.
Mur. 3 Imi. po 5 katnb.
Medinis 3 Imt. po 4 kamb.
I.tige Parke mūrinis namas. Ta

verna. ir 5 kaluli. įmina
IAcrKreen l'ui-ke im-dims su rūsiu

ir šild. ant 5o pėdų sklypo. 5 Ir 4 
kaluli., garažas. $ I 3.760.nt.

VENTA
4409 SO. FAJRFIEL1> AVĖ. 

LAI. 8-8881; LAf. 3-9027

tfUILDINU & REMODELING

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR

BUbk. 4 «94lU<MlClUlUo ii Mftfb...
I namus, pasiūlo sklypus, rekomee 
duoja planus; Išrūpina statybos kre 

i dltus Skambinti va k
Namu tel. Itlslmp 7-33 IU.

.Vlrglnla 7-1229.

ŠIMAIČIAI
U4*11 lt,v - Ituihlcrs - liisunin<*c 

2737 I3r<l Mnr|

Alžyrija yra šiuo metu vienas iš kraštų,' kuris suka Jungtiniu 
Tautų viešpačiams galvas. Alžyrija siekia nepriklausomybes. (INS)

Nuomonės ir pastabos

Ar greitis kaltas?
Gerbiamoji Redakcija! > sitiko mašinų vairuotojams važiuo

Šiomis dienomis peržiūrėjęs Jū- jant 80 km/h dalinai net žemiau 
sų vertingo dienraščio sausio mėn. 60 km/h, t.y. žemiau 40-50 mylių 
numerius, “DRAUGO” sausio 22 greičio! Taigi, greitį laikyti svar- 
d. laidoje (Nr. 18, 4 pusi.) radau biausia susisiekimo katastrofų 
žinutę antrašte "Vokietija katas- priežastimi yra, taip sakant, lyg
trofose turi rekordą”. Deja, ši ži- ir tam tikras (nespecialistų) vi
nute nevisai atitinka tikrenybei, soumenes prietaras! 
ir pateikta išvada skaitytojus ga- Italai bei prancūzai, pvz., va
li nert. suklaidinti. Prisiunčiu Jums žiuoja daug greičiau negu vokie- 
todėl kelias savo pastabas ir pa- čiai (Prancūzijoje yna ir daugiau 
taisau.

Jei Vokietija ii- ištiesų
turi, proporcingai imant, šį liū

dną rekordą, tai jo priežastis to
li gražu nėra. pergreitas važiavi
mas!

šių eilučių autorius, būdamas 
automobilių inžinieriumi ir nuola
tiniu šios srities bendradarbiu

I automobilių negu Vokietijoje), ta- 
deja! čiau susisiekimo nelaimių ten at

sitinka, proporcingai imant, ma
žiau, kas tik įrodo jų šoferių ge
resnes kvalifikacijas.

Neseniai vienas žymus prancū
zų susisiekimo ekspertas, tarp kit
ko, pareiškė, kad kiekvieną kar
tą, kada jis automobiliu atvyksta

technikinėje vokiečių spaudoje, tu Vokietijon, jis esąs priverstas lė 
ri pažymėti, kad, pasiremiant pir-įčiau važiuoti dėl bendrai žymiai 
mųjų specialistų padarytais tyri- J lėtesnio vokiečių susisiekimo tem-į 
nėjimais bei pateiktais nesugria u-. po.
namais argumentais, susisiekimo
katastrofų priežastys Vokietijoje! 
yra vairuotojų nesugebėjimas, ne-į 
silaikymas važiavimo taisyklių,: 
permaža praktika ir kiti faktoriai,, 
bet tik ne pergreitas važiavimas, j 
nes vokiečiai daugumoje važiuoja I 
lėčiau, negu kiti europiečiai!

Netiesa yra ir tai, kad Vokiėti-

Reiškiu pagarbą
S. Tyškus

1251 ar 1253
Šiais metais Drauge radau du 

pasisakymu dėl Lietuvos karalys
tės įkūrimo datos. Tai L. Valiuko 

jos autostradomis galima važiuo-- ugįo y j jr T-kaus sausio 
ti 90 mylių greičiu. Vokietijos au- juose Lietuvos karalystės
tostradomis galima važiuoti — et i pra(jžįa laikoma 1253 metai, it.y. 
keleivinėmis* mašinomis *1'le ‘ kada Mindaugas buvo vainikuotas 
vieniu greičiu, taigi, kad ir 100 Ljetuvos karaliumį.
ar 120 mylių, nes greiti-, joms vi-l
sai nėra apribotas. Nežiūrint t d' Aš manau, kad Lietuvos kara^ 
tik labai mažai vokiečių automo- ^stes pradžia reikėtų laikyti 1251 
bilisttų važiuoja, iki 80 mylių, gi1 metus, t.y., kada Mindaugui' tau 
didžiulė dauguma važiuoja tik 60-' ra liaus vainikas buvo pnpažmtas. 
70 mylių greičiu, kas man pačiam Į Vainikavimas yra jau tik apei- 
nuolat teko konstatuoti, išbandant Sos- .DauS svarbiau pats vainiko 
Įvairių firmų automobilius. Per pripažmimas. Be vainiko pnpafi- 
pereitų metų pavasari, v.žiuoda- ' n>mo nebuitų ir paties vainikavi
mas autostrada iš Frankurfto į ”>»• O tas pnpažinimas popiežiaus 
Vokiečių Pramonės mugę Hanno- Inocento IV buvo suteiktas 1251 
veryje. (esant didžiuliam susisie- m nepos 17 d.
kimui) per dvi valandas pilnu sa- Apie 1251 ir 1253 metus reikia 
vo mašino- tempu, būtent. 120-130 galvoti lygiai taip, kaip galvojame 
km/h greičiu ir pervažiavęs per auie loig mPtus kur Riisiduria.km/h greičiu ir pervažiavęs per
tą laiką apie 250 km. kelio, aš 
nuolat turėjau lenkti praktiškai 
beveik visus kitus susisiekimo da
lyvius, kurių nevienas dargi turė
jo galingesnį motorą

apie 1918 metus, kur susiduria
me irgi su dviem datom. Nepri
klausomybės atstatymo akttas bu
vo pasirašytas vasario 16 d., o 
pirmoji tuo aktu vyriausybė bu
vo sudaryta tik lapkričio 11 d. Ta-

Pagal neseniai vieno specialaus čiau visai teisingai visur pabrė- 
vokiečių instituto paskelbtas ži- žiame vasario 16 d. akto datą ir 
nia~, net virš 80 procentų visų su- nuo tada skaitome atstatytos ne- 
sisiekimo nelaimių Vokietijoje at- priklausomybės pradžią. Nuosek

liai, ir Lietuvos karalystės pra-
SUNKUS KROVINYS džia skatytina nuo tos karalystės 

įsteigimo akto datos t.y. nuo 1251 
m. liepos 17 d.

J. A.

Iš OKUPUOTOS LIETUVOS
— Katalikų kalendorių 1957 

metams Lietuvoje paruošė ir 
išleido k a n. J. Stankevičius, vai 
dytojas Kauno arkivyskupijos 
ir Kaišiadorių bei Vilkaviškio 
vyskupijų. Kalendorius grynai 
bažnytinis. Be įprastinių datų 
(mėnesių, savaičių ir dienų), ja 
me yra nurodytos šventės ir jų 
klasės, liturgine spalva, brevijo 
rius, liturginės pastabos, šven
tųjų ir tautiniai vardai. Tokio 

(tipo kalendoriaus nebūta dar 
neį Lietuvoje nei tremtyje. Vie 

i nu atžvilgiu jisai įdomus ir nau

Sis didžiniiHiii- pasauly kmiias, 
Betlilehcm, Md., galįs pakelti .'14,000 
svarų, kelia mažytę, kranui pri- 
klsnsatičios koinpflnijns iiimautoją, 
Becky. (iNSį

$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 ................-........ ........................$160.00

$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, Radi jos — sutaupą 40% ir lengvi išsimokė ji- 
mai. Dėl televizijos pataisymo patelefonuokite CAlumet 
5-7237.
550 Rankinių laikrodėlių 17 akmenų. Garantuoti,

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

JOS. F. BUDRIK FURN1TURE, INC.
3241 South Halsted Street

Atdara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30; 
sekmadieni 10—5.

P R O O -R A M A
Prie progos nepamirškite nudriko Radijo valandos su gerais dai

nininkais Ir orkestru. Ketvirtadieniais nuo ti-tos ir 7-tos valandas 
vakaro iš stoties- W. H. K. C., -456 kil.

PAJIEŠKOJIMAI
J ieškomas EDVARDAS BAB.š- 

ČAUSKAS, s. Mato, ausčiau gyv. 
Buenos-Aires, Argentinoj. Prašo at
siliepti jo brolis esantis dabar iletu- 
voje Vladas Barščauskas. Rašyti ad
resu: K. Gedas, 24 River View 
Circle, Little Falls New Jersey.

__________
1 Jieškomi MARCELĖ BAU2AI- 
|TĖ KO LALE, ONA ŠERPYTY- 
|TĖ RATKAUSKIENE, KAZIM1E- 
i RAS ŠERPYTIS, PETRAS ŠER
PYTIS, ir PETRAS SEBICKIS

Šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jfi- 
sų laukia greitas Ir teisingas patar 
navlmas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2000 W. 59th St. Tel. Prospeot S-O4O4

J. BREIVE and SON
CONSTRUCT1ON COMPANY

1442 S. 48th Ct, Cicero 50, 01.
Statome naajus namu* Ii garažus

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai
Saukite DAnube 6-2793 nuo 9 «al 

ryto iki 7 vai. vakaro. 
reL OLymplc 2-6121 nuo e vai 

»»k»rc Iki 4 1 vai takln-

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas L, 
bei valdymas. Paskolų parūpininias. A

PUdome Innimt- Taksus ▼
VISŲ KCŠIV AP14RAIIDIMAI
J. BACEVIČIUS r

“Varpas” Real Estate ▼
General Insurance, Siotary Public 'j 

591« So. U'i’stiTn Avė. įįįį
ItEp. 7-6886 arba HEm. 4-7085

i jieškomas Juozo Mejerio. Atsiliep-
ti adresu: Anastazija Mejerienė, -------------------:--------------------------------
Pergalės g-vė, Šilalės miestas, Ši
lalės rajonas, Lithuania. 1

Jieškomas STEPAS VARAN- 
KA, s. Stepo, gim. 1910 m. Iki! 
1943 m. gyv. Vilniaus mieste. Jei

! kas turite žinių apie jo likimą pra 
* šomi rąžyti šiuo adresu. J. Virbic

kas, 1820 Erie St., Ratine, Wisc.

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.1

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Kullders tu-n. l ontrai-tors

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

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemoka mat.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo b vai. ryto iki K 
vai. p. p. Kitu taiku susitarus.

Tel. PRospect 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicagt 29, III.

I
B

KKAL ESTATE

. .GeriaiiM pirkiniai šių savaitę: . .
Naujas mūr. 2 po 5. centr. Alld. 

kii-kv. butui atskirai, did. ir šviesūs 
kamb.. tuoj galima užimti abu hu
tus. statytas kaip sau.

Mūr. 4 kiliuli, pt-i’-inis šild., lik 
$10.5110, tuoj galima užimti.

Mur. 2 po 5 centr. šild., tuoj gali
ma užimti vienų Imtų. kaina tik 
$23,000.

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

Mūr. 3 btitųj Ir maiši o krautuvė, 
labai gera vieta, labai geros sąlygos.

ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAX

2737 W. 43rd St., CL 4-2390
GERAS 3-jų butų mūr.: 4, 4 ir 
2 kamb. Karštu vand. apšildymas.' 
Apylinkėje Harding ir 28th St. 50 j 
pėdų sklypas. $18,500. SVOBODA . 
3729 W. 26th St., LAwn! 1-7038.

Namų statylia, įvairūs pataisymai 
ir |Niixla.v1nias. Jei noriu- pirkti ar 
užsisakyti namų. kuris būtų gerai iš
planuotas. papigus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 9-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10 - 4 vai. Adresas: 515
Nolton. NVillou Springs, Iii.

$12,500 ^ILNA KAINA. 2-jų bu
tu naiiia- litiwtborne Kritinis, (ra
žu apšilil. Sis) ii 5(0Avė. įmokėti 
$.1,500. SVOBODA, b013 W. Cenuak

PRIMiOS - OPPORTUN ĮTIKS

Savininkas jiarduoda FOUN- 
TAIN & SNACK BAR & DA1RY 
KRAUTUVĘ. Labai judrus biznis.
“60,000 sales vėlume". Turi par
duoti dėl silpnos sveikato.-.. Ne
brangiai skubiam pardavimui.
Pamatę, įvertinsite gerą vertybę.
Skambinti TUxedo 9-9410 arba 
AVenue_2-0734._________________
PELNINGA NUOSAVYBĖ, 4501-i 
03 S. Paulina. Gerai įrengta ta
verna, daranti gerą biznį, 9 butai, 
visi išnuomuoti, 15 miegamųjų, i 
turkiškos maudynėj su vigais įren-i
gimais. Sav. priverstas greit par- Mes siūlome Jums ramiame re- 
duoti prumama. kaina. Del infor. zįdenciniame rajone 3 butų namą,

iCa.!
e

, (Sir

PIRKITE ir parduokite gavo ne 
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mane teisingu patarus 
rimu

F. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7*9400

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, ; 
pasiteiraukite paH mua.

.IGNAS KIRVAITIS 
tVAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSI RANT F AGENCY 
6108 S. Astilnnrl Avė., l'bieago 36, III.

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas.

Income taksų pildymas 
P L E 0 R A S

REAL ESTATP 

2735 West 71st Street

Visi telefonai: VVAlbrook 5-6015

MARQUETTE PARKE
Kampinis, šviesit, plytų — 10 bu

tų po 3 k. Kaina tik $74,000.
8 butai — 4 po 5 k. ir 4 po 4 k. 

Tikrai puikus namas ir vieta. Di
deli ir šviesūs kamb. Nupiginta, 
norit, greit pa rduotl, ” NV(

Mūrinis — 3 po 6 k. Didele patal
pa krautuvei ar ofisui. 1’aCiarne liet. 
centre.

Rrighton Parke — Mūrinis su Šil
dymu. Taverna ir likerių krautuvė 

2 butai: 6 ir 3 k.
7 k. medine rezidencija anl pla

taus sklypo Rūsys ir šildymas 
$13,7011.

V E N T'A . ,
4469 S. Fairfield Avė. 

IiAfayette 3-3881 liAfayctte 3-9027

Pirkdami sutaupysite 
ur pat duodami uždirb
kite per Šią įstaigų 
AL BUDRECKAS 

REALTY
4081 Archer Avė.
(prie California g.)
LAfayette 3-8384

skamb. savininkui, klauskite Char 
lie. PRospect 6-7291. 

SOPHIEBARČUS
RADIO PROGRAMA

Iš WOE8 Htotics — Ranga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—X v. 
NUO PIRMAi). IKI PENKTAI).

X:4f, iki 9:3ų vai. ryte 
SEftTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

Sl k.MAD. 8:36—9:30 v. r. H stoties 
\VDPA — 1 106 kil.

71X9 Ho. MAPLEWOOD AVĖ 
t'htcago 29. 111. HEmlock 4-2413

I 6, 5 ir 3 kamb. gražiai dekoruota
me sklype. 2-jų automob. garažas, 
“overhead” duris, privažiavimas 
iš šono.
J. R. KUHNLE

Tel. VI 8-0084

Skelbti* ‘‘DRAT^GIC* špnimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomae 
Metuvlu dienraštis <v slrelbim. 
*atna v»> rr 'ainumr

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis i'liieiigns Savings Bendiuvės praeitimi, nuo pHt jes įsikūrimo 
19*24 metais, jos pavyz.ilinga, biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir |>elningesiiės įstaigos pasidėti tau- 
IHjiius pinigus. Pasidėję tutipiuius pas mus gausite ne tiktai saugumu jų 
a|Nlraudima iki $10,000.00, augšta. dividendą, bet ir (langelį kitų patarnavimu 
veltui, už kuriuos kitose įstaigos!1 turėtumėte mokėti. ’

Taupytojų patogiiniui Cbicagos Saviugs Bendrovės įstaiga yru vieim iš gra
žiausiai ir iiKMlerniškiausiai įrengtų visoji1 Illinois Valstybėje.

Lietuviai gvsenantieji už L’bieagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyte jie begyventų, guli taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. Musų turtas )K21,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Avė. Tel. GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois

Atdara: pirmad1efl| nuo 12 ild 8, antradienį ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 iki 8.
Trečiadienį uždaryta vįsą dieną, o šeštadienį nuo 9 1M 2 valandos po pietų.

Skelbkite Drauge"!

Statom

NAMUS IR
GARAŽUS

Ir atliekame visus statybos ir per
tvarkymo (remodeling, darbus.

MASTER BUILDERS
General '"'ontractlng Co. 

tSav. V. Sodeika ir J. Skorubskas) 
IfiūO S. 4sTH CT. CICERO 50, ILL
Tel. OLympto 2-7281; TO 3-4236

MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

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

1546 S. 49th Couri, Cicer
TeL OLympie 6-0775 nuo 8 vaL 

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

________ OLympie 2-6752

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

Tel. Rlshnp 7-7075 arta* 
PRospect 8-9842

p LU M B I N «
Licensed, bonded plumbei 

Joks darbas nėra didelis ar niaus- 
laoktte dabar. Kalbame lietuviška

v Tel. REpublic 7-084> 

WAlbrook 5-8451

ISNUOMUOJAMA

Išnuom. 5 kamb. butas — vo- 
rtio, karštas vanduo, gazu apšild. 
SEeley 8-3669.______ _________

D ft »1 E H 1 O l

KADA III KAM MOKAMUS

Pensijos ir Pašalpos
šiame leidinyje ir 3 pusi. priede at
spausdinta JAV-blų S4M'iulltilo Drau
dimo (Smtnl Securlty) įstatymas su 
naujausiais 1956 metų ĮuipUdy mais, 
būtent: l| Oficialus pensijų ir pašal
pą lenteles, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas mm K2 metu .imžiaiis. 3 1 
Neda rbtngteins asmenlma pensijos 
mokėjimus mm 5n im tu umžiatia.

Be to. šiame leidinyje atspausdin
tas >elaiintiigt.i atsitikimų įstatymas 
< Woi1kmen's (^impeitsatloul, sii ten 
telėniia, nurodant iiž kokius kūno su 
sižetdlimis klek mokama pašalpos. 
Reidinių kaina Ilk 8U cianų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
"liRAI 4iAS"

1515 Ut-sl 63 Street. ( Iilcugo 29. III.

HELP WANTED — FEMALE

REGISTERED NURSES
83 Bed H os pi t ai. (Town of 9,000 in Beantiful Mountain)

Stnrting pa> $300 j»er nteoiib wit.b periodieal inccnscri. $15 differ- 
renlial pay icr eveniug sliifts, libernl personnel polieies.

Beantiful nurses botiu1, room, board and niaintenauce only $45 
P«m niouth. Apply, ivrite ur wire

MINER’S HOSPITAL
RATON, NEW MEXICO

J



• t

Ketvirtadienis, vasario 21, 1H37

CHICAGOS ŽINIOS
Studentas sužeidė vagį
Wright Jaunių kolegijos stu- 

tentas Satoru Nagaichi, 19 m. 
amžiaus, gyvenąs 1473 Rascher 
avė., Chicagoje, neturėjo iš ry-į 
to pamokų ir snūduriavo na
mie. Jis buvo pažadintas stik
lų skambėjimo. Greit prie jo 
prisistatė plėšikas, kuris parei
kalavo pinigų. Kai studentas 
gynėsi, kad neturi, plėšikas vis- 
dėlto išreikalavo dėžu'ę su ne
metamomis j ją taupmenomis. 
Paėmęs dėžutę plėšikas pradėjo 
eiti, o studentas - jj vytis. Be
bėgamas per virtuvę pagriebė 
peilį. Plėšiką atrado automobi
ly. Pradaužęs kriaunomis lan
gą, plėšiką ėmė badyti peiliu. 
Plėšikas užvedė motorą ir sku
biai išvažiavo. Pamatęs jį greit 
važiuojant, ėmė vytis policinin-

Užsiuvo skylę širdyje
Chicagoje, Vaikų ligoninėje, 

sausio 18 d. buvo padaryta re
ta operacija: šešetui minučių 
buvo sustabdytas širdies plaki
mas 6 metų mergaitės Marylin 
Kemp ir buvo užsiūta anga šir
dies pertvaroje. Mergaitė visiš
kai pasveiko ir sugrįžo iš ligo
ninės į namus. Jeigu jos tas 
įgimtas širdies trūkumas nebū
tų užtaisytas, ji nebūtų gyve
nusi, nes kraujui prasisunkiant, 
širdis buvo priversta dirbti 
daug sparčiau, kad organizmas 
visur gautų reikiamą kiekį 
kraujo. Anga buvo tarp širdies 
kairiojo ir dešiniojo perskyri
mo.

Patyrę chirurgai visų pirma 
mergaitės kūno temperatūrą 
numušė nuo 98.6 iki 84 laipsnių,

, „ , x panaudodami ledą matrasuose.kas. Beskubėdamas plėšikas at- S,
sitrenkė į medį ir policininkas 
jį sugavo. Jo vardas — Morris 
Washington, 25 m. amžiaus, 
gyvena 601 E. 36 str. Jo maši
noje buvo rasta revolveris ir 
švirkštas leistis narkotikams. 
Plėšikas buvo areštuotas. Pri
sipažino apiplėšęs daugiau kaip 
80 namų, daugiausiai japonų

Tas atšaldymas sustabdė širdį, 
tačiau plonas kraujo siūlelis, 
būtinas gyvybės palaikymui, 
sruveno. Užtaisius skylę širdies 
pertvaroje, kūno temperatūraI 
vėl buvo pakelta, širdis vėl pra- Į 
dėjo mušti ir mergaitė po tre-1 
jetos savaičių visiškai pasvei- į jį kampanija

kus nuo polijo. Gydytojai poros
kilmės žmonių. Ligoninėje jam Pastatas iŠ Šokoladų laikotarpyje, aplankys žino amžiaus mo-
buvo susiūtas supjanstytasai j ,, „ *. L 318 CMctg“ ““

Chicagoje moksleiv.ai pradės mokyklų, skiepydami moks- 
e i darni po namus pardavinėti leivius. Skiepijimai pradedami 

Jaunuoliai įtariami šokolado plyteles. Gautasis pel- platesniu mastu kai Illinois siūlęs ją pavėžinti, tačiau vie-
nužudyme nas bus panaudotas įtaisymui valstybė parūpino nemokamai, namų, pasukęs į nuošalią

veidas.

... specialaus De Paul Pastato j sk.įepų dėl 2,300,000 asmenų, jų
Chicagos policija tardo ketu- 2145 N. Halsted, kur jaunimas į _ dgl ėikagiečių.

ris jaunuolius, kurie įtariami galės iostl krepšinį, čiuožti ant Tam relkalui numatoma paskir- i m,«« ««« HrAiimSkdi SoimAi
Gnmes mergaičių nužudyme, cemento grindinio ratukais ir ti $1(5Oo,000. Pirmiausia skie- *1UU-UUU ClrdUgiŠkdl Šeimai
Jie prisipažino, kad gruodžio naudotis kitu sportu, šiame šo- pyto,ai aptarnaus tas mokyk-
28 d„ tą pat naktį, kai žuvo ; kolade ■ pardavime talkina ir i las> kurios yra įmurusios ne.
Gnmes mergaites, jie savo ma- suaugusieji, o vadovauja sese- turtingesniuose rajonuose, kur
šinoje turėjo 13 metų mergaitę iės šaritės. 
nepadoriais tikslais. Jie ginasi!.
— Grimes mergaičių neužpuolę, j 
tačiau iš kitos pasės neduoda 
policijai pate:nkinamo paaiški- i 
nimo, kur jie buvo Grimes mer
gaičių nuždymo valandomis.
Vienas jaunuolis, kuris buvo 
tardytas su melų detektoriumi, 
tardančius įtikino, kad jis apie 
Grimes nužudymą tikrai nieko t 
nežinojo. Jis paleistas. Kiti su-,
laikytieji yra 17 m. amžiaus. įI

Stato šiukšlių degintuvą
Pietinėje Chicagos dalyje 

ties 103 gatve ir Doty už 10 
dienų pradedamas statyti šiukš
lių ir kitų miesto atmatų de- 
gintuvas, kuris kainuos $5,415,-Į 
800. Ten bus įrengta šešios 
krosnys, kurios galės sudeginti 
apie 1,000 tonų šiukšlių.

Mirė pirmoji policininkė
Chicagoje, savo namuose —

4016 Southport — mirė Anne 
Loucks, sulaukusi 86 m. am
žiaus. Ji buvo pirmoji moteris 
policininkė Chicagoje, į tą tar
nybą įstojusi 1913 metais.

KAIP LĖKTUVE

Oro gynybos tyrinėjimų komisi- 
sija Hurricane Mena, Utah, tyria 
kabinete kokie galimumai yra iš
šokti lakūnui su parašutu skren
dant 1,500 mylių į valandą grei
čiu.' (INS)

gyventojai patys sunkiau te
įstengtų apsimokėti už skiepus. 
Vaikai tebus skiepijami tik ta
da, kai bus gautas raštiškas 
tėvų sutikimas.•

Mirtis kanalizacijos 
vamzdy

Bedford Parke betaisant 24 
colių storio kanalizacijos vamz-

CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORO 
-Rengiamas —

UŽGAVĖNIŲ BALIUS
1957 metų kovo mėnesio 2-trę dieną, valandą vakare,

KEYMENS KLUBO SALĖSĘ
4711 West Madison Street

Programoje dalyvauja:

Rašytojas - Humoristąs

ANTANAS GUSTAITIS 
iš Bostono

TURTINGA LOTERIJA, GrOja B jonušO orkestras. 
DAUG GELIŲ, 1

MYIKITOS JVAIRENYBES Gardūs valgiai.

Stalus galima užsisakyti iš anksto:

VL. STROPUS, WA 5-0163

Visi Chicagos ir apylinkių lietuviai kviečiami atvykti. RENGĖJAI

hlENRASTTS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

rinkimuose.
Skyriams nepriklausą studen

tai, lanką akredituotas augštą- 
sias mokyklas, privalo sumokėti 
$1.50 nario mokestį tiesioginiai 
C V iždininkui Juozui Liubins-

JAV marinas Uffelman džiaugiasi grįžę# su savo žipona iš Mas 
kvoa į Vakarų Berlyną. Jis buvo ištremtas dėl tariamo šnipinėji
mo vakarų naudai. (INS)

Sugavo kailinių vagius STUDENTŲ DĖMESIUI kui- 927 w 18th Place- Chicago
Chicagos policija sugavo du Visiems Liet. Stud. S-gos na-1 8, 1U«

nepilnamečiu vagiu, kurie iš riams primenama, kad kovo 8 d. Skyriama prįklaU8ų studentai 
Marshall Pield parduotuvės bu- Y™ paskutinė registracijos die- užsimoka nario mokestį savuose 
vo išnešę penkerius kailinius na. Neužsiregistravę ir neužsi- skyriuose. skyrįų valdybos per- 
$10,945 vertės ir juos pardavė mokeJę nario mokesčio (ar nuo aiunčia nario mokeačių dalį ($1 
kaip eilinius pigius apsiaustus. Jo neatleisti) iki to laiko (paš- nuo kiekvieno studento) CV iž- 
Jie norėjo susikombinuoti pini-, antspaudos data) neturės tei-
gų kelionei į vakarine JAV da-Į s®8, dalyvauti centrinių organų 
lį. Vagys — Edv. Stanger, 16 
m., ir W. Von Berg, 18 m.

Nemokama šukuosena 
pacientėms

Oak Lawn moterų grožio sa
lonai suoiganizavo nemokamų 
šukuosenų tarnybą moterims, 
globojamoms Oak Forest ligo
ninėje. Net 78 moterys, dauge
lis jų jau turinčios 80 m. am-; 
žiaus, gavo tą patarnavimą ir 
jaučiasi labai laimingos.

Skiepai nuo polijo Su nepažjstamu nevažiuok
Chicagoje vakar pradėta stip- Berwyne areštuotas 23 m. 

skiepyti vai- amžiaus geležinkelio tarnauto
jas Franklin Varpey. Jį atpa-

teris, kurią jisai nukriaudė. Ji 
policijai papasakojo sutikusi tą 
piktadarį restorane. Jisai pa

Paliko milioną
Buvęs Eąųitable Finance, 

bendrovės prezidentas Frank 
Herst, kuris mirė pereitų metų 
vasarą, sulaukęs 85 m. am
žiaus, paliko $1,206,210. Dau
giausia paveldėjo jo sūnus ir 
duktė, šeši giminaičiai gauna 
po $5,000.

$60,096,202 už alkoholį ir 
cigdretes

Vien Illinois valstybėje per 
1955 metus už alkoholį ir ciga
retes mokesčių gauta $56,096,- , 
202, beveik kervertu milionų 
daugiau, kaip 1955 metais.

vietą, tenai primušęs ir nu
skriaudęs. GUŽAUSKŲ

BEVERLY H1I.I.S GRUNYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke- 

Joliete 82 m. amžiaus senutėje ^^įuvių ir kitų papusimų.
.. o -4.U n • ' 2443 West 68rd StreetMary Snuth Gom, mirusi vasa- TeL 8.0SS3 PB 8.0H34. |
rio 8 d., paliko $100,000 vertės i Mggss-Fj setn ęg=ai is3.»se^g~F3 
nuosavybę Fred Jonės šeimai,
su kuria buvo susidraugavusi.
Apie tą palikimą laimingoji šei- | 
ma nieko nežinojo. Tik po se
nutės mirties, atradus testa
mentą, tai paaiškėjo.

ŽILI PLAUKAI ATGAUNA 
SPALVA

BE DAŽYMO
dį darbininkas Carlie Roy, 31 Dalxr yra galima gauti nuostabus,
m natri iut/v blotrai ir anie tai mišinys, kuris pakeičia žilus plaukus m., pasijuto DIOgai 1 apie di atgal į tamsią spalvą, bevelk magiš

ku bfidu. Vartojant kasdien per 
trumpą laiką palengva ir stebuk
lingai keičia žilus plaukus be Jokio 
staigaus dažymo. Turint sį nuostabų 

'. mišinį jums daugiau nebereikės “at-

pasisakė savo draugui. Staiga 
jis pavirto ir buvo nuneštas to
lyn. Tik po kaikurio laiko buvo
rastas platesniame vamzdyje rodyti senu" žilais plaukam, ir jūs is- 

• , tz- vengsite varžymosi dėl dažytų plau-UŽ 500 pėdų jau nebegyvas. KJ- kų, kurio nieko neapgaus. Tikrai 
nuostabu. Tas mišinys vadinasi NU- 
VII )A. Galite išbandyti be rizikos 
pasiųsdami šią iškarpą į TRYHAN 
CO., liept. 103, 1’EEKHKILL, N. Y. 
Jie jums tuoj pat pasiųs bonką, jūs 
paštininkui sumokėsite tik *3.50 
kuomet Jums pristatys. Jei, pavarto
te Ji pagal nurodymus, nebūsite pa- 
tenklfi dė.l kokios nors priežasties, 
(ūsų piniga.i bus jums gražinti. (Pa. 
tikrinkite, kad Jūsų vardas ir adre
sas yra. a iškiši užrašyt i spausdintum

tas darbininkas, vamzdžiu lin
dęs jį gelbėti, taipgi nualpo ir 
turėjo būti išgelbėtas. Juos pa
veikė nuodingos dujos. »

17 detektyvų jieško 
brngenybių

Cbirno-nip nafrikartoius bran-1 raidgm antr°Je P'‘«ėje voko, tada bfl- cnicagoje, pasiKartojus oran Ukri- kad NL;VU)A Kau„iu, 
genybių išvogimams, paskirta ‘ jokio delsimo.)
17 detektyvų, kad jie stropiai “į, 7^
stengtųsi susekti vagis. Pasku-I alyva, garažas.

. _ u;., ss i Arti Marija High Sebool mūr. bun-tiniu laiku brangenybių iš viso galow lr kan)b buUui at. 
išnešta maždaug už $125,000. 8kiru jojimu.

Pirkit Apsaugos Bonus! 
Remkite dien. Draugą!

JONAS NE VEDOM SKIS
Gyveno 3936 S. Campbell Avė. 

Tel. YArds 7 f>904 
i Mirė vos. 19 d., 1957, 9:45 
vai. vak., sulaukęs pusės amž.

Gimė JJetuvoJe. Kilo iš Pa
nevėžio apskr., Pumpėnų par.

Amerikoje Išgyveno 60 pji.
Paniliko dideliame nuliūdime 

žmona Pranciška ‘ (Norvtlaitė), 
3 dukterys: Elena Cherry, Sta
nislava Rs.nd lr Ona Htugis, 2 
sūnūs: Kaziniierau, marti Mae, 
ir Petras, marti Mabel, 7 anū
ką, švogerka Koše Nėvedoms- 
kis, kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. ląetuvoja liko sesuo 
Ona Mažilienė.

Priklausė Liet. Piliečių Tiarb. 
Pašalpos Klubui ir Liet, Keis
tučio Klubui.

Kūnas pašarvotas I*'ickatvicz 
koplyčioje, 2424 YV. 69 SU

Ijaidotuvės įvyks šeftt., vas. 
23, d., iš koplyčios S.30 vai. ry
to bus atlydėtas į Svenč. Pane
lės Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nles sielą. Po pamaldų bua nu
lydėtas į ftv. Kazimiero kapines

Nuoširdžiąt kviečiapte vląus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse,

Nuliūdę: Žmona, dnkte.rys,
sūnūs, marčios ir švogerka.

Laidotuvių direktorius Ste
ponas Laekawicz. REpublic 
7-1213.

PKNKERIV METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė ii 
mūsų tar|*o niylimą žmoną ir motiną

A. A.
Agota Daineliene

Netekome savo mylimos 1952 m., vasario mėn. 22 d. Nors lai
kas tęsimų, bet tuos jos niekados negalėsimo užmiršti, l^ai gailes- 
fingas Dievas suteikiu jai amžiną ramybę.

l’f jos sielą mes užprašėme modulinėms šv. Miiiss vas. mėn. 22 
tlieną ti, 6:30, 7 ir 7:30 vai. šv. Antano parapijos bažnyčioje, 
Cicero, III. šv. Kryžiaus ligoninės koplyčioje t> vai. ryto ir <}re- 
gorinės MiSios. i

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažį
stamus Šiose pamaldose dalyvauti ir kartie su mumis pasimelsti už 
u. a. Agotos Dainelienės sielą.

Nuliūdę: Vyras Julius Dainelis, 2 dukterys: Sosuo M. Patri- 
cia, kaaimerietė ir Agnės Petkus, jos vyras Antanas, sūnus John, 
marti Blsnche, 1 anūkai: Donald, Gerald. Richard ir Denis.

dininkui su pilnu užsimokėjusių 
narių sąrašu ir adresais.

Paskiri studentai, kurie yra 
anksčiau užsimokėję nario mo
kestį CV iždininkui ir kurių ad
resai pasikeitė, praneša savo 
naujus adresus CV iždininkui. 

Liet. Stud. S-gos, C. Valdyba

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

^RYS MODERNIOS? KOPTV'-lo
4605 07 South Hermitage Avenue 

Tel TA 7-1741-2 ir LA «

4330 34 South California Avenue 
>Monas LA 3-0440 ii LA 3-18 » 

*MBIJ1,.ANCE DTENA fT> mar~

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

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

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON.

SAVININKO

SAINT CAShVIlA 
MONUMENTCO
tO14 We«t 111 th Street

Viena, bloku nuo ka'ririų
Pigiausias Paminklams Plam, 

Paairinkiraas mieste I

Telef — CEdarcresI 3-6335

\NTHONY R PFTKI !<•

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0 WESTERN AVĖ. 1410 S0. EOih AVĖ. 

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

TOtenhalI 3-2103

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patama- ^es turime koplyčiaa
vimaa dieną ir nak- gį? Jjd visose Chicagos 

)tj. Reikale šaukite « Roseiando dalyse ir’
l mus. tuojau patarnaujame I

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CAI.IFORNIA 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 S. HALSTED STREET Tel. I Ards 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ Tel. Ominodure 4-222*

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

VASARIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ., CICERO. III. Tel. OLympie 2-100y

ZIGMUND (ŽUDYK) ZŪOYCKI
1646 W 46tli STREET YArds 7-O7HI

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpnhllr 7-1213
2314 W 23rd PLACE Vlrjrinia 7-067?

VANCE FUNERAL HOME 7
1424 8. 50th A VE. OLympie 2-5245 ir T0wnhall 3-9087

S,



/
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X Kaii. M. Vaitkus atvyko į 

Chicagą; sustojęs pas kan. F. 
Kapočių. Turėjo savaitę atosto
gų, kurios baigiasi su šiuo sa
vaitgaliu. '

X Kun. J. Kidykas. SJ, atei
nantį penktadienį skaito pa
skaitą: “Nuo mistikos iki reli
ginio formalizmo". Paskaita 
įvyks Vilniaus Aušros Vartų 
mokykloje (virš bažnyčios) 7 
vai. 30 min. vakare, nesivėli
nant. Įėjimas visiems laisvas.

X ALRK Federacijos Jau
nimo stovyklos banketui, kuris 
įvyks kovo 2 d. Shorland vieš
buty, biletai gaunami pas F. 
Manelienę, 6607 S. Rockwell 
avė., telef. RE 7-8555, kun. P. 
Patlabą, Šv. Antano parapijoj, 
Cicero, 111., tel. OL 2-0231, 
pas inž. Viktorą Naudžių, 5041 
W. 18 st., telef. OL 2-3596 ir 
pas E. Daugirdienę, 4545 W. 
63rd St., tel. LU 5-9500.

X Kun. J. šaulinskas, Visų
Šventųjų parapijos klebonas,, ~ ,
šį sekmadienį 11 vai. Koselande1 kauskal‘4“' 5920 S. Maple-I

X Angelė ir Aldona Bar-

Lietuvos nepriklausomybės mi 
nėjime kalbės invokaciją. Dai
lininkas St. Kancevičius skai
tys Lietuvos tarybos vasario 
16 d. nutarimo aktą. Kancąvi- 
čius yra gimęs ir mokslus bai
gęs JAV. Kaipo kaloėtojas ir 
programų vedėjas Illinois val
stybėje yra laimėjęs dvi pirmą
sias vietas.

X Lietuvių Jaunimo kongre
so rengimo reikalu pereitą šeš
tadienį Lietuvių auditorijoje 
buvo pravestas pasitarimas, 
kuriame dalyvavo gausus bū
rys studentų ir vyresniųjų. Čia 
buvo matyti dr. Bajerčius, St. 
Daunys, J. Kregždys, G. Mus-| 
teikytė, J. Šoliūnas, A. Micke
vičius, R. Mišauskas, A. Anta
naitis, V. Adamkavičius, E. Šu- 
laitis, R. Vėžys ir kt.

X Draugystė Lietuvos ka
reivių, Cicero, III., savo susi
rinkime turėjo daug svarstyti
nų reikalų. Ligonių lankytojai 
pranešė, kad serga V. Vara- 
nauskas, J. Pilkis, J. Benders, 
J. Šimkūnas, J. Samoška ir A. 
Sabaliauskas. K. Vasiliauskas 
po 8 savaičių pasveiko. Drau
gystės piknikas bus liepos 7 d. 
Druzguiienės darže.

X Jaunimo Kongreso metu 
ir tautinių šokių šventės laiku 
LB Chicagos apyg. valdyba 
rengia didelę meno paveikslų pa 
rodą, kuri turėtų būti Morrison 

■'viešbutyje. Kiek teko patirti, 
menininkai šitam sumanymui 
pritarė ir pasižadėjo tokioje 
parodoje dalyvauti. Jau numa
tyta sudaryti 3 komisijos: or
ganizacinė, technikinė ir jury, 
kurių pastangomis galėsime 
matyti meno parodą birželio 
mėn. 29 ir liepos pirmąją pusę 
Morrison viešbutyje, Chicago- 
jc.

X Feliksas Krištopaitis, 
prieš keletą dienų žuvęs auto
mobilio katastrofoje, palaido
tas vasario 18 d. iš Šv. Kry
žiaus bažnyčios labai iškilmin
gai. Gražioje bažnyčioje net 
dešimt šv. mišių buvo laikoma 
vienu kartu. Giedojo vargoni
ninkų choras. Žmonių laidotu- 
vąse dalyvavo daug. Kapinėse 
paskutinį religinį patarnavimą

Lietuvių Menininkų klubas, ift- 
dekoruotas A.L. Dailininkų S-gos 
narių meno darbais, dar yra pa
pildytas dail. Br. Murino paveiks-

_  lu. Dar šiam klubui neatidarius,
Li^tan/A'SWy». Kadangi “UM
velionis buvo tarnavęs JAV
kariuomenėje, tad kariškas ce
remonijas atliko Amerikos le
giono nariai. Vėliavą, kuria 
buvo apdengtas karstas, ko- 
mandicrius, pasakęs atitinka
mą kalbą, atidavė raudančiai 
motinai, pareikšdamas, kad Fe
liksas garbingai kariavo po šia 
vėliava, o tai reiškia, kariavo 
už brangiausią dalyka — lais
vę. ____ __________

X Kansevičiui Antiiniii yra 
laiškas iš Rokiškio. Atsiimti 
Drauge. »

X Marijai Blliūnirnei-Zilio- 
nytei yra laiškas nuo B. Gri
niaus. Kreiptis į Draugą.

X Antaninai Banaitis yra
atėjęs laiškas; kreiptis pas Juš
kus, 3347 S. Lituanica Avė.

X šv. Jurgio parapijos Ma
rijos sodalicija ruošia šokių va
karą Windemere East viešbu
tyje šį penktadienį.

X Leonas Skeberys, Cicero, 
III., šiuo metu turi įsigijęs dvi 
tavernas, kurių vieną žada par
duoti.

X Marija Metrikienė, žino
ma maisto krautuvės, 1804 W. 
47 st., savininkė, sugrįžo iš ato
stogų Floridoj.

X Genovaitė ir Juozas Gied
raičiai, neseniai atšventę isdab- 
rinį jungtuvių jubilėjų, dėkoja 
Draugui už gražų jų sukaktu
vių aprašymą.

X Chieago American, Daily 
News ir kiti Chicagos didieji 
dienraščiai Vasario 16 d. pro
ga įdėjo ne vieną gražų Lietu
vos reikalus liečiantį aprašymą.

s wood, yra lietuviškų tautinių
juostų audimo specialistės. Jos 
taip pat labai domisi lietuvių 
kultūrine veikla.

X J. Pilkis, Libertv valgyk
los savininkas, Cicero, III., jau 
kuris laikas nesveikuoja. Savo 
valgyklą nori parduoti. Valgy
tojai pageidauja, kad šią val
gyklą nupirktų lietuvis.

X Mary Neberieža, ilgametė 
Draugo skaitytoja, gana ilgą 
laiką sunkiai sirgusį ir gulėjusi 
ligoninėse, praėjusią savaitę 
jau sugrįžo į namus ir gydosi X Chicagos Lietuvių Choras

o r.- u , o. Pirmyn rengia kaukių balių namie, 5724 So. Richmond St. 9 , T • * .. 4I kovo 2 d. Lietuvių auditorijoje.
X Užgavėnių parengimas, Pėdžia 7 vai. vak. Geriausiom 

ruošiamas šv. Kryžiaus para- kaukėm bus skiriamos premi-. 
pi jos, įvyks kovo 5 d 7 vai. va- Jos: auksinis laikrodėlis, radio) ais 
karo, parapijos salėje. Bus šo-į aParatas ir gero gėrimo bute- Toronto 
kiai, graži programa, lietuviški, Visiems svečiams bus ma

lonu praleisti linksmą vakarą.
Gros Pakšto orkestras. Pro-

valgiai ir kt.

X Studentai dainininkai, šį
šeštadienj, vasario mėn. 23 d., 
Lietuvių auditorijoje pirmą 
kartą pasirodys dainininkai, 
šiuo metu lanką muzikos mo
kyklą Hartforde Beata Jan
kauskaitė — sopranas, ir Mar
tinas Simonaitis — tenoras. 
Programoje, taip pat dalyvaus 
ir pianistė iš Chicagos — Ma
rija Vilkaitė. Pradžia — 7:30 
vai.

X Vi a., a. agr. Juli jono špa- 
kevičians sielą, vienerių metų 
mirties sukaktuvių proga, va
sario 23 d. bus atlaikytos ged. 
šv. mišios Brockton, Mass., Šv. 
Kazimiero bažnyčioj 7:30 vai., 
Chieago j, Šv. Jurgio bažnyčioj 
6:30 vai. ir Kennebunk Me., pas 
tėvus pranciškonus.

X Nijolė Maskaliūnienė, Juo
zas Končius ir Valdas Adam
kavičius kalbės Chicagos jau
nimo ruošiamame Vasario 16

X Lituanieos sporto klubas 
gavo salę, kurioje bus praveda
mos mergaičių tinklinio ir at
letikos treniruotės. Salė yra 
Marquette Parke, 6700 South 
Kedzie Avė. Treniruotės vyks

minėjime, kuris įvyks vasario i nuo 7—9:30 vai. pirmadienio 
mėn. 24 d. 3 vai. p. n Lietuvių L vakarais. Norinčios gauti dau- tautietis. Jį gerai pažįstantieji 
auditorijoje. Igiau informacijų prašomos^ pasakoja, jog tai buvęs melagis,

kreiptis pas Martą Cesnaitę, sukčius, girtuoklis, tinginys ir 
4628 S. Rockvvell st. Tek FR. nesąžiningas tipas. Nemėgo 
6-0319 nuo 7 vai. arba pas klu
bo vicepirm. Vyt. Mieeiką PR 
8-5960.

X LB Chicagos Apygardos 
valdyba prašo visų LB apylin
kių valdybų, kad jos grąžintų

“Dubj’sos" svetainėje savininkai, 
kurie skyrė šias patalpas kultūri
niams tikslams, numato klubo ati
darymui š. m. kovo 3d., 4 v. p.p.) 
apstatyti 'jį naujais baldais, kad 
didžiausioje lietuvių kolonijoje — 
Marųuette Parke būtų jaukus lie
tuviškas kampas, kuriame kiekvie- 
nas ras lietuvišką, .spaudą, šach-
matus ir kt. žaidimus, bei galės 
praleisti atliekamą nuo darbo lai-l a. a. Domininko ir Evos Miko- 

laičių sielas.
Menininkų . kontaktas su bend- , _

rasti ir įvertinti. v,e„i hitus »„p.Į Skelbkitčs "Draujįe"!

Švenčiant Vasario 16 d. Chicagoje, šen. Knowland kalbasi su tautiškais drabužiais pasipuošusio
mis lietuvaitėmis: Raminta Lamšyie, 6 m. amžiaus, ir Jūratė Petrauskaitė, 11 m. Drauge stovi kon-

’ a. n rA......---- s_ _ Chieago American klišėsulas dr. P. Daužvardis ir adv. A. Olis.
—--------------- 1

iki kovo mėn. 1 d. surinktų pre
numeratorių sąrašus, kurie yra 
užsisakę knygą 50 metų spau
dos atgavimo sukakčiai atžy
mėti. Knyga jau spausdinama. 
Ją leidžia LB Chicagos apygar
da. Knygą užsisakyti galima 
pas apylinkių pirmininkus ar 
kitus valdybos narius, o pini
gus reikės sumokėti knygą 
gaunant.

skautų Tatinių Šildė vaizduoja egzistenciją 
šokių grupė, vadov. V. Toru- ’ daugiau kaip 40 stovyklų, ku- 
tos, kovo 1 9:30—10 vai. vak. rios yra išmėtytos po visą So-
Toronto CBC televizijos prog-1 vietų Sąjungą. Duodamos vieto 

gramą atliks visiems pažįstami | ramoje “Country Hoedovvn” pa vės vaizdais supažindinama su
Pirmyn choro solistai, todėl vi-j šoks “Malūną”. Muzika šiam konelagerių statyba, jų išorės 
siems bus miela pabendrauti su; šokiui bus specialiai orkestruo- ir vidaus įrengimais ir kalinių 

gyvenimu. Veik protokolo tiks
lumu pavaizduota, kiek vienam

dr-jos Chicagos skyriaus visuo-
kčjai įtemptai ruošiasi šokių fe 
stivaliuį Chicagojo. Lėšų klau
simas kelionei buvo kritiškas, 
bet dabar gali teigiamai išsi-

Pirmyn choru. jįa įr išpildyta televizijos or-
X Lietuvių Dantų Gydytojų !kestro'

) Kaip žinome, mūsų šaunūs šo
tinam narių susirinkime išrink
tu nauja valdyba: pirm. St. Tu- 
mosienė, 1231 So. 50th Avė.,
Cicero 50, III., tel. OLympic 2-
1464, vicepirm. A. Trimakienė, spręsti. Televizija savo menimn 
se r. . Balienė, ižd. č. Bačin-; kus gerai apmoka ir šis mūsų 
s lene, kultūros reikalams O. šokėjų pasirodymas duos $400- 
Prunskytė ir narė St. Didžiu- r>nn naiamn vQa hont Halinai 
lienė. Valdyba ir rengimo ko
misija uoliai rūpinasi tradici
nio kartūnų baliaus pasiseki
mu, kuris įvyks gegužės ,mėn.
4 d.

X Už a. a. Domininko Miko- 
laičio sielą, 33-jų metų mirties 
sukaktuvių dieną, vasario 22 d. 
bus atnašaujamos gedulingos 
šv. mišios 8:30 Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčioje. Taipgi 
tą dieną atnašaus šv. mišias 
a. a. Domininko sūnus kun. Vi
to Mikolaitis. A. a. Mikolaičių 
šeima maloniai prašo visus gi
mines bei artimuosius pamal
dose dalyvauti ir pasimelsti už

DTENRAŠTTS DRAUGAS. CHTPAGO TLLTNOTS

LIETUVAITES IK POLITIKAI

fe*

IŠ ARTI IR TOLI
KANADOJ laiškas iš Brest-Litovsk perei-

- Stasy, Stankevičius, kuris "amoaios stovyklos. Žmona ir 
kartu su broliu Antanu iš vaka-| 9 vaika' llko vakarų Vokietijoj, 
rinės Ontario prieš kuri laiką — Latvių laikraštis “Latvi- 
išvyko į Lietuvą, pakeliui mirė ja" praneša apie iš spaudos išė 
nuo širdies smūgio Londone. Jo jusią žinomo latvių publicisto 
brolis Antanas pasiekė Lietuvą į Adolfo šildės knygą. Po šios 
ir dabar gyvenąs Panevėžy, dir! knygos pavadinimu “Ištremtų- 
tąs medžio apdirbimo darbus, j jų pėdsakais” slypi autoriaus 
įsikūręs kartu su repatriantais rūpestingai surinkta medžiaga, 
iš Kubos ir Brazilijos. Taip'Čia be patoso paduodamas — 
“Liaudies Balse" informuoja F? tame ir slypį šio darbo įspūdin- 
Tumėnas, gavęs iš Antano St. į gumas — ištremtųjų kančių 

. vaizdas.

)00 pajamų, kas bent dalinai 
padengtų kelionės išlaidas.

Atrodo, kad ir ateityje bus 
galima susitarti su televizijos 
atstovais duodant progos mūsų 
meniniams vienetams pasiro
dyti.

VOKIETIJOJ
— Vienas lietuvis grįžta at

gal. Praeitais metais iš vienos 
vakarų Vokietijos stovyklos 
“rojun" grįžo ir vienas mūsų

darbo ir už visokius prasikalti
mus turėjo labai dažnai reikalų 
su vietos policija. Nesirūpino 
šeima, nors buvo sveikas, stip
rus ir pajėgus dirbti Kai jam 
surasdavo darbą, jis ii apleisda 
vo, arba visus pinigus prager
davo. 'šeimos išlaikymą turėjo 
pagaliau perimti Socialinė įstai 
ga. Už nesirūpinimą šeima jis
buvo patraukta, teismo atsako ^oUarkęį’kuri be' pakeitimų 
mybėn ir nubausta, kebais me-1 buvo u 
nesiais kalėjimo. Atlikęs baus-;
mę, niekuo nepasikeitė ir toliau 
dykaduoniavo. Antru kart buvo 
traukiamas teisman, bet teis
man nestojo ir pabėgo. Pradin-

Susirinkimo pirmininku iš
rinktas J. Radavičius. Praneši
mą apylinkės veiklos reikalais 
padarė vald. p-kas V. Šukys, o

go staiga niekam nieko nesą- finansiniais — kontrolės k-jos 
kęs ir niekam nežinant kur. Tik ' p-kas J. Stankaitis. Kontrolės 
po ilgesnio laiko atėjo šeimai Komisija užgyrė tvarkingą at-

■

V

šios stovyklos įnamiui priguli 
! maisto, rūbų ir avalynės; kaip 

ir kada jis varomas i darbą; 
kas atsitinka su juo, kai jis su
serga ar tampa invalidu; kaip 
jis yra saugomas gyvas, ir, 
kaip elgiamasi su kalinio lavo
nu, jam mirus.

Iš knygos patiriamas sovietų 
kalėjimų režimas ir teikiamos 
informacijos apie ištremtųjų 
vaikus, kurie, atskirti nuo tėvų, 
specialiuose namuose rusinimui 
ir mokomi ateizmo. Knygą išlei 
do ^latvių leidykla “Gramatu 
Draugs".

Šildė gyvena vakarų Vokieti 
joje ir yra žinomas latvių visuo 
menės veikėjas. Malonu konsta 
tuoti, kad jo išleistoji knyga tu 
ri gerą pasisekimą latvių ben
druomenės tarpe.

Teko patirti, kad ir lietuviai 
žurnalistai, kurie apklausinėda- 
vo grįžtančius iš Sibiro vokie
čių karo belaisvius Friedlando 
pereinamoje stovykloje, taip 
pat rengiasi išleisti knygą apie 
lietuvių tremtinių padėtį Sibire.

— Hanoveryje sausio 27 d. 
įvyko visuotinis apylinkės narių 
susirinkimas. Apyl. vald. pirmi
ninkas V. Šukys pasveikino su
sirinkusius ir tuo pačiu atidarė 
šį metinį susirinkimą. Pateikė

skaitomybės ir apyl. darbuotės 
vedimą.

Tą pačią dieną išrinkti ir 
nauji PLB apyl. vald. organai: 
valdybon — pirm. V. Šukys, 
sekr. P. Levinskas ir iždin. M. 
Rcnkevičienė; kontrolės komi- 
sijon — pirm. J. Stankaitis, na 
riai: A. Nomeika ir K. ’Ašmo- 
nienė.

Norint šiais metais surengti 
kiek didesnio masto Vasario 16 
nepriklausomybės minėjimą, nu 
tarta prašytį Krašto valdybos 
paramos.

— Pinneberge sukviestas vi
suotinis apylinkės narių susirin 
kimas išrinko naują apyl. valdy 
bą ir kontrolės komisiją, kuri 
pasiskirstė pareigomis: pirm. 
A. Funkas, pavad. P. Simanavi
čius, kandidatais lieka — kun. 
V. šarka ir A. Maziliauskas, 
kontrolės komisija — kontnolie 
rtus M. Berentienė ir kand. J. 
Zolpis.

— Krefelde apylinkės valdy
bon išrinkti J. Spranaitis, P. 
Bražinskas ir M. Gricius; kont
rolės komisijon: A. Bogužas ir 
P. Kavaliauskas.

— Neustdt-Holstein apylin
kės valdybon išrinkti ir pasi- 
skirtė pareigomis: pirm. J. Bre 
skys, sekretorius J. Pareigis ir 
ižd. E. Simonavičienė. Kontro
lės kom.: J. Grunovas, S. Fo- 
rienė ir M. Žemaitis.

— Stuttgarde gruodžio 30 d. 
įvyko visuotinis apylinkės na
rių susirinkimas. Valdybon iš
rinkti: J. Trakis, A. Šukys, S. 
Jauniškytč, J. Krasnauskienė įr 
M. Mileris. Kontrolės komisijon 
— L. Pnosinskis, L. Lemanas ir 
M. Trakis.

— Augsburge išemigravus 
apylinkės valdybos nariui K. 
Valantinui į JAV, jo vieton val
dybon pakviesta pirmoji kandi
datė Otilija Strelcovienč.

DIDŽ. BRITANIJOJ
— Škotijos moterų suvažia

vimas. Sausio 27 d. Craigneuko 
Lietuvių salėje įvyko visuotinis 
L. K. Moterų Draugijos centro 
suvažiavimas, kuriame dalyva
vo 14 atstovų. Suvažiavimą ati
darė pirm. P. Klesevičienė, su
kalbėdama maldą už gyvas ir 
mirusias nares. Prezidiuman bu 
vo išrinktos: U. Stalioraitienė, 
P. Mazlaveckienė ir M Tamo
šaitytė. Nutarta surengti meti
nes rekolekcijas, susitarus su 
kun. J. Gutausku; išvažiavimą 
į pajūrį birželio 30 d. ir para
ginti skyrius surengti vakarėlį 
ar koncertą šv. Kazimiero drau
gijos naudai. Pranešimus pada
rė pirm. P. Klesevičienė ir ka
sininkė U. Brady. 1957 metams 
į Centro Valdybą išrinktos: P. 
Klesevičienė — pirm., U. Stalio 
raitienė — vicepirm., M. Tamo
šaitytė — sekr. ir U. Brady — 
kasininke. Į Komitetą: M. Maz
laveckienė, K. Šneiderienė, E. 
Truiškevičienė, M. Gustaitienė, 
A. Šnenutaitienė, U. Čemelienė 
ir M. Cešmienė. Į revizijos ko
misiją: M. Wilson, O. Kubilienė 
ir M. Armenienė. Pabaigoje N. 
Stalioraitienė palinkėjo visoms 
narėms geros sveikatos ir sėk
mingos veiklos. Centro pirm. P. 
Klesevičienė padėkojo už gražią 
tvarką ir paramą moterų veik
loje. Taipgi padėkojo kun. J. 
Gutauskui, kuris mielai daly
vauja visuose parengimuose ir 
buvo apgailestauta, kad dėl ne
galavimo negalėjo dalyvauti 
šiame suvažiavime. Pagaliau pa 
dėkojo visoms, kurios savo au-

KAS TURI GERA SKOMĮ, VISKĄ PERKA PAS LIEPOMI
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 

kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namų ir ofisų 
įrengimui.

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted Str. VIctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sekin. 10—5, Kitom dienom 9—6

Ketvirtadienis, vasario 21, 1957

IŠARTI IR TOLI
— Budriko radijo programa. Sj

vakarą Budriko radijo programoje 
iš stoties WHEC, 1450 kil. nuo 6 
iki 7 vai. girdėsite gražių lietuviš
kų dainų ir muzikos. Žinoma, so
listė Izabelė Motekaitienė daly
vaus programoje su nauju reper
tuaru. Taipgi bus tęsiamas mįslių 
konkursas. Dalyvaukite konkurse; 
ir laimėkite dovanas. Šias progra
ma^ duoda Juozo Budriko namų 
rakandų. televizijų ir auksinių 
daiktų krautuvė Chicagoje, 3241 
So. Halsted St. Pranešėjas
Šį sekmadienį, vasario 24 dieną 
10 vai. ryto Tėvų Jėzuitų namuose 
įvyks bendras sendraugių bei stu
dentų Korp! “Šatrija” susirinki
mas kurį pradėsime šv. mišio- 
mis. Visi kurie domisi Korp! “Šat
rija” mielai kviečiami atsilankyti.

Valdyba

komis prisidėjo prie surengimų, 
o darbu — prie jų pasisekimo.

ARGENTINOJE
— Mirė Albui3* Bokštelis.

Vasario 3 d. Rawson ligoninėje 
mirė Albinas Rūkštelis. Velio
nis buvo gimęs Vilkaviškiu kai
me, Kauno apskr. 1898 m. lie
pos 31 d. Į Argentiną atvyko 
1927 m., dirbo visą laiką “Cen- 
tenera” fabrike, Pompeya. 
Prieš mirtį ligonis priėmė pas
kutinius Sakramentus. Buvo pa 
laidotas su bažnytinėmis apei
gomis Sarandi kapinėse vasario 
4 d. Velionis paliko žmoną Ur
šulę Vaitiekūnaitę Rukštelienę, 
sūnų Albertą ir marčią Antani
ną Zeringytę ir brolį Juozą 
Rūkštelį.

— T. Jona* B r ūži kas. S. J., 
kuris jau 3 mėnesiai kaip gy
dosi dr. Martinez klinikoje Ro- 
sario, baigia visiškai pasveikti. 
Sausio 30 d., gavęs pora savai
čių atostogų, išvyko į Kordobą 
metinėms rekolekcijoms, po ku 
rių tikisi aplankyti T. Marijonų 
vasarvietę Vilią dėl Diąue. Po 
atostogų grįš į Rosario baigti 
gydytis. Apie kovo pradžią ti
kisi, galutinai pasveikti, grįžti į 
Montevideo, kur eina lietuvių 
parapijos klebono pareigas.

— “Mindaugo" dr-ja Lietu
vos nepriklausomybės 39 meti, 
sukakties minėjimą rengia va
sario 23 d. Sekmadienį, vasario 
24 d. vietos bažnyčioje bus šv. 
mišios lž lietuvių tautą ir tau
tiečius, ištremtus į Sibirą ir ki- 
tuč Rusijos kraštus. Po šv. mi
šių “Mindaugo” dr-jos patalpo
se bendri pietūs.

Moterų ir Mergaičių dr-ja 
“Birutė” vasario 10 d. turėjo 
gegužinę Perevros parke. Ten 
šeimyniškoje nuotaikoje pralei
do visą dieną. Gegužinėje atsi
lankė taip pat ir kun. J. Mar
gis, MIC.

— Osnahruecke 1957 III. 25 
d. bus vyskupo Pranciškaus 
Dehmann konsekracija. Jis bus 
Osnabruccko diecezijos ordina
ras.

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS

— Išlaikomas — 
MOKSLINIŲ STUDIJŲ KLUBO

SEMESTRO TEMA:

MODERNIŠKŲ KULTŪROS AP
RAIŠKŲ VERTTNIMAS

Penktadienį, vas. 22 dieną, 
Vilniaus Aušros Vartų mokyk
loje (virš bažnyčios), 2325 W. 
23rd Place, Tėvas Jonas Kidy
kas, S. J., skaito tema Nuo mis
tikos iki religinio formalizmo.

Paskaitos pradžia 7 vai. 30 
min., nesivėlinant.

Visi, besidomintieji dvasinių 
mokslų pažangr kviečiami da
lyvauti.

» T


