
,s»,l S"Vv-t- (.•‘.tei, (*..»•«
-r i »n r R-t 13R-^ aKID’A’EST 1‘ B • m<

5721 COTU-E G- 
ęrtlCASO 57. 1L gratis

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

RUBLIBHCO BV
The Litmuanian Catholic Press Soči et v 

4S4S Wcst 63ro Street Chicago 29. ILL.
Teuerhone LUdlow 5-9500 

LCAOINO DAILY FOR OVER A MILLION LITHLFANIANS

DRAUGAS
LIETUVIU KATALIKU SPAUDOS DRAUGIJOS 

LEIDŽIAMAS LIETUVIU DIENRAATIS 
SU AEtTADIENINIU • MOKSLO. LITERATŪROS

IR MENO PRIEDU 
DRAUGAS ISTEIGTAS 1909 M

Nr. 48 Prioe 5 cents
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

ANTRADIENIS, VASARIO (FEBRUARY) 26,1957 Kaina 5 centai Vol. Xbl

NAUJI PASITARIMAI IZRAELIO BYLOS KLAUSIMU
Sovietai patys save pakvietė į
Vengriją užgniaužti revoliuciją

SALOMĖJA N ARKĖLIŪN AITĖ 
Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINES TAUTOS. — Nors beveik be perstojos pabrė
žiama, kad čia visos tautos, mažos ir didelės, yra lygios, bet prak
tikoje toli gražu.

Geriausiu įrodymu yra Egip
to ir Vengrijos klausimai, kurie 
čia dėl trumpumo vadinami tik 
numeriais pagal jų eile Generali
nės asamblėjos darbotvarkėje.
Egipto klausimas yra No. 66, o 
Vengrijos 67.

66 ir 67
Taigi, tie 66 ir 67 numeriai 

nevienodo likimo susilaukė Jung
tinių Tautų asamblėjoje. Ir tuo 
metu, kai čia visi graižėsi prieš 
Izraelį, kad jis neatitraukia sa
vo kariuomenės iš Egipto teri
torijos, kurią užėmė Gazos sri
tyje ir prie Akabos įlankos, ir rei 
kalavo sankcijų, dėl 67 punkto 
čia nuveikta labai mažai. Išleis
tas 22 psl. didumo pranešimas, 
kurį parengė specialusis JT ko
mitetas Vengrijos klausimu.

Pradžioje čia buvo pasklidę 
gandų, kad tas pranešimas, nors 
jis jau prieš kelias dienas buvo 
parengtas, neišleidžiamas tik to
dėl, kad nenorima nukreipti se
sijos dėmesio nuo Vid. Rytų įvy
kių. Buvo aiškinama, jog grei
čiausia kokios nors „tamsios jė
gos“ tą dokumentą laiko ir ne
skelbia, nenorint, kad žmonės, 
kurie taip jaudinasi dėl Izraelio 
sankcionavimo, nepamatytų šito 
pranešimo ir nepradėtų galvoti, 
kaipgi iš tikrųjų yra: kodėl rei-

pastangų susisiekti ir su buvusiu 
Vengrijos ministeriu pirminin
ku Imre Nagy, kuris šiuo metu 
esąs Rumunijoje ir kurį vengrų 
Kadaro režimas rengiasi teisti 
už „išdavimą“. Komiteto žmonės 
New Yorke darbuosis ligi kovo 
pradžios, o po to vyks į Europą 
ir Genevoje turės savo būstinę.

Sovietų veidmainystė
Komiteto pranešimas parem

tas trijų vengrų parodymais. 
Buv. Nagio vyriausybės narė 
Anna Kethly, Budapešto burmis
tras Kovago ir vengrų tautinės 
armijos vadas sukilimo metu 
gen. maj. Kiraly patiekė plačius 
pranešimus iš įvairių sričių. Tas 
komiteto pranešimas Generalinei 
asamblėjai didžiumoje įvykius 
paduoda chronologine tvarka. Iš 
visko matyti, kaip sovietai ap
gaudinėjo vengrus ir pasaulį. Bū 
dingą yra tai, jog oficialiai ven
grų komunistai buvo paskelbę, 
kad sovietinė kariuomenė „pa
prašyta“ Vengrijoje „atstatyti 
tvarką“ jau Nagio laikais. Bet, 
pasirodo, faktai nesutinka, nes 
dokumentuose matyti, kaip Na
gy po to kelis kartus pareiškė, 
jog jis nieko bendra su tuo so
vietų „kvietimu“ neturėjęs. Chro 
nologiškai faktus peržvelgda
mas, ne vienas sustos ir ties ap-

Sovietų Sąjungoje 
moterys stato

savo reikalavimus
BONNA, Vokietija, vas. 25. — 

Vokiečių spaudos žiniomis, nera
mumai Sovietų Sąjungoj nėra 
dar pasibaigę. Todėl taip dažnai 
bolševikų vadai vis „keliauja“, 
nuolat kalba, dalija ordinus ir 
įspėja.

Po Lenkijos ir Vengrijos suki
limų ypač neramūs studentai ir 
sovietinės moterys, kurios nori 
geriau gyventi, o iš sovietinių 
dalinių — pirmoj eilėj nerimstąs 
karo laivynas.

Leningrado studentai leidžia 
opozicinį laikraštį. Pabaltijo 
kraštuose studentai reikalauja, 
kad tie kraštai būtų atskirti nuo 
Sov. Sąjungos. Moterys reikalau 
ja, kad jos būtų daugiau gerbia
mos ir nevarinėjamos į pačius 
sunkiausius darbus.

Apie 2,000 Sov. Sąjungoj 
„mokslus gilinusių“ lenkų stu
dentų žada išvažiuoti namo ir tė
vynėje baigti studijas.

v .3
M -

I

d

Amerika, Izraelis arčiau

prie taikos pasikalbėjimuose
WASHINGTONAS, vas. 25. :— Jungtinių Amerikos Valstybių 

prezidentas praėjusį ketvirtadienį viešai pareikalavo, kad Izraelio 
karinės jėgos būtų ištrauktos iš Gazos ruožo ir Akabos įlankos. 
Po šio reikalavimo JAV — Izraelio krizė padidėjo.

Izraelio ambasadorius Eban šiandien išskrido į New 
Yorką pasitarti dėl vėliausių įvy 
kių su Jungtinių Tautų genera
liniu sekretoriumi Dag Ham- 
mersk joldu.

Greičiausia jis norės išsiaiš
kinti su Hammarskjoldu Egipto 
poziciją, jei Izraelis tam tikro
mis sąlygomis turėtų pasitrauk- 
^i iš Gazos ruožo ir Akabos įlan
kos.

Maršalo Rokosovskio 

žvaigždė “krinta

kalauiama sankcijų tik Izraeliui, . , • x •. • v ,. rašymais, kaip sovietai tarėsi suo nieko nekalbama apie nubaudi- ' , ,„ . x . ,r -i vengrų sukilėlių karine delega-mą Sovietų Sąjungos ir Vengri- ..... , . . °. , . \ i - cija ir kaip paskui juos aresta-jos, kurios taip pat JT rezoliucį- r J
jų neklauso.

Žinia, tos kalbos galėjo būti 
tikros, galėjo būti ir sugalvotos, 
norint, kad tas pranešimas pa
galiau būtų paskelbtas. Bet tik
rovėje šitas pranešimas, kad ir 
kaip jis nesmagus sovietams ir 
jų vengrų satelitams, vistiek ma 
žesniu dėmesiu praeina nei Izrae
lio klausimas, dėl kurio dar ne
žinia kada čia bus nurimta.

Suprantama, sovietai ir ven
grai bei kiti satelitai nekreips dė 
meaio nė į tą pranešimą, nei pa
galiau į to komiteto tvirtinimą, 
kad jis ir toliau investigaciją da
rys. Vengrai jau anksčiau buvo 
užprotestavę, kad tai „kišimasis 
į vidaus reikalus“. O kai dėl in- 
vestigacijos, tai ką gi — įnves- 
tigacija ne sankcijos, už kurių 
uždėjimą Izraeliui ir patys šau
kia, puikiai žinodami, kad sovie
tams sankcijų nesiūlys, o jei ir 
pasiūlys, tai niekas praktiškai1 
neįvykdys. I

vo. Pagaliau daug šviesos į so
vietų veidmainiškumą meta ir 
faktai apie tai, kaip pats Nagy 
buvo jėga paimtas iš autobuso 
ir nuvežtas sovietų kryptimi, kai 
jis buvo išleistas iš Jugoslavijos 
ambasados Budapešte.

Ko vengrai nori
Kad Kadaro vyriausybė neturi 

gyventojų pritarimo, pranešime 
matyti dviejose vietose, kur nu-

Kiek sovietai įsikišo f
Tuo tarpu grįžtant prie to 

Vengrijos komiteto pranešimo, 
reikalinga prisiminti, kad nė 
pats komitetas pradžioje nežino
jo savo veiklos apimties. Suda
rytas iš penkių šalių atstovų 
(Australijos, Ceilono, Danijos, 
Tuniso ir Urugvajaus), pirmi
ninkaujamas dano, jis paskui nu 
sistatė labai plačias gaires ir yra 
pasiryžęs ištirti viską, kas gali
ma ir kas įrodytų, kiek tikrumo
je sovietai ir jų kariuomenė įsi
kišo į Vengrijos vidaus reikalus 
per sukilimą ir jį malšinant.

Komitetas paskelbė, kad jis 
jam Asamblėjos pavestąjį užda
vinį vykdys ir toliau, ligi pasieks 
savo tikslo. Kadangi į Vengriją 
jo žmonės nebuvo įsileisti, tai jis 
tenkinsią medžiaga ir parody
mais. gautais iš paskirų valsty-

Austrijoje pasirodė
suklastotų dolerių

VIENA, vas. 25. — Pastaruo- j 
ju metu Austrijoje pasirodė su
klastotų dolerių — po 20 ir 100 
notų. Kvota parodžiusi, kad jie 
greičiausia buvo įgabenti išVen 
grijos. Doleriai taip gerai pa
dirbti, jog abejojama, kad tai 
būtų „privataus darbo“. Mano
ma, kad juos greičiausiai paleidę 
į apyvartą vengrų bolševikinis 
saugumas dar Rakosio laikais, o 
padarę patys bolševikai, kurie 
dirbą ir kitokią užsieninę valiu
tą.

Ar raudonoji Kinija
puls Formozą?

AMSTERDAMAS, Olandija, 
vas. 25. — Olandų karo laivyno 
karininkų sąjungos organo „Ma- 
rineblad“ žiniomis, komunistinė 
Kinija neseniai gavo iš Sovietų 
Sąjungos 12 šešiamotorių ilgoms 
distancijoms skristi bombonešių 
ir 3 atominius bombonešius. Jų 
įgulas sudaro rusai, kurie gal

rodoma konkrečiomis Kadaro /tik vėliau bus pakeisti kiniečiais, 
kalbų citatomis. Bet įdomu ir tai,
jog JT komitetas pasidaręs iš
vadą iš visų tų liudininkų paro
dymų, kad Vengrijos sukilimo 
metu ir dabar esą aišku, jog ven 
grai neturį noro sugrįžti prie 
prieškarinės ekonominės ir sočia 
linės sistemos. Esą, liudininkų 
parodymais, vengrų tikslas yra, 
ko ir ta revoliucija norėjo, įkur
ti Vengriją nepriklausomą, pa
remtą pakeista politine sistema, 
su demokratinėmis partijomis, 
laisvais rinkimais ir respektuo
jant žmogaus teises bei pagrin
dines jo laisves.

Išvyko prie ežero
BONNA, Vokietija, vas. 25. — 

Vakarų Vokietijos kancleris Kon 
rad Adenaueris vakar išvyko tri
jų savaičių atostogų prie Como 
ežero, Italijoje.

Sionistai kalba
NEW YORKAS, vas. 25. — 

Sionistų organizacijos vykdomo
ji taryba nepatenkinta preziden
to Eisenhowerio pbzicija Izrae
lio klausimu ir aiškiai pasisakė 
prieš panaudojimą sankcijų prieš 
Izraelį. Sionistų organizacijos 
pirmininkas yra dr. Emmanuel 
Neuman.

Oras

Oro biuras praneša: Chicagoje 
bių ir privačių asmenų, be to, ko-l ir jos apylinkėje šiandien — šal- 
mitetaa pabrėžė, kad jis darys čiau.

AJtominę energiją naudodami vulkanizuoja automobliių padangas 
laalio valstybėje esančių atominių reaktorių tikrinimo laboratorijoj.

(INS)

Popiežiaus Pijaus XII žodis 

anastezijos klausimu
ROMA, vasario 26. — Popiežius Pijus XII praėjusį sekmadie 

nį pasakė, kad tam tikrose aplinkybėse vartojimas skausmą nai- 
Įtinančiu vaistu nAra nimrlnmA 4 _ •

Abba
Eban tuojau išskrido iš Wa- 
shingtono į Izraelį gauti naujų 
instrukcijų iš savo vyriausybės.

Abba Eban grįžo į Washingto- 
ną ir atvežė naujus pasiūlymus 
dėl Izraelio karinių jėgų ištrau
kimo iš Egipto.

Jung tinis pareiškimas
Eban praėjusį sekmadienį ta

rėsi 3 vai. ir 10 minučių su Vals
tybės sekretoriumi Dulles ir po 
pasitarimo abu išleido jungtinį 
pareiškimą, kuriame atsirado 
vilčių susitarti... remiantis Jung
tinių Tautų principais. i VARŠUVA, vas. 25. — Mar-

Šiandicn Amerikos — Izraelio( aalas Rokosovskis, kai buvo pa- 
krizė sušvelnėjo. Atrodo, kad Iz-1 šaltas Lenkijos krašto ap-
raelio karinių jėgų pasitraukimo Haug(,s rninisterio pareigų, nebe
is Egipto klausimas bus išspręs-1 pala**40 ryšio su kitais Sovietų 
tas taikiu būdu. i Sąjungos maršalais. Buvusieji

draugai žymūs sovietų ' kariai 
Du pasiūlymai labai vengia iš viso turėti kokių

Sakoma, kad Izraelio ambasa- 
! dorius Abba Eban atvežė į Wa- 
| shingtoną pasiūlymą, kad Izrae
lio karo laivai stovėtų Akabos 
įlankoje užtikrinti navigacijos 
laisvę.

Amsterdamo „Telegraf“ pra
neša: TSRS pasiuntė Kinijai taip 
pat 750 sprausminių lėktuvų. Iš 
jų 600 stovės paruošti aerodro
muose, kad prireikus galėtų kiek 
vienu metu pulti Formozą.

Maskva klausia, kaip 
mažas Izraelis gali
neklausyti J. Tautų
MASKVA, vas. 25. — „Prav- 

da“, komunistų partijos laikraš
tis, vakar paskelbė, kad Sovietų 
Sąjunga pasiruošusi palaikyti 
sankcijas prieš Izraelį, jei jo ka
rinės jėgos tuojau nepasitrauks 
iš Egipto.

Laikraštis pastebi, kad, girdi, 
Izraelio nepasitraukimas iš E- 
gipto teritorijos atnaujina karo 
grėsmę Vidurio Rytuose, ir klau
sia, kaip „tokia maža valstybė 
kaip Izraelis gali neklausyti J. 
Tautų, 80 valstybių organizaci- 
jO8 .

Išsprendimas esąs Jungtinių 
Amerikos Valstybių rankose, sa
ko „Pravda“. Įtakingi Amerikos 
sluogsniai padrąsino pulti Egip
tą, ir „agresiją paruošė doleriai, 
siunčiami Izraeliui“, teigia Prav
da.

Kodėl sovietai nepasitraukia 
iš Vengrijos. Kremlius pasitrauk 
damas iš Vengrijos duotų pavyz
dį Izraeliui.

_ L

nors, kad ir privačių, reikalų su 
nuvainikuotu Kremliaus karaliu
mi Varšuvoje. Jo vengia ir žy
mūs partijos bei valstybės pa
reigūnai.

Kalendorius
Vasario 26 d.: šv. Aleksan

dras; lietuviški: Stuoma ir Jo
. - - - - — Antras pasiūlymas — Izraelis

T* nuodėmė’ nors tai Pridėtų prie mirties pa-] nepasitraukia iš Gazos ruožo,]
bet jį kontroliuoja kartu su J.;runė.
Tautomis. | Saulė teka 6:23, leidžiasi 5:36.

greitinimo. 4.
Popiežius kalbėdamas 100 dak 

tarų svarstė moralines proble
mas, sugijusias su žmonių kentė
jimais gimdymo ir ligos atveju. 
Popiežius pasakė, kad senas Baž 
nyčios pasmerkimas vadinamojo 
nužudymo iš pasigailėjimo pasi-j 
lieka galioje. Tačiau kai kuriuo
se atvejuose mirtį pagreitinan
čių vaistų panaudojimas gali bū
ti toleruojamas.

Galima kovoti su skausmais
Kalbėdamas apie gimdymo 

skausmų prašalinimą, Pijus XII 
atsiminė prieš keletą mėnesių sa 
vo kalboje padarytą pareiškimą, 
kad Pirmosios šv. Rašto knygos 
pasakymas, jog moteris gimdys 
savo vaikus skausmuose, nereiš
kia kad moterys būtų įpareigo
tos priimti visus gimdymo skaus 
mus ir nieko nedaryti, natūra
liaisiais ar dirbtiniais 
jiems prašalinti.

Žmogaus apsimarinimo reika
las, plačia prasme, yra žmogaus 
gyvenimo būtinybė. Tačiau nėra 
reikalo šią atgailą daryti atsisa
kant skausmą naikinančių vais
tų ligos metu.

nei pasauliečiams, kurie norėtų 
savotiškų išgyvenimų ar užsiim
tų „ja kaip hobby“.

• Čekoslovakijoj Joachimsthal 
uranijaus kasyklose turi dirbti 
apie 12,000 politinių kalinių. Ne
maža kalinių nuo išsekimo ir sun 
kių darbo sąlygų miršta.k

• Čekoslovakai, sustiprinę pa
sienio sargybas, pastatė išilgai

Izraelio nauji pasiūlymai
NEW YORKAS, vas. 25. — The American Broadcasting kom- 

j panija vakar pasakė, kad ji sužinojusi Izraelio naujų pasiūlymų tu
rinį. Izraelio ambasadorius Eban pasiūlymus atvežė į Ameriką.

Marlin Levin, ABC korespon- - - ............. - — - -—■■
rantija, kad jis nepaims vandens 
kelio kaip jis padarė Suezo ka
nale.

2. Jungtinės Amerikos Valsty 
bės palaiko Jungtinėse Tautose 
Kanados pasiūlymą įvesti tarp
tautinę laivyno jėgą į Akabos 
įlanką.

3. Izraelis sutinka pasitraukti 
iš Gazos ruožo užtikrinant, kad 
Egiptas neįžengs į jį.

4. Izraelis palaiko ekonomi
nius ryšius su Gazos ruožu.

5. Įvedamos mažos Jungtinių 
Tautų policijos jėgos į Gazos 
ruožą.

kaddentas Jeruzalėje praneša, 
Izraelio esą šie pasiūlymai:

1. Egipto sutikimas praleisti 
j Amerikos prekinius laivus A‘ka- 

sienos apie 200 sargybų bokštų, bos įlanka bus kaip Egipto ga-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Arabų „keturių didžiųjų“ konferencija vakar prasidėjo 

Kairo mieste, Egipte. Konferencijoje dalyvauja Egipto, Sirijos, 
Saudi Arabijos ir Jordano galvos. Tariasi prezidento Eisenhowc- 
rio Vidurio Rytų programos klausimu. Politiniai stebėtojai įsiti
kinę, kad Saudi Arabijos karalius Saud siūlys priimti bent prin-

būdais, c*Pe Eisenhowerio Vidurio Rytų programų, kuriai yra priešingas 
Sirijos prezidentas Shukri El-Kumatly. Informuoti šaltiniai mano, 
kad Nasseris bus „neutralus“ Eiscnhowcrio doktrinai, kai tuo 
tarpu Egiptas vis arčiau šliejasi prie Rytų bloko, o Jordano kara
lius Hussein nusistatęs eiti vidurio keliu. Tačiau neutralūs stebė- 

) tojai įsitikinę, kad Nasseris nepriims Eisenhowerio doktrinos, nes 
jis jau yra susirišęs ginklų ir komercine prekyba su rytiniu bloku.

— Jungtinių Tautų generalinės asamblėjos svarstymai dėl\ 
sankcijų prieš Izraelį atidėti, nes Jungtinių Amerikos Valstybių ir. 
Izraelio derybos įžengė į naują kelių.

— Jeruzalėje vakar sklido kalbos, kad Izraelio ministeriu ka
bineto krizė gali įvykti, kad premjeras Ben - Gurion daro nuolai
das dėl karinių jėgų ištraukimo iš Akabos įlankos ir Gazos ruožo. 
Ben - Gurion nuolaidoms yra priešingos kairiųjų partijos, dalyvau
jančios koalicinėje vyriausybėje.

— Izraelis vakar pakeitė karinį gubernatorių Gazos ruože. 
gas ir nori atsisveikinti su drau- Pulk. Mathct Ahu Peled paskirtas Gazos gubernatoriumi, vieton 
gaiš, jis gali priimti anasteziją, pulk. Chaim Gaon, kuris buvo paskirtas praėjusių metų lapkričio 
kad sumažintų besiartinančios mėn. po to, kai Izraelio kareiviai laimėjo Palestinos teritorijoje. 
mirties skausmus. Pulk. Chaim Gaon nuolat pabrėždavo, kad Izraelis turi valdyti

Tačiau popiežius uždraudė dak Gazos ruožų.
taranus varu duoti anasteziją —Prezidentas Eisenhowcris vakar pasakė Vidurio Rytų vals- 
mirštantiems ligoniams, jeigu jie lybėms, kad tarptautinio komunizmo grėsmė per naktį sunaikintų 
nori sąmoningai sutikti savo jų laimėjimus. Todėl Eisenhoweris prašė kongreso patvirtinti 
kentėjimus, kaip priemonę padi- prieškomunistinę programų Vidurio Rytuose.

Anasteziją prieš mirtį
Kalbėdamas apie skausmą nai

kinančių vaistų vartojimą prieš 
mirtį, popiežius Pijąs XII pasa
kė, kad, jeigu krikščionis susi
taikė su Dievu, sukalbėjo pasku
tines maldas, atliko kitas parei-

dinti savo nuopelnams, ar kaipi 
pareiškimą meilės Dievdi, laisvai 
priimant jo valią.

Kas gali užsiimti hipnozei 1

Tą patį popiežius Pijus XII pa
sakė apie, hipnozę, kaip priemo
nę malšinti skausmams.

Hipnozė, pasak jo, yra objek
tyvių mokslinių studijų reikalas, 
kuriuo gali užsiimti tik rimti 
mokslininkai. Tačiau į šį reikalą 
nereikia kištis nei dvasiškiams

TRUMPAI IS VISUR

• „Atominis miestas“. Jau 
šiek tiek daugiau apie savo ato
mines paslaptis pasisako ir’ so
vietai. Neseniai Vakarų atsto
vams buvo parodytas ligi tol lai
kytas didžiausioje paslaptyje 
„atominis miestas“ prie Mas
kvos. Jis vadinasi Dubra ir yra 
maždaug 95 mylios į šiaurę nuo 
Maskvos, netoli Volgos — Mas
kvos kanalo. Bet jokių kontrolių, 
sovietai ir toliau nepripažįsta.

• Baltijos jūroje laikomo so
vietų povandeninio laivyno di
džioji dalis yra aprūpinta rake
tiniais ginklais. Tos rūšies po
vandeniniai laivai yra žymiai pa- 
pavingesni už kitos rūšies gin
klus. Iš jų gali būti svaidomi ir 
atominės raketos.

• Raudonarmiečiai Čekoslo
vakijoje. Praėjusių metų pabai-

— Keleivinis traukinys netoli Cordobos, Argentinoje, nuėjo 
nuo bėgių. Penkiolika keleivių žuvo, mažiausia 50 sužeista.

— Prancūzijos premjeras Guy Mollet vakar atvyko į Jungti
nes Amerikos Valstybes. Po pietų jis prezidento Eisenhouicrio lėk- goję į Čekoslovakiją buvo atsiųs 
tuvu atvyko į Washingtonų. Šiandien Prancūzijos premjeras tar-1 ta 5,500 soviet inių raudonarmie- 
sis politiniais ir ekonominiais klausimais su prezidentu Eisenho- .čių, tarp jų 1,050 karininkų, ku- 
weriu. rie kaip specialistai paskirstyti

— Britanijos premjeras Macmillan vakar įsijungė į preziden- po čekoslovakų dalinius. Vengri-
to Eiscnhouierio reikalavimų, kad Izraelis pasitrauktų iš Gazos jos sukilimo metu pašaukti čekų 
ruožo ir Akabos įlankos. Macmillan taipgi atmetė projektuojamas atsarginiai dar ir dabar nepaleis- 
sankcijas prieš Izraelį. ti. Naujai atidarytoje Kutna Ho-

— Sovietų Sąjunga naudoja visas priemones, kad Egiptą ir m karo policijos mokykloje ruo-
Siriją labiau pajungtų savo politiniams interesams. šiami politiniai komisarai.
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Lawrence, Mass.

Iškilmės filmuotos televizijai j mažesnes apylinkes, vadinamus

Kačanausko "Mano gimtinė”.
Žinomą Naujalio kompozici

ją “Lietuvos grožybės” padaina 
vo taip neskaitlingas Lawrence 
lietuviškas atžalynas — Giedrė
Malėnaitė, Aldona Malėnaitė ir 
Rasa M. Vasyliūnaitė. Fortepi
jonu solistus ir trejukę palydė
jo Vytenis M. Vasyliūnas.

Minėjimas buvo baigtas Ame 
rikos ir Lietuvos himnais ir tre 
čiuoju posmu “Marija, Marija”, 
nes pirmieji du buvo atgiedoti 
bažnyčioje už Lietuvą skirtoje 
Šventojoje Valandoje.

Kovo 3 d. Lawrence vaidin

— flv. I*ranci»kau» parapijos 
choras dalyvavo pamaldose St.
Augustin bažnyčioje, Andovery 
je, Mass. Speciali savaitė buvo 
paskirta įvairių tautybių pamal 
doms, kurios vyko atskiromis 
dienomis vakare. Viena diena 
buvo paskirta lietuviams. Gražų 
ir turiningą pamokslą apie tau
tų vienybę Katalikų Bažnyčioje 
pasakė kun. A. Janiūnas, iškė
lęs Lietuvos krikšto priėmimą, 
jos geografinę padėtį ir istorinę 
reikšmę. Šv. Pranciškaus para
pijos choras išpildė Br. Budriū-
no “Neapleiski mūsų” ir atgie- įjų kun- A'Khmui re
dojo vakarines pamaldas lietu-
viams įprasta tvarka su “Šven
tas Dieve” ir kitomis giesmėmis. 
Bažnyčioje buvo daug svetimfui 
Čių kuriems lietuviškos giesmės 
padarė gilų įspūdį. Skaitlingai 
susirinkęs choras po pamaldų 
vietos klebono buvo gardžiai pa 
vaišintas.

— Vasario 16 minėjimas įvy
ko vasario 17 dieną Šv. Pran
ciškaus parapijos svetainėje. Mi 
nėjimą atidarė Katal’lių Federa 
cijos Lavvrence skyriaus pirmi
ninkas J. Valiūkėms, pakvies
damas prel. Fr. Jurą sukalbėti 
maidą. Toliau sekė įdomi paskai 
ta, pavaizduota spalvotais neju
di mais paveikslais, apie Meks:- 
ką ir Čilę. Paskaita skaitė pane
lė Malvina ZapėnaPsė. kur5 šiuo 
metu atostogauja Lawrence pas 
sav0 tėvelius. Panele M. Zapė- 
nait'ė yra baigusi Bostone Car- 
ney Hospital School of Nursing. 
Washingtor.u gavusi Master lai p 
snį Catholic University of Ame
rica ir studijavusi motinos ir 
vaiko sveikatingumo problemas 
Harvardo univer^i tete. Panelė 
M. Zapėnaitė dirba World 
Health Organization — Jungti
nių Tautų padalinyje, kaip pa
tarėja molinos ir vaiko sveika
tos problemose. Išgyvenusi dve
jus metus Meksikoje, M. Zapė- 
naitė dirba dabar C’lėje. Santia- 
go mieste, konsultuodama gydy
tojus, gailestingąsias seseris ir 
akušeres. Tikimasi, kad Čilėje 
darbas užsitęs apie penkeris me 
tus. M. Zapėnaitės paskaita su
domino klausytojus, nes jos aiš
kinimas buvo vaizdingas ir gy
vas.

— Prel. P r. Juras, ptdėkojęs 
savo parapietei, nors gyvenan 
čiai kitame kontinente, už turi
ningą paskaitą, nukreipė klau
sytojų dėmesį į Lietuvą. Apie 
Lietuvą dar kalbėjo J. Valiuko 
nis, pabrėždamas komunizmo 
žiaurumus.

Antruoju paskaitininku buvo 
profesorius Alfonsas Lešinskas, 
kuris šiuo metfl dėsto Merri- 
mack kolegijoje. Savo trumpa
me žodyje profesorius lobai lo
giškai ir Įdomiai nusakė lietuvių 
kalbos reikšmę ne tik lietu
viams, bet ir palyginamajam 
kalbų mokslui. Profesorius su
stojo ir ties tarptautine Lietu
vos valstybės reikšme didžio
sioms tautoms, Lietuvos kaimy
nams, istorijai. Paskaitos buvo 
labai įdomu klausytis

Trečioje dalyje sekė trumpa 
meninė programa, paruošta Iz. 
Vasyliūno. Tenoras Jurgis Li
sauskas padainavo Šimkaus

žisuojant .stato vaidinimą — 
komediją “Aš gyvas ir links
mas”. Vaidinimui ruošti yra su 
darytas komitetas, kurio gar
bės pirmininkas yra prel. Pr. Ju 
ras, o jo asistentais yra kun. 
A. Klimas ir kun. A. Janiūnas.

— Kun. Aloyzas Klimas, prel. 
Pr. Juro asistentas, š. m. gegu
žės mėn. švenčia savo kunigys
tės 25 metų sukaktuves. Kun. 
A. Klimas buvo poeto Maironio 
mokinys; jis buvo įšventintas 
kunigu Kaune tais pačiais me
tais, kai mirė Maironis.

— Petras Kaznauskas mirė 
ir buvo palaidotas labai iškil
mingai iš Šv. Pranciškaus para
pijos bažnyčios. Petras Raznau 
skas išgyveno Lawrence, Mass., 
apie 40 mėtų, ir visą laiką buvo 
parapijos kolektorius. Paskuti
niuoju laiku prižiūrėjo Palan
gos koplyčią kaip jos zakristijo
nas. Lawrence yra likęs jo bro
lis ir kiti giminaičiai.

— Šv. Pranciškaus parapijos 
choras intensyviai dirba, 
besiruošdamas priešvelykiniam 
koncertui, kurio programą su
darys Dvorako “Stabat Mater”. 
Tai vienas gražiausių religinės 
muzikos veikalų. S. J.

ir pirmadienį 6 vai. 45 min. ro
domos per New Haveno Televi
zijos stotį. Aukų Lietuvos vada
vimui surinkta daugiau nei praei 
tais metais.

Šventei atžymėti susirinko 
tai buvo surengę lietuvių liau
dies meno parodėlę. Tikrai dide
lio dėmesio vertas žygis. Paro
dėlę aplankė daugumas lietuvių 
ir kaikurie vietos gyventojai. Po 
minėjimo veikė bufetas. Minėji
mo dalyviai prie putojančio alu
čio ir skaniai parengtų valgymų 
dalinosi gražiai pavykusio mi
nėjimo įspūdžiais. Bufetas davė 
gražaus pelno. Reikia pasakyti, 
kad šių metų minėjimas praėjo 
gražios vienybės ženkle.

Bagdonas

New York, N.Y.
SĖKMINGAS RALFO VAJUS

Pereito penktadienio vakare pa
skutinio posėdžio susirinkęs Va
jaus komitetas su džiaugsmu ga
lėjo pažymėti, kad 1956 m. Balfo 
vajus buvo sėkmingiausias iš vi,-ų 
iki šiol buvusių vajų tame rajo
ne. Gauta pajamų 10,463 dol. 

Vajus vykdytas pasiskirsčius

postais. Pagal poetus pajamos taip 
atrodo:

Apreiškimo parapijos poetas su
rinko $1,480.50, (Angelų Karalie
nės parapijos poetas $1,023, Šv. 
Jurgio parapijos postas $189, 
Maspetho parapijos postas $417, 
J. P. Ginkaus postas $į73, Gydy
tojų poetas 708, Evangelikų pa-, 
rapijos postas $111, Balto centro') 
postas $1,163.75, Newarko postas 
$1,285, Elizabetho postas $628.40. 
Lindeno postas $35, Pateraono 
postas $260, Kearny postas $439, 
Bayones postas $250, Aušros Var
tų parapijos postas $162 ir kitos 
vietovės $536. Koncertas davė pa
jamų $1,602,35. Viso $10,463.00.

Vajaus Komitetas nuoširdžiai 
dėkoja didžiai gerbiamiems para
pijų klebonams už nuoširdžią pa 
galbą vajų pravedant ir postus

aukotojams už nepaprastą jautru
mą, vargstančių lietuvio suprati
mą ir gausias aukas, kuriomis nu
šluostyta bus ne viena kenčia n- 
čiųių ašara ligoje, skurde ir ki
tose nelaimėse.

Ačiū visiems nuoširdžiausiai. 
1956 nu Vajaus komitetas

Tel. REliance 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

YDYTOJAS IR CHIRURGAI- 
••irtu vis gydytojas.)

8925 VVed 59th Street 
v * 4 p ^tet, 6:10—8:1*i nairaf

Antradienis, vasario l'C'

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 YV. G3rd St 
Oflno U-l. KKIuuk* 5-44IO 

Itezid. tėtei, t.ltovvhiil. 6-00 17 
Valandos: 1-3 p. m., 6-3 p. m. 

I'euktad. tik po pietų.
Trečiad. ir šeštud. pasai sutarti

KADA 111 KAM MOKAMOS
Pensijas ir Pašalpos

šiame leidinyje ir K pusi. priede at
spausdinta JAV-bių Socialinio Drim- I 
tllmo (Sočiai Sccurity) įstatymus su | 
naujausiais 1050 metų papildymais,
būtent: I ) OficialŠH pensijų ir pašal
pų lenteles, 2) Moterims pensijų 
mokėjimus nuo 62 metų amžiaus. 3) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 50 metų amžiaus.

Tel. ofiso Ir buto OLympie 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero 
Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 
išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 1- iki 4 popiet.

Ofiso tel. CLiffside 4-2800 
Itezideucijos: IiAfuyctte 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kamilas 47th ir Itermituge)

Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 0 v. vak. 
šeštud. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek.

Be to, šiame leidinyje atspausdin-
globujant, postų vedėjams UŽ di- ,!įH Nelaimingų atsitikimų įstatymas 

ršpe-Ungum, ir darby. per
Visą Vajaus laikoltarpį, o Visiems stžeidlmus kiek mokama pašalpos.

Leidinių kainu tik su centų.
Pinigus su užsakymais siusti:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA LR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAU Kasdien popiet nuo 12-2:30 v 
Vak. pinu. autr., ketvirt 6-8:30 v 

. Trečiai!, tik susitarus.

DR. FL TALLAT-KELPŠŠ
Ofisai 20 North \Vueker Drlve 
(Clvlc Opera House, kam b. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CKntral 0-2204

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

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

Rezld. tel. Hl-.mlock 4-7OHO

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ

PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

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

“DltAl'GAS”

4545 W«*4. 03 Street, Oijcugo 20, III.

Tel. ųftnu HE 4-6099, rez. PR 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Jrurfielč Blvd.
VAL: 1---4 Ir 6 »

SMAtudteaiate nuo 1 Iki 4 vai p. p 
išskyrus <etvirtad Ir aekm&d

DR. IRENA KURAS
((lydytoja ir Ciilrurgė) 

KŪDIKIŲ IK VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7150 South \Vestern Avenue
(MED1CAL BLILDING) 

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

Office tel. KE 7-110S 
Res. u-l. WAlbrook 5-3705

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Avė. 
Tel. PRosp,st 8-1223 ariu* WK 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.

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIAK1 RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME nt TAISOMU

FRANKS TV & RADIO, INC-
3240 So. Hilsted $1. CAIumvt 5-7252

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 South YVestern Avenue 

vai.: kasdien 10-12 vai. L 7-3 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-. vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Res telef. WAJbrook 5-5070

TeL ofiso PRospcct 0-2240
PRospcct 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPĖT. CHIRURGIJOS 1.1GDS 
5700 So. VVood Street 

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

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

New Haven, Conn.

Gražios vienybės ženkle
Vasario 16 dieną 4 vai. 30 

min. būrelis lietuvių susirinko 
miesto aikštėje prie Laisvės ug
nelės. Klebonas kun. Gradeckas 
ir miesto majoras Ricard C. Le 
pasakė kalbas. Vietos skautės 
ir skautai perkėlė laisvės ugnies 
lietuvių parapijon kuri degė die 
ną ir naktį prie šv. Kazimiero 
Altoriaus ir iškilmingo posėdžio 
metu salėje.

Vasario 17 d. 10 valandą at
laikytos šv. mišios už Lietuvos 
laisvę. Po mišių sugiedotas him
nas. Klebonas kun. Gradeckas 
pasakė šventei pritaikintą pa
mokslą.

3 vai. iškilmingą posėdį pra
dėjo Alto pirmininkas Šilkas. 
Klebonas perskaitė invokaciją. 
Ypatingai jautriais žodžiais svei 
kino ukrainiečių atstovas paža
dėdamas visokeriopą paramą šie 
kiant Lietuvai laisvės. Pagrindi
nę kalbą pasakė knygos “Lietu
vos pinigai” autorius Karys iš 
liko gilų įspūdį. Kiek pavėlavęs 
Bridgeport. Nuosaiki ir giliai įti 
kinanti kalba klausytojuose pa- 
miesto mero atstovas malo
niais žodžiais sveikino kovojan
čią už laisvę lietuvių tautą. 
Linkėjo greito išsivadavimo iš

“Kur bakūžė samanota”, pa-. tironų priespaudos. Klebonas
traukdamas klausytojus savo 
lyrišku dainavimu. Giedrė Ma
lėnaitė padeklamavo B. Braz
džionio eilėraštį “Herojų šalti
nis”. Giedrė turi neabejotiną ar 
tistinį tąlentą; jos deklamacija 
buvo išraiškinga ir nuotaikos, 
pilna. Toliau sekė savotiškas 
“solo”. Mažasis Jonas Lukas, 
10 metų amžiaus, kuris jau lie
tuviškai nebekalba, • gražia lie
tuviška tarsena padainavo A.

kun. Gradeckas įteikė majorui 
per jo atstovą dvi anglų kalba 
brošiūras apie Lietuvą.

Meninę dalį išpildė bažnytinis 
choras, lituanistinės mokyklos 
mokiniai ir skautės bei skautai. 
Jiems talkininkavo Rastaitė ir 
jos broliukas iš Bridgeporto. 
Gražu kai Lietuvos žiedas jauni
mas imasi iniciatyvos ir išeina 
su sveikomis mintimis į kovą už 
Lietuvos laisvę.

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.
kad taupyti apdraustom Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėm yra 

saugu Ir pelninga

Unlversal Savlnga and Loan Assodatlon užtikrina mago 

<ną Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 

$10,000.(10 kiekvienam Indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 

patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmenlikal ar per laiškus. Bus grei

tas ir draugiškas patarnavimas.

Oūl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkltla

UNIVERSAL SAVINOS
AND LOAN ASSOCIATJON 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
r.

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Romy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS t LOAH ASSR.
6245 S. Westem Avė., Chicago 36, DI.

CRANE SAVIHGS A LOAH ASSH.
2555 W. 47th St., Chicago 32. III.

DISTRICT SAVIHGS A LOAH ASSH.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, III.

ST. AITHOHY SAVIHGS * LOAH ASSH.
1447 S. 49lhCt„ Cicero 50, IU., tel. TO 3-8131-32

UHIVERSAL SAVIHGS 0 LOAH ASSH.
1800 S. Halsted St., Chicago 8, Hl.

jonas gradinskas
J. G. TELEVISION OOMPANY

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

TV APARATAI: paprasti Ir npalvot.1, automatiški, valdomi nuo tolo, 
nešiojami, jungiami prie automobilio baterijos. PATEFONAI: vietiniai 
ir užsieniniai, paprantl, nešiojami, automatiški, Hi-Fi, baterijlnial. RA
DIJAI: vietiniai Ir vokiški, AM. FM, trumpos bangos, keliais garsiakal
biais, staliniai, kabinetiniai, nešiojami, kišeniniai, tranzitarlnlal.

ATIDARA IR 8EKM, nuo 11 vai. ligi 3 vai.

~ 4- ofiso HE.4-6849. rez. HB.4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. L Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

DSl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian Išskyrus trečiad. Ir

Res. tel. ORovehlU 0-5003

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA TR CHIRURGE 

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

Vak: kasdien tnuo 6 v. v. jkl 9 v. v’.į 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

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

Tel,: Ofiso — PUIIman 5-0700
Buto — BEverly 8-3946

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

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

DR. A. NARBUTAS
P1.APCIV IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarirna

Tel. ofiso 1‘Kospect 0-0400
Rezld. PRospcct 0-0400

DR. OHA VAŠKEVIČIUS
(V as kc vičlūtč )

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.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: WA)brook 5-3048

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

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

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 3-4940.

Namų — CKdarcrcst 3-7780

I’el. ofiso Victory 2-1581
Rez. Victory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street

Kamp. Halsted ir 31-mos gatvių 
Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
ir nuo fi-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South Western Avenue 
Chicago 20, III 

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas RFpiiblic 7-4000 

Rezidencla: (JRovehUl 0-8101

DR. T. DUHDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 

Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrgfnia 7-0030. 

Rezidencijos tel. HKvcrly 8-8244

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

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1 484. Resid. 2437
W. O2n«l St., tel. Republic 7-8818.

Tel. ofiso PR. 1-0440, rez. HE.4-315O

DR. F. C. WIHSKUHAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso VI 7-OOOO, rez. RF. 7-0807

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Californla Ava 

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

Ofiso telef. YArds 7—1100
Residencijos — STewart 3-4511

BR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weot S5th Street
(kampas Halsted Ir 85-ta gatvO) 

VAL. 1—4 Ir 6:00—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofiso telefonas — Rlshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer) 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPF.C. (’IHRUIUJINRS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Teh'f. UI,public 7-2290 

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

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

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. Oalifornia Avė. .YA 7-7381

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

182L So. Halsted Street

Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR. 0-0650 
Rezld. 0000 S. Artesian Avė.

VAI. 11 v. v. iki 3 p.p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIET’JVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
1V1. YArds 7-1820

Pritaiko akinius 
Kreivas akis

ištaiso
Ofiaas ir akinių dirbtuvė 
756 West S5th Street

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

Tel. WAlhrook 5-2070
Ren. HlUtop 3-1500

Br. Alexander J. Javois '
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center

6182 South Kedzie Avenue
VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak, 

Tračlad. Ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso Y A. 7-4787, rez. PR. 0-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šaukite Mlduay 3-0001

"M. ofiso PR. "838. rez. RE. 7-0199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weąt 68rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:00 
iki 0 vai, Trečiad. ir šešt. uždr ryta

relefODM GRovehlll 6-1696

DR. ALDOHA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

HITAIKO AKINIUS 
■ ntndoa k 12 Ir 7—t » ». pags
•neltarima Išskyrus trečls llsnins

2422 W Marnnette Road

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ort.lioiMtlaa - ProtA"žįstas

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. SitcA'- pagallia kojom

(Arch Supports) Ir t. t. 
Vai.: 9-4 ir 6-R. Šeštadieniais 9-1.
ORTHOPED1.IOS TECHNIKOS LAB.

2850 W. 63rd St, Chicago 29, III. 
Tel. PUosiaat 0-5084

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

Prccin Photo Sludio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 

4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481

Visi bijo Dievo: vieni bijo jo*
prarasti, kiti bijo Jį rasti.

— I’ankaJis

?—
VAIDINA:

DETROITO DRAMOS

VISUS MALONIAI KVIEČIAME UŽMRATI KASDIENINIUS RUPESTftLIUS IR 

PASMUOKTI IKI A6ARŲ! * PELNAS SKIRIAMAS
VASARIO 16

MĖGĖJŲ SAMBŪRIS Nauja VYT. ALANTO 3-jų veiksmų KOMEDIJA GIMNAZIJAI VOKIETIJOJ

PASTATYMAS IR “ŠIAPUS UŽDANGOS" ---0—
RENGIA:

REŽISŪRA bu* vaidinama SEKMADIEH|, KOVO MEH. 3 DIEH4, 3 vai. PJ. AMERIKOS LIETUVIŲ
Z. ARLAUSKAITĖS- LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 So. HALSTED StrMt REZISTENCINES SANTARVĖS

MIKA1EHES Po VAIDINIMO BUFETAS IR ŠOKIAI. GROJA: B. PAKŠTO ORKESTRAS CNIOAGOS SKYRIUS
Red.kelia straipsnius tntsn savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių n* 

saugo, Jii'jr grųžlnn tik i» anksto susitarus Redakcija u# skalbimu turts saotaohn Mlr r»l Kirvy u Ir o lr» t\ «■ eri6ii,nčiftTnno <roovoi6o nrnlv»*)A
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Men»ber of the Catholic Prnaa Ass’n flUBSCRIPTTON RATE8
Pubhshed dailv, purpt Rundays, S 8.00 per year outstde of Chicago

bv the $9.00 per year In Chicago A Clomro
Vtthuaolan Catholic Presą Hoclety $8.00 per year 
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per year
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Antradienis, vasario 26, 1957 PTENRASTIS DRAUGAS. CHICAGO. TLLINOTS 3
1 ba, baigiamos parengti lituanis- daugiau vertina ir brangina tai, li gražu ne visus tuos pinigus 

vaidyba gali panaudoti savo pla 
nams vykdyti. Į tą sumą įeina 
ir Vasario 16 gimnazijai surink-

surinkti . Paminėkime ir M«».
faktus. Sausio men. pabaigoje! Uetuvi»ks gaaolluo stotis Ir auto 
"Draugo” (Nr. 24) buvo para-į taisymas
šyta, kad Chicagos apygardos Atliekami motoro remontai, lygi- 

ti pinigai, ir laisvinimo reika- valdyba nutarė pasiųsti CV soli- nimo* dažymo darbai ir keičiamos
lams Bendruomenės padalinių darumo mokesčio $300. Tai pą- CALL-ME-MOTORS C0> 
surinktos sumos, ir “Lituanus” šaulio lietuvių sostinės duoklė j 5759 g WESTERN AVĖ. PR 8-9533 

didiesiems Bendruomenės užda-

DABARTINĖ LENKIJA Itinių dalykų programos, pamo
kų lentelė, planuojama pagal 
naujas programas išleisti vado
vėlius. Organizuojama Kultūri
nės Informacijos komisija ir pa
rama studentų leidžiamam ang
lų kalba biuleteniui “Lituanus”. 
Penkmečiui paminėti rengiamasi 
išleisti LB metraštį.

Neminėsime smulkesnių CV 
sumanymų, bet negalime nuty
lėti, kad valdybos iniciatyvai 
dažnai buvo parodyta perpiažai 
dėmesio, kaip Bendruomenės pa 
dalinių, taip ir pačios visuome
nės. Jau minėjome, kad niekas 
neatsiliepė į šūkį — padidinti 
Bendruomenės gretas bent iki 
50,000. Antra permenkai parem 
ta CV iniciatyva buvo kultūri
nės informacijos srityje. Dėl 
menkų išteklių valdyba pati ne
įstengė išleisti, todėl ėmėsi or
ganizuoti paramą studentų lei
džiamam biuleteniui. Angliškai 

psichinio prievartavimo priemonės, žalojant kalinių kalbančiam pasauliui “Litua-

Iš spaudos informacijų gauname įspūdį, kad Lenkijoj vyksta 
t|kra revoliucija, kuri tuo tarpu išvengė Vengrijos likimo. Abudu 

h- - ' įvykius iššaukė, suprantama, dviejų didžiausių- tautžudžių — 
nr- Stalino ir Beri jos — likvidavimas ir išniekinimas. Garsioji Chruš- 

Čevo kalba, kuri viešai atskleidė kiekvienam žinomus faktus, pa- 
skatino “išlaisvintųjų” vergų bruzdėjimus.

R.h Radijo stoties "Kraj” propagandiniame biuletenyje randa-
.•v me savotiškai įdomių žinių apie pasikeitimus Lenkijoje.

Iš VIII partijos plenumo stenogramos nario Wudzkio žo- 
1 ••• 4žiai: Piliečiai būdavo gaudomi gatvėje ir po 7 dienų paleidžiami 
i. ...invalidais. Piliečiai gelbėdavosi bepročių ligoninėse, nuduodami

'.U.

ilf 1
BĮ
tai:

ai

pamišusius. Išgąsdinti piliečiai, net ir padorūs žmonės, bėgo į 
užsienius nuo mūsų režimo pasislėpti. Visas miestas žinojo, 

- kad čekistai žudo žmones, žinojo, kad yra karceriai, kur po tris 
savaites kaliniai stovėdavo ligi kauliukų ekskrementuose, visas 

* ’ miestas žinojo, kad čekistas Rožanskis pats plėšia nagus iš ka- 
linių rankų betardydamas, tik to negirdėjo saugumo komisijos 
pirmininkas draugas Bormanas...

Iš teisingumo minist. Z. Wasilkowskos pareiškimo spaudai:
K,"~»;>varbiausias teisingumo uždavinys yra teisėtumo atstatymas!

Amnestuota 34,000 politinių kalinių, nubaustų ligi 5 metų, ir 
u r,.-...visos moterys. Amnestija dar nereiškia rchabilitacijos. Valdžia 
JA..,,, pripažino, kad tardant ir teisiant buvo vartojamos neleistinos 
v -fizinio ir

; r 9 y r >-sveikatą. Dabar vyksta šimtai rchabilitacijos procesų, kuriuose nūs” teikia rimtų informacijų 
-.tie patys liudininkai atšaukia savo po prievarta duotus parody- Į apie kultūrinį mūsų tautos gy- 
mus. “Nusikaltėliai” išteisinami, o nubaustųjų mirtimi šeimoms! venimą. Per metus tik po pa-

kur jis pats bent kiek prisideda. 
Kiekvienas daugiau domisi ir ar 
čiau prie širdies ima tą reikalą, 
kuriam ir pats 3avo skatiku y- 
ra prisidėjęs. Bendruomenės 
darbe tai labai reikšminga. Char 
ta tautinį solidarumą vadina 
augščiausia dorybe o juk visi 
gerai žinome, kad doryoės, kaip 
pastovaus nusiteikimo, negali
ma greitai ir lengva-' išugdyti.

Šiandien tenka konstatuoti, 
kad šios dorybės ugdymo svar
ba dar nėra tinkamai suprasta. 
Net veiklios apylinkės į tai krei. 
pia permažai dėmesio. Tai juK 
ne tik būdas sutelkti lėšas į 
centrą ir įgalinti jį atlikti reikš
mingesnius darbus, bet taip pat 
priemonė pritraukti lietuvių ma
sę bent truputį tų darbų realiza 
vimą paremti. Kultūriniame dar 
be masė negali aktyviai pasi
reikšti, bet ji gali ir turi jį pa
remti.

A. Erdvilas “Drauge” parašė, 
kad per metus CV turėjo $3,513. 
50 pajamų. Suma teisinga; tiek 
pinigų į CV iždą įplaukė, bet to-

leidimui paremti, ir kitos per 
centro iždą tik pereinančios su
mos.

Tautinio solidarumo įnašų per 
17 savo veikimo mėnesių CV ga 
vo $774.65. Štai tikrasis Bend
ruomenės elgetiškumo rodiklis! 
Veikli apylinkė per metus turi 
4,000 — 5,000 pajamų, todėl a- 
pylinkės valdyba tuo mokesčiu 
nedaug ir domisi, ypač, kad La
ko laikais iš tų įnašų apylinkei 
nieko nebuvo skiriama. Kiek 
šioje srityje yra apsileidimo, ga
li pavaizduoti ir toks pavyzdys. 
Praėjusių metų pabaigoje skai-l 
tėme “Drauge” korespondenci- į 
ją iš Philadelphijos. Ten buvoj 
parašyta, kad vietos apylinkes 
valdyba 1956 m. tautinio solida
rumo įnašų surinko... $19! Ar 
tai neskandalinga?!

Sako, esą sunku tuos įnašus

viniams vykdyti! Pagal LB Ta
rybos nutarimą už 1956 m. cent
rui turi tekti pusė surinktų tau
tinio solidarumo įnašų. Vadinas, 
Chicagos apygardoj praėjusiais 

(Nukelta į 4 psl.)

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
medžiagą

S 0 P H I E BARČUS
RADIO PROGRAMA

Iš \VGES Klotit-H — llunga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
N”’O PIRMAI). IKI PENKTAI).

8:45 Iki 9:30 vai. ryto 
ŠEŠTAI*. 8:30 iki 9:30 ryla 

SEKMAI). 8:30—9:30 v. r. Iš atotlFM 
WOPA — 1 IOO kll.

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29. III. IIEinlock 4-2413

Duoną ir įvairias skt.ningas 
Butkutės kepaCARR MOODY 

LUMBER CO.
STASYS LJTYVINAS, Prvs.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštine atidara kasdien mm 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Avė. 

Tol. CMfrside 4-H37H
Pristatomo į visus krautuves 
ir restoranus, taip pat ifc- 
siunt'iatitf i visus artimuo
sius miestus.

kartotinių raginimų vos trečda
lis apylinkių tos paramos at
siuntė. Tuo būdu vargais nega
lais vos trečdalį norėtos sumos 
tepavyko sukelti.

Organizuojant Kultūros kon
gresą, 1955 m. rudenį CV pirmi
ninkas specialiu raštu kreipėsi į 
LB Tarybos narius ir prašė su- 
gest’jų dėl skaitytinų praneši
mų ir pačių pranešėjų pasirinki
mo. Ten pat buvo prašyta nuo
monių, pastabų bei sugestijų dėl 
organizacinės slruKtūros, kuri 
buvo išdėstyta kartu pasiųsta
me aplinkraštyje. Nė vienu rei
kalu jokių pastabų bei sugesti
jų nebuvo gauta.

Dirbame be lėšų
L. Valiukas rašo: “Dejuoja, 

kad didesniems užsimojimams 
reikia daug kapitalo”, ir toliau; 
aiškina, kaip atsiranda pinigų, i 
jei tik kas imasi diuesnio plano ( 
įgyvendinimo. An->t L. Valiuko, 
LB Tarybos nariai, kaip įtakin-

in -teismai reiškia užuojautą. Didžiausi nusikalėliai yra keturi — 
c:'"*<?Romkowskis, Rožanskis, Feigin ir Swiatlo. Trys jų areštuoti ir 
i ( '‘'’teukia teismo, ketvirtasis — Swiatlo — pabėgo į užsienį po Bc- 

d rijos likvidavimo ir dabai- gyvena JAV kaip politinis pabėgėlis,
>' '' JĮors jis turėtų būti išduotas Lenkijai teisti už kriminalinius nu-

nifle?! Įkaitimus.
nM . . Biuletenis “Kraj” skelbia pasikalbėjimą su majoru Skalskiu, 
r:—garsiu lenkų lakūnu iš II Pasaulino karo. Jis grįžo į Lenkiją 

įsm -pu marš. Montgomery raginimo ir “garantijos”, buvo areštuotas 
ir nuteistas mirties bausme, kuri buvo pakeista kalėjimu ligi gy- 
vos galvos. Aštuonerius metus jis išsėdėjo tuose klaėjimuose,

C ' dabar jis tapo rehabilituotas ir grąžintas į aktyvią tarnybą. Mar-
'•/ ’ šalas Montgomery turįs savo sąžinės apyskaitoje bent kelias-

hf>- dešimt gyvybių lenkų karaninkų, kurie grįžo į Lenkiją ir ten 
buvo sušaudyti.

oV Vokiečių okupacijos metu veikė pogrindžio armija, kuri ru-
sų. buvo apgauta ir vėliau pavadinta fašistine. Dabar jos buvu-

» •-’siems dalyviams duodami ištikimybės liudijimai, kuriuose rašo- 
» ma, kad “jų veiksmai stalinizmo eroje buvo priešingi įstatymams”, 
i. . Likviduota valstybinių ūkių ministerija, atleista 1,000 val- 

p:-:. dininkų, 4,000 kv. metrų raštinių ploto liko kitiems reikalams, 
c,:. sutaupyta 15 milionų zlotų biudžete. Ūkininkai spontaniškai 

panaikino visus kolchozus, visus net savo pačių sukurtus kope- 
ratyvus. Štai ir nuėjo veltui visa komunistinė indoktrinacija!

Nepaprastai jautriai lenkų tauta reagavo į Vengrijos įvy- 
kįųs Tuoj buvo surinkta 20 milionų zlotų aukų. sukilimo metu
nusiųsti keli transportai vaistų ir tvarstomosios medžiagos, 15 £’ žmonės, galėtų gauti pinigų 

’-’n j^ttuvų atgabeno toną kraujo, kurį aukojo savanoriai, net ir vai- ,ž 1,1 kurie m turi na-
i č ’ • z

I kai. Tai buvo savotiška demonstracija prieš rusus, 
i Rinkimų į seimą metu, nors jie buvo vykdomi aziatiška tvar-

T' ką, lenkai palaikė Gomulką, tikėdamiesi, kad jis sugebės atgauti 
į vilkijos nepriklausomybę. Rinkimų metu laikraštis “Pravo i 

Žycie” sausio 13 d. išspausdino Leono Pastarnako eilėraštį “Sto 
<tat”, iš kurio verta pakartoti keletą ryškesnių sakinių: Ką mums 
paveržė svetima prievarta (lenkų himno žodžiai), atsiimsime iš 
:čekisto. Šiandien nevalia erzinti kacapo (taip lenkai vadina ru
sus). Užarsime tuos kolchozus net ligi Uralo. Jei tektų vėl pa- 
tekti po jų socializmu, už tą niekšybę turės gerti Poznanės kar- .•iiąją (degtinę).

. .. Biuletenis “Kraj” stengiasi padaryti visiškos spaudos laisvi* įspūdį, atvirai rašo apie sunkias gyvenimo aplinkybes, nesi- 
Varžo kritikuoti esnačios padėties. Viena anglė aprašė Anglijos 

.spaudoje savo pastabas apie netvarkingas minias prie krautuvių, ! 
perkrautus ligi ribų tramvajus ir traukinius, apie linksmą gar- 

-ąiakalbių muziką dieną ir naktį, o biuletenio korespondentas 
įO( •pridėjo keletą karčių pataisų...

Didelę problemą Lenkijai sudaro šimtai tūkstančių 
! ~ "teępitinių, grąžinamų iš Sibiro ir Rusijos kalėjimų, dešimtys tūks- 

. „.tančių atleistų dykaduonių valdininkų ir čekistų, nuolatinis rusų 
f -i' įsįkišimo pavojus, nepritekliai ūkyje, neįsivaizduojama butų sto- 
i*41*, gyventojų vargas. Valdžia stengiasi gauti paramos iš JAV, 
i-; > — sumažino muitus už emigrantų siunčiamas dovanas. Radijo stotu “Kraj” paskelbė kardinolo S. VVyszynskio padėkos telegramą 
m. . Jenkams emigracijoje. Kardinolas dėkoja už maldas dėl laisvės, 
oi: "-JttL brolišką vienybę ir užuojautą, už darbus, vargus, viltis ir 
g: ••džiaugsmus, ir siunčia savo ganytojišką palaiminimą. Kardinolas 
rv - dalyvavo Liublino katalikų universiteto atidaryme, į kurį grą- 

v i?..;>^nti visi senieji profesoriai.
/ Kokia ateitis laukia dabartines Lenkijos? Ar “revoliucija” 

bus užgniaužta Vengrijos pavyzdžiu, ar “laisvė” bus toliau rusų 
>• toleruojama? Jei Lenkija laikysis savarankiška, jos pavyzdys 

■tįrės įtakos ir į Lietuvos nuotaikas. O gal Lenkijai bus lemta su
vaidinti pionieriaus rolę didžiajame kryžiaus kare prieš Azijos 

,.<narą? Prof. Steponas Kolupaila
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1957 BUICKAS
Tik

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

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK, Ine- 
907 W. 3Sth St., Chicago 9, III. LA 3-2022

SPECIALUS
BARGENAS

• Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NUO 
5(49.50 

ir augščiau

iš tų lietuvių, kurie jų turi pa 
kankainai ir esą mielai fcaauko-, 
tų. Tai mecenatų medžiojimas. 
Būtų labai gražu, jei didžiuosius 
Bendruomenės užsimojimus pa
remtų pasiturį lietuviai, bet tai 
būtų dar tik viena šio svarbaus 
reikalo pusė.

Juk lietuviškam reikalui nc- 
ous vistiek, ar Bendruomenes 
planams įvykdyti reikalingus pi 
nigus, sakysim $10,JTO, sudės 
10 mecenatų po tūkstantinę, ar 
10,000 lietuvių su mes po doleriu 
ką. Bendruomenė neri ugdyti 
tautinį solidarumą, todėl ir tas 
menkas mokesnis sąmoningai 
pavadintas tautinio solidarumo, 
įnašu. Lietuvių CLarta skelbia, 
kad tautinis solidarumas ya 
augščiausioji tautine dorybė.

Lietuvis ugdo tautinį solida
rumą. — teigia ir ragina t-i Da- 
ti charta. Turėtume tai gerai 
įsisąmoninti; juk tai nepapras
tai svarbus dalykas. Žmogus

(jiokah* 

pividendą

FE* 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA l« 

pelningiausia 
taupymo

• ENOBOVt

4038 Archer Aveaae r«i. U3-at» 
AUGUST SALOUKAS Pr«sl<KM«

j

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
PETtIX A. RAUDONIS, NELL1E BERTULIS, Sa».

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

Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:39.
J

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis .Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jes įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau- 
peunus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumų — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kūnuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iš gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chicagos ribų, nežiūrint, kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. Mūsų turtas $21,000,000.00.

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

Atdara: pirmadienį nuo 12 ild 8, antradienį Ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 iki 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 ild 2 valandos po piety.

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

ti, ir tada linksmas, be rūpesčių pasitiksi rudenėlį.
Nieko nelaukęs, išeina kieman. Motociklas kaip 

liūtas daržinėlės duryse. Akis saulėje spindi.
Motociklas!
— Gal gerai, o gal negerai, kad išsukau jam 

vieną dalį? Gerai! Būtų išlėkęs kažkur per atlaidus! 
Dabar pirmadienis, ir visos psalmės sukalbėtos.

Pašiūrėje čiuža jis, krausto nuo lango stiklo šu
kes. Pilna visokių gelžgalėlių, (sraigtų. Kas dabar 
žino, kuris iš jų geras. Vieną derina, kitą — ir užsu
ka. Gal gerai, o gal negerai? Gerai, nes pridėta, ne
atimta!

Belieka su vikaru išsklaidyti paskutines miglas. 
Jau žengia kiemu, kai pro daržą išlenda meistras Vik
toras. Aulinukai blizga, rasa apkritę. Gelsvuose plau
kuose įstrigusi skiedra.

Bepiga jam — galvoja klebonas. Statyba daug 
lengvesnė, nei tie prasidėję vaidinimai. Vikaras ir kle
bonas pasidarė režisieriai. Vikarui pasisekė, bet kas 
bus klebonui? Jis dramatizuoja, įkliuvo lyg farse. 
Ne jo būdui nesikarščiuoti, pamažu sufleruoti.

Nūnai jį kutena juokas. Mato naują surežisuo
tą sceną, todėl ir šypsosi, pasitikdamas meistrą. Šis 
gyvena pas Julių. Gal ką girdėjo. Bet Viktoras — 
palaiminta ramybė. Ką jis žino, kur vakar buvo bu
halteris? Kada jis grįžo?! Jam tai nerūpi. Reikia 
jam rąstų.

— Tai važiuojame! — atsipučia klebonas ir su
mirksi. — Dundėkim pas mūsų galiūną Gimbutą.

Dviem vežimais su darbininkais nudarda į Me
džiokalnį. Įsmuka kieman. Pasitinka skardus šunų 
vamsėjimas, tvartų ir daržinių prasižioję durys.

Nuo virtuvės laiptų skuba Gimbutienė. Nedide
lė, dainiai nuaugusi, išsaugojusi veido skaistumą. 
Žili plaukai perkirsti šukom. Linksma sutinka sve

čius. O kai klebonas prisimena Samanę, jos vaidini
mą. Gimbutienė žiburiuoja.

— Dar miega, bet aš tuoj pakelsiu, — minkštas 
motinos balsas.

Štai ir Gimbutas raitas išlenda pro daržinę. Pa
likęs arklį prie vartų, ateina blausus. Klebono žvilgs
nis, rodos, jį kiaurai permato.

— Tai rąstų? — kvėpteli niūrus šeimininkas. 
Atspėjai! — sudaužia klebonas delnais.

Visi nueina už klėties. Meistras matuoja rąstus, 
atžymi, o darbininkai verčia. Likusieji čia nestovės, 
kol sukraus vežiman. Gimbutienė skubina rengti už
kandžius. o Kleopas su kunigu braukia žole į sodą.

Aplenkę darželius, didelę klombą, įsitaiso lapi
nėje. Gimbutas toks pat nejudrus, lyg būtų sumuš
tas. Pamažu apsidairo ir aiškinasi:

— Galėjom viduj pasilikti, bet žmonos ausys, 
lyg rėčiai. Vieną žodį nugirdus, Inoj istoriją suvy
tų. Kalbos, rodos, yra daug! — pabrėžia jis pasku
tinį sakinį ir sunkiai atsisėda.

Klebonas, ant stalo pasidėjęs skrybėlę ir lazdą, 
ilgas kojas nukišęs gilumon, atsilošia ir pliką galvą 
atremia į vijoklius. Dideli lapai gaubia pakaušį.

— Kada mum pritrūko kalbos, Kleopai? — iš
pučia jis ir atkišo apatinę lūpą.

— Šiandien jos ypač daug pritekėjo, — šeimi
ninkas žiūri šaltom, melsvom akim.

— Negąsdink! — kunigas Senkus trūkteli pe
čiais ir laukia. — Na, sakyk! Gal vėl palydėjo?

— Pelai! — ūmai suūžia Kleopas ir išsitiesia rū
stus.— Viskas pelai! Čia užsimaišė tokia pekla, 
kad baisu!

— Bičiuli, sakyk, tik negąsdink! — klebonas su
raukia antakius.

(Bus daugiau)

37 tęsinys
Klebonas dar apsižvalgo. Miega miestelis. Visi 

jau iškritę po tokios didelės šventės, po tokių įvy
kių. Norėtųsi jam delnu perbraukti per kiekvieną 
trobelę, paglostyti. Geri tie jo Smilgaičiai, jo rūpes
čiu, patarimu, pagalba statyti. Geri jo žmoneliai. Ir 
šventoriaus topoliai geri, draugiški.

Staiga jis krūpteli. Vėl gluosnis šmėkšo prieš 
akis, dvi galvos. Ak, sugelia širdį. Juk jis ten save

linine XTANlsKIS Uleveland Oliio įstūmė, savo darbo metus. Save. Paseno kunigasJULIUS STANIsKIS, GliM.la.Ml, Oh.o sukriofiėjo Q

Minėjome, kad CV ne tik po- tinti jo įstatai, padėta parengti štai, mėnesienoje eina jauni, tvirti žmonės. Eina kiti 
..šėdžiavo, bet taip pat informa-' veiklos planą. Kartu su Kana-( žmonės ... 

vo Bendruomenės padalinius, dos LB Krašto Valdyba suorga- Vargsta jo lazda, ir žingsniai sunkėja. Padan- 
' Tarybos narius, spaudą ir visuo. nizuotas ir sėkmingai pravestas gį8 tokios šviesios, vikarai taip garsiai kalba, 
menę. Ji kėlė naujus sumany- Kultūros kongresas, surinkti ir
Imus ir rodė nemaža iniciatyvos, "Aiduose" paskelbti jo darbai.) 14
nes suprato, kad, norint lietuvių Taip pat drauge su KLB Krašto
Mšsę patraukti į Bendruomenę, Valdyba įvykdyta susiartinimo PIRMADIENIS po didelių atlaidų. Smilgaičiai 
vien pačios idėjos popularinimo šventė, rengiamas Pasaulio Lic-i tingiai plėšia mieguistas akis. Vakar triukšmautu,

I - KAIP IŠJUDINTI LIET. BENDRUOMENĘ
: , Žvilgsnis i Bendruomenę iš centro. — Bendruomenei 
• r rplėsti reikia daugiau talkininku. — Kaikuriose vietovėse 
t permaža aktyvumo. — Nepakankamai įsisąmoninta 

i.A.- tautinio solidarumo reikšmė. — Sukrečią pavyzdžiai.
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neužteks. Reikia užimponuoti tuvių Bendruomenės seimas, J. 
ar bent pasirodyti ir darbais. A. V. ir Kanados Lietuvių Tau- 
ftluo metu jau turime kuo ir pa- Į tinių šokių šventė ir Jaunimo 
sidžiaugti. Suorganizuotas Kul-| kongresas.
tftros Fondas, priimti ir patvir- Sudaryta LB Švietimo Tary-

r* e

.1

išgerta; šiandien popiergaliai, dulkės įr šiukšlės.
Miestelis bunda su tokiais keistais rūpesčiais,

kurių dar niekada neturėjo. Klebonas žvelgia pro 
langą ir nemato šventoriaus nutryptos žolės. Jam 
vaidenasi vikaras. Kuo greičiau reikia su juo kalbė
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Rochester, N. Y.
Gražiai pavykusi Vasario 

šešioliktoji

New York N. Y.
Skautų Vyčių okteto 

koncertas

Šventė pradėta vasario 24 d 
šv. mišiomis už gyvus ir miru
sius Lietuvos laisvės kovotojus, 
šv. mišias atnašavo senosios lie 
tuvių kartos veteranas kun. Jo
nas Bakšys, šv. mišiose visos 
lietuvių organizacijos, vadovau
jamos lietuvių legiono Gudyno 
posto dalyvavo organizuotai. 
Bažnyčioje matėsi lenkų, ukrai
niečių, vengrų ir latvių atsto
vai, kūne taip pat dalyvavo ir 
susirinkime ir ten pakakę svei
kinimo kalbas.

3 vai. p. p. parapijos salėje 
iškilmingas susirinkimas buvo 
pradėtas JAV ir Lietuvos him
nais. Po dr. VI. Lėlio atidaro
mosios kalbos, VLIKo pirminin
kas Jonas Matulionis pasakė kai 
bą, kuri buvo išklausyta su di- 
Jžiausiu susidomėjimu.

Jonas Morkūnas perskaitė 
kongresm. K. Keating sveikini
mo telegramą ir iš Congressio- 
nal Record, Vasario 14 d., Lietu 
vos nepriklausomybės paskelbi
mo proga pasakytąją kalbą. K. 
Keating yra nuoširdus lietuvių 
bičiulis ir niekados nepraleidžia 
progos, kad netartų vieną kitą 
žodį Lietuvos reikalu.

Pertraukos metu Lietuvos 
Laisvės kovos reikalams susirin 
kusieji viso sumetė 976 dol. Dau 
giausia aukojo: dr. VI. Lelis. Jo
nas Morkūnas (abu po 50 dol.), 
po 25 dol.: Pr. Mocejūnas, A. 
Audra ir kt.

Be to, dar sveikino parapijos 
klb. Pr. Valiukevičius, angių kai 
ba ir kun. J. Bakšys prieš rink
liavą kalbėdamas kvietė visus 
lietuvius būti dosniais ir savo 
darbus paremti ne žodžiais, bet 
darbais. Jis kalbėjo labai jaut
riai ir jtikinamai.

Koncertinėje dalyje išgirdome 
sol. VI. Sabaliauskienę ir muz. 
Petro Armono vadovaujamą cho 
rą. Akompanavo muz. Z. Nomei- 
ka. VI. Sabaliauskienė padaina
vo viso keturias dainas. Trys 
iš jų buvo visiškai dar negirdė
tos. Choras padainavo penkias 
lietuvių liaudies dainas. Ypač 
gražiai praskambėjo sesers Ber 
nardos Vakaras. Gražiai dekla
mavo J. Šipaila ir Vyt. Žmuidzi- 
nas. Po minėjimo, žemut. para-| 
pijos salėje, VLIKo pirm. J. Ma-1 
tulioniui- pagerbti įvyko kuklus1 
pobūvis, kuriame dalyvavo pa-Į, 
rapijos dvasiškiai, latvių. veng-| 
rų ir lenkų atstovai ir lietuviui 
organizacijų atstovai bei šiaip | 
aktyvesnieji Rochesterio ben
druomenės lietuviai. Viso 85 
žmonės. Buvo daug pasakyta 
nuoširdžių kalbų, būrys senųjų 
lietuvių pagerbta, jų tarpe žy
mieji veikėjai: P. Norkeliūnas, 
M. Ventys,K. Zlotkai, Shukiai, 
Daudai, Ona Mockevičienė ir kt. 
Nuoširdžiai ir atvirai kalbėjo 
liet. karių ramovės pirm. pulk. 
Pr. Saladžius. L. Bendruomenės 
skyr. pirm. J. .Jurkus. Ypač Pr. 
Saladžius nuoširdžiai pasidžiau
gė VLIKo pirm. J. Matulionio 
pasakytąja kalba, kuri, esą, ver
ta paskelbti per visas liet. ra- 
dio programas. Nuotaikingai 
pobūvį pravedė dr. A. Stankai
tis .

Šį gražų pobūvį parengė ir 
jam šeimininkavo: N. Viliūnie- 
nė, M. Vosylienė, Vitkienė, Grėb 
liūnienė, M. Lelevičienė, M. Va
liukevičienė, G. Saladžiuvienė. S. 
Podelienė; skautės: D. Podely- 
tė, M. Polynauskaitė, V. Viliū- 
naitė, Otilia Vosyliūtė, Aid. Gry., 
bauskaitė, Birutė Reivydaitė, R. 
Armonaitė ir Aid. Arlauskaitė.

Gražiai ir įspūdingai Lietuvos 
nepriklausomybės šventė buvo 
pravesta ir vietos lietuvių radio 
valandėlės metu, kuri įvyko 
Vasario 17 d. Anglų kalba kal
bėjo J. Morkūnas, kuris vaiz
džiai ir visiems suprantamai, pa 
lydint lietuvių liaudies dainomis, 
supažindino su Lietuvos laisvės 
ir vergijos dienomis, jos papro
čiais, kalba, senąja religija ir 
kt. Lietuviškąją dalį pravedė 
Vyt. Zmuidzinas. Be to, kalbė
jo ir VLIKo pirm. J. Matulio
nis. A. R.

šiomis dienomis sukanka pen- 
kį metai, kai balsingi New Yor- 
ko skautai vyčiai susiorganiza-

Newton, Pa.

Minėjimas naujoje mokykloje

Vilią Joseph Marie augštes- 
niosios mokyklos mokinės vasa
rio mėn. 15 dieną surengė nau
juose mokyklos rūmuose Lietu-

KAIP IŠJUDINTI 
BENDRUOMENĘ

(Atkelta iš 3 pusi.)

REAL ESTATE I CLASSIFiED AND “HELP WANTED” ADS

vo į dainos vienetą — oktetą, vos nepriklausomybės minėjimą.

Per penkis veiklos metus ok
tetas yra išvaręs gražią darbo 
vagą. Iš viso buvo apie 200 re
peticijų ir apie 40 Viešų paši
nai ymų, daugiausia Brooklyne. 
Tačiau su koncertais oktetas ap. 
lankė ir Amstcrdam, N. Y., New 
ark. N. J., So. Woodstock, Conn. 
Philadelphia, Penn.

Oktetas be jokio atlyginimo 
yra dainavęs Balfo koncertuo
se, šeštadieninės mokyklos pa
rengimuose, lietuviškos televi
zijos programose, skautų vaka
ruose ir stovyklose, tarptautinė
se moterų parodose ir visur ki
tur, kur reikėjo pagelbėti lietu
viškam reikalui.

Okteto repertuare šiuo metu 
yra 34 dainos —- kariškos, liau
dies .skautiškos, partizaniškos 
dainos ir kitataučių kompozito
rių kūriniai.

Penkių metų gyvavimo proga 
oktetas rengia savo pirmąjį kon 
certą, kuris įvyks šeštadienį, ko
vo mėn. 2 d. Apreiškimo par. 
salėje, North 5 St., ir Haveme- 
yer St., Brooklyne. Pradžia — 
6 vai. 30 min. Koncerto progra
moje bus okteto ir solo dainos. 
Po koncerto šokiai, grojant Joe 
Thomas orkestrui.

Visi dainos mėgėjai, ypatingai 
jaunimas, kviečiami gausiai at
silankyti. R. K.

Šį minėjimą paruošė tik pa
čios mokinės, mokinių aktorių 
ratelis, kurį jos vadina V. J. M. 
Rue and Amber Circle. Sesers 
mokytojos buvo tik žiūrovės.

Pradėta Amerikos ir Lietuvos 
himnais. Lietuvos himno žodžius 
giedojo angliškai ir lietuviškai.

Mokinė J. Barz gražiai papa
sakojo apie Lietuvą, o Mary Sul 
livan apie Vytautą. Po to sekė 
mokyklos vedėjos sesers M. Ag- 
nezinos parašytas scenos vaizde 
lis “Lietuvos mergaitė”, kurį at
lieka atskiri personažai ir cho
ras. Įdomi buvo scena iš Lietu
vos gyvenimo, kur motina pasa
koja savo dukrai apie senus lai
mingus Lietuvos gyvenimo lai
kus, o choras ir šokėjos motinos

PAJAMŲ NAMAS. 1*2 augšto mc 
dinis, apkaltas. Pilnas rūsyB, garu: 

į apšild., tokeris, tile virtuvė. 6 km. 
metais tuos įnašus sumokėjo apčioje, 4 kamb. viršuj. Įkainuo-Į 
600 lietuvių, o juk rinkimuose įį skubiam pardavimui—$11,500.!

o r.nn Įmokėti tik $3,000. 5338 S. UnionTarybą balsavo apie 2,500. į Ave. Kreiptis į savininką. PRos- 
Už poros dienų tame pačiame pect 8-1273.

Drauge (Nr. 26) skaitėme ki- Huuyim, pairus pataisyiant
tą kronikos Žinutę. Kun. B. Su-' ,r pardavimu*. Jei norite pirkti ar /i , užsisakyti narna, kurta būtų gerai ift-gilltas (LB Tarybos narys) SU- planuotas. patogus. gražus ir pigus, 

pirkite ur užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti Saukite TKnniiial 6-5531 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10 - 4 vai. Adresus: 515
\nllim, Willow Springs, III.

darė 4 naujus būrelius Vasario 
16 ir Saleziečių gimnazijoms 
remti. Dabar jis tvarko 40 bū
relių po 20 žmonių ir kas mėne
sį iš kiekiveno gauna po dolerį. 
Vadinas, judrusis gimnazistų 
globėjas iš 800 žmonių per me
tus surenka $9,600, o 17 apylin
kių valdybų toj pačioj Chicagoj 
tautinio solidarumo įnašų teį
stengia surinkti vos $600 (sic!).

Aplamai gi Chicagos apygar
da nėra kokia, sakytume, apkiau 
tusi. Jos valdyba yra veikliau
sia, nors gali ir sąlygas turi ge
resnes, negu kitų apygardų val
dybos. Chicagoje rodoma inicia-

Savininkas parduodu " 
riui pastatytą bungalovv.

U51O s. A riesta u

kilinh. stlp- 
*21.MM).

Avė.

IANIJOM ĮJOJAMA i

Naujame name išnuomuojama 4 
kam. butas suaugusių šeimai.

Tel. LUdlow 5-1983.

PAJIESKOJIMA1
Jieškoiuos: Erika Budziūnaitė, <1. 

Henriku ir Magdalena L. Brezinskai- 
tyva ir padaromi reikšmingi dar te - Budžiūnienč, d. Jono. Turiu ži- 

; bai. Kai gyvoj ir veiklioj apv- n,M Lietuvos. V. Bacevičius, 1132 
zodz.U8 iliustruoja. Sis vaizde- doj tokj jnak rezultatJaj E. 72nd st., 01.vel.nd 3. Ohio.
hs užbaigtas laba. ispuduigu [aiiku, kad ,autjnio solidanlmo -------------
Gailestingosios Motinos ir par- svarba )r paskirtis nėra tinka.
puolusios ties jos kojomis su
kaustytos Lietuvos gyvuoju pa
veikslu, kurio metu choras gie
dojo “Marija Marija”, ir pabai
goje visi suklupę meldžiasi už 
Lietuvą.

Kapelionas kun. dr. M. Ražai
tis trumpoje kalboje sutelkė pa
grindinius Lietuvos istorijos 
bruožus, jos nepriklausomybės 
laikus ir pavaizdavo dabartinę 
jos padėtį .

M- R.

Jieškoiuos: Amonda (Muse) So- , 
daitė ir Danguolė Katilytė. .įieško ( 
jų. buvusi mokslo draugė iš Lietu
vos. Jos pačios ar žinantieji ką i 
nors apie jas, prašome rašyti: So- , 
pbia Macys, 399 Wilson St., Water- 
bury, Conn.

Dėmesio!
PIRKITE VILNONES IMPORTUOTAS IR VIETINES 
MEDŽIAGAS, PAMUŠALUS IR PRIEDUS SIŲSTI GI
MINĖMS, DRAUGAMS IR PAŠĮSTAMIEMS Į EUROPA, 
0 TAIP PAT IR SAVO ASMENINIAMS REIKALAMS.

PIRKITE TEN, KUR PERKA JŪSŲ DAURGAI 

IR KAIMYNAI.

Didžiausias pasirinkimas vilnonių impor
tuotų ir vietinių medžiagų!!! Moterų sukne
lėms, kostiumams ir paltams.

Aronson Brothers
IMPORTININKAI IR RANGOVAI

224 W. Van Burei Street, Teiti. WEbster 9-2588
Atdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto iki 5:45 vai. vtak.

šeštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 4:30 vai. vak.
Sekmad. uždaryta.

CHICAGO 7, ILLINOIS

REAL ESTATE HELP WANTED — VYRAI

Skaitykite “Draiką"!

mai suprasta, ir tai didelė spra
ga bendruomeniniame ugdyme.

L. Valiuko straipsnyje pareikš 
tomis sugestijomis LB Tarybos 
nariams tenka tik pasidžiaugti.
Iki šiol didele jų dalis rodė per' XA1TR JURIENE, d. Juoko, jos vy-

I rus ADOMAS, gvv. Chieagoj. ADOL
FINA JANI L1ONAITĖ MALI
ŠAUSKIENE, d. Juozo. Atsiliepti
adresu: Stefanija Janulionaite Mar
cinkevičienė, M. Melnikaitės g-vė 
Nr. 56, Zarasai, Vilniaus sritis,

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

TeL BIshop 7-7075 arine 
PRospect 8-9842

mažai dėmesio Bendruomenės 
reikalams, o juk nepritiktų per 
rinkimus pareikštą pasitikėjimą 
apvilti.

Jieškomas VYTAUTAS BRA
ZYS. Yra žinių iš Lietuvos. Pra
nešti E. Matusevičienei, 6725 So. 
Campbell Avė., Chicago 29, III.

, Jieškomas LEONAS PERNO- 
i VAS. Atsiliepti adresu: DRAU
GAS Adv. 8990, 4545 W. 63rd St., 

— i Chicago 29, III.

NAUJI LIETUVIŠKI 
REKORDAI

; Jieškomas KOSTAS ŠLAPIKAS, 
■ gyv. Matarnų kaime, Bublelių v., 
Šakių apskr. 1951 gyv. 3741 No. 

Į Sheffield Avė., Chicago 13, III. Y- 
' j ra žinių iš Lietuvos. Atsiliepti ad-

PO $1,50 VIENAS | resu: V. Kudirkai 39 Baby Point
Laimutė ir Palvis. Solo ir Polka su Rd., Toronto, Ont., Canada.

daina. , '_________ _
Vežė mane iš Namų ir Klumpes-.

Budriūno kvartetas
Šauksmas ir Alutis. Budriūno- 

I kvartetas.
Į Gyvenimo Aidu ir O, Dalele. Bud

riūno kvartetas.
į Valcag ir Žvakė ir Plaštakė. Bud

riūno kvartetas.
’ Subatos Vakarėli ir Tėvynei. Bud

riūno kvartetas.
Dariau Lyseles ir Jonelio Polka. 

Solo Šaukevičius.
Kai aš turėjau ir Kam šeri Žirge

lį? Duetai — Vanagaitis ir 
Olšauskas.

PO $1.00 VIENAS:
Ramu čia gyventi ir šlama šilko 

Vėjas. Rūtos kvartetas.

J

NAUJI OtOSU THWOU^NMUAU*I NAAUSTf^N fANNnN 

!UUf MSTU AArr/UNAS~MUS INSĄtlAWGASAmNfNAWfAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICA60 36, ILL. Td. WAtk»«l< 5-9209

Pradėkit Taupyt, Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti gaja IMavlikaja 

įstaigoje — BRIGNTON SAVINGS AND LOANt
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrabsto ild $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND 10AN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Caliiomia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS: 
Pirmad., antrad., penktad. Ir
fteštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

Trečtod. 9 ryto 
Ketvirtad. 9 vj

iki 12 vai 
vgj. ild 8 v.v.

. Geriausi pirkiniai šią savaite: •
Naujas miir. 2 po 5. e.-rilr, ftilil. 

kiokv. luitui atskirai, did. ir ftvb-aūM 
kiliuli., tuoj galima užimli ubu bu
tus. statytas kaip sau.

Mūr. 4 kamb. pečiais ftild., tik 
*Iii,5ii0, tuoj galima užimti.

Mūr. 2 po 5 eent.r. ftild., tuoj gali
ma užimti vieną Imta, kaina tik 
*23,000.

Mūr. 3 kamb. ir taverna, centr. 1 
ftild., garažas.

Mūr. 3 butai Ir maisto krautuvu, I 
labui gera vieta, labui geros sąlygos, j

ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAI i 

2737 W. 43rd St., Ct 4-2380
Marųm-tte Parke labai švarus ir 

geras mūr. (!—7 kamb. Centr. ftild. 
alyva, garažas.

Arti .Marija High Selinai mūrinis 
biuigaloiv 51/_. ir 3-Jų kamb., butas , 
atskiru įėjimu.

Brigliton Parke '
Maisto produktą krautuve ir 5 

kamb. butas už. jos.
Mūr. su šildymu 2 būt. po 5 kamb. 

Kaina *10,500.00.
.Vlūr. 3 būt. po 5 kanib.
Medinis 3 būt. po 4 kamb.
Guge Parke mūrinis namas. Ta

verna ir 5 kamb. butas
Rvergreen l*arke medinis su rūsiu 

Ir ftild. ant 50 pėdų sklypo. 5 ir 4 
kamb., garažas. *13,700.0C.

Venta
4409 SO. FAIRFIELD AVĖ. 

LAf. 3-8881; LAf. 3-9027

EXPERIENCED —

PRI N T E R
Two-Tliirder witli Kinge haekground 

tieedcd.. .
Top Pay —

Elliplityee Helielits. —
An\ ilge colitddered. — 
Apply iii I’erseai at —

C. L. BARKLEY & Co.
1220 W. VAN BUREN ST.

FINE (TUNĄ PACKER
Have ojtening l'or young man ca- 
pable of doing consistently good 
job. Nice ulace to work.

THE EASTERN COMPANY 
4«4(l W. 54th Street 

_________ Tel. RE 5-8801________
REIKALINGA MOTERIS NA

MŲ RUOŠAI, šeimai su dviem vai 
■kais — 3 ir 5 m. amž. Skambinti 
GRovehill 6-8876, po pietų.

Šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas pstar 
navtmaa.

NORVILĄ
REAL FMATi: SALt.lj 

360© W. 56tb St. Tel. Proepeot M-64&4

Mūr. 2 bt. centr. šilti.—tik $17.700
Mūr. 4 bt., 2 did. sklypai, sav. iš

vyksta, tik $25,500.
Mūr. 3 bt., krautuvė, kaina dėl li

gos nnpiginta.
Daktarų dėmesiui — ofiso ftntal- 

pos 2 bl. su visais patogumais, grei
tam pardavimui nupiginta.

Turime daug prieinama kaina gerų 
namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384

(prie Califomia g-vės)

Jieškomris JURGIS PUPIENIS 
ir jo vaikai. Jieškomas KASTULIS 
ŠINKŪNAS. Jieško Jonas Pupienis 
iš Liet., Sodeliaus km. Atsiliepti 
adresu: Juozas Bliudžius, 2240 W. 
71st St., Chicago, III.

Jieškomi: Pranciškus Ličkus, jo 
žmona Domicėlė Ličkienė ir jų vai 
kai. Anksčiau gyv. \Vaukegan mie 
ste. Jieško sesuo iš Lietuvos. At
siliepti adresu Ona Mikašauskienė, 
Tauragės g-ve Nr. 26, Skaudvilės 
paštas, Skaudvilės rajonas, Klai
pėdos sritis, Lithuama.

Jieškomi Vitalius Alkevičius, s. 
Jono, anksčiau gyv. Kybartų rajo-

Pakirsiu Berželį ir Žygis į Vilnių, ne. MYKOLAS BROKAS, gyvenęs
Aidų Orkestras.

Linksmų laikų Polka ir Koja, Ko
ja Polka. Orkestra-s.

Smurgonių mieste. Teresė Diržins- 
kaitė, d. Jono. Atsiliepti adresu: 
Ona Brokailtė, Mokyklos g-vė Nr.

žvaigždelės ir Temsta Dienelė. Mo-1 2, Kybartų miestas, Kybartų ra jo 
terų balsų duetas. |nas, Lithuania.

Noktumas ir Čigonės. Moterų bal- --------------
sų duetas. PAZERSKAITEI FILIOMENAI

Barkarolė ir Sutemo. Moterų bal- i ar PRANUI PAŽERSKIUI yra ži-
sų duetas.

Tyliąją Naktį ir Linksmą Giesmę. 
Solo Motekaitienė.

Gul šiandieną ir Sveikas Jėzau. 
Solo Motekaitienė.

Tu, Lietuva ir Dru-Lia. Pupų Dė
dė ir Dėdienė.

Griovėsių Gėlelė ir Našlaitės Ka
pas. Pupų Dėdė ir Dėdienė.

Tykiai Nemunėlis Teka ir Visur 
Tyla. Solo Babravičius. 

Rekordus siunčiame ir paštu į
kitus Amerikos miestus ir į kitas 
pasaulio šalis. Amerikoje pašto ir 
supakavimo išlaidoms siųskite eks
tra $1.50, Kanadon — $2.50. Į ki
tas pasaulio valstybes atitinkamai

nių iš Sibiro. Kreiptis šiuo adresu: 
Antanas Žilinskas, 682 Eddy Rd., 
Cleveland 8, Ohio.

Jieško PRANAS CVIRKA, sūn. 
Antano, kuris JAV gyvena nuo 
1914 m. 1938 m. gyv. Esweld, 
Mass. Jieško brolis: Viktoras Cvir 
ka, Papiškių kaimas, Veliuonos a- 
pylinkė, Vilkijos raj. Lithuania.

Jieškomi Kastulė Miežlaiškytė 
Virbickiene, d. Jono, Antanas Miež 
laiškia ir Stasys Miežlaiškis, s. Jo
no. Gyv. Kybartuose. Iš Liet. iš
vykę 1944 m. lAtailiepti adresu:

HELP WANTED MOTERYS 

Permanent Position
Near North Side Giri 

Preterred
START AT $70.00 PER WEEK

GENERAL CLERICAL 
POSITION

Liglit — sliorthand, billing 
Oder-writting, filing etc. 

one or 2 years experience helpful. 
5 day week.

Exeellent working eondition. 
(’all 9 to 5:30 P.M.
MICHIGAN 2-3711

Reikalinga Valytoja 5 kamb. bu
tui, vieną kartą į savaiię. Skam 
binti LAIayette 3-189J.

BUELDINO & REMODEUNO

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

Mltlome Ineome Taksus 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS

“Varpas” Real Estate
General Insnranee, \otary Public 

501H So. West»-rn Avė.
ItF.p. arba HEm. 4-7OS5

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir aemad.)

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENER-AL OONTKACTOR

Stato rezidencinius ir komerciniu* 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4221) 

Namų tel. Klsltop 7-33-10 
2737 West 43r<l Stre«‘t

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION GOMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, UL 
Statome naujus namas ir garažus 

Atliekame visokių trobesių ir patai* 
pų įvairius remonto darbus, skubiai,
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube S-27SS nno • vaL 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Tel. Olzympic 2-6121 nno e va*. 

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

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

F. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

LIKT. AI’I»HAI IM)H AGKNTCItA
Visų rūftių apdraudoe. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bes patvirtinos kainos.

Prieft darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAIbrook 5-5671

INTERSTATE INSVRANCE AGENCY 
«1OS S. Ashland Avė., Chicago 36, III.

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas.

Income taksų pildymas
P LEONAS

REAL BSTATB
2736 West 71st Street 

VW telefonai: VVAlbrook &-6O1&

' '

y1

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MŪRAS
Rtillilers Gen. (’ontractors

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir vieftųjų pastatą.

Nainį, įkainavimas ir jvairils 
patarimai nemokamai.

Kreiptis ftiuo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdięn nuo S vai. ryto Iki <5 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus.

Tel. PRospect 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Ctiicagc 29, III.

Statome
NAMUS IR
GARAŽUS

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

MASTER BUILDERS
General Contracting Co.

(8av. V. Sodeika Ir J. SkombekM) 
16(10 8. 4sTH CT.. CICERO 60, ILL 
Tel. Ol.ynipio 2-73612 TO 3-4236

Stase Ivanavičienė, Prano Eiduke- 
daugiau. Siųskami rekordų užsa- vičiiaus g-vė Nr. 4, Kybartų mies- 
kymus, siųskite Money orderį kar- tas, Kybartų rajonas, Lithuania.
tu. COD rekordų nesiunčiame.. --------------

Leonavičiūtė Vincė, gyv. Kęs
tučio g-vė Nr. 15, b. 4, Kapsuko 
miestas, Lithuania, jieško KON
STANCIJOS LEONĄVICTOTftS ir 
MARIJOS LEONAVIČIŪTĖS, d. 
Antano. Leonavičienė Magdalena, 
gyvenanti adresu: Kęstučio g-vė 
Nr. 15, b. 4, Kapsuko miestas, Li- 
tuania, jieško RAULO BAKITNO, 
s. Jono.

CICERO 5 kamb. oitagon fron
tu bungalow. Automatiškai apšild. 
Arti Austin ir 25th St. $19,900 
SVOBODA, 6013 Cermak Rd. BI- 
shop 2-2162.

M1SCELLANBOUS 
Įvairūs Dalykai

F. BUDRIK 
FURNITURE. INC.

3241 S. HALSTED ST. 
Chicago 8, Illinois

Atliekame dideliu*. Ir msžus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

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

2641 Wost 7lst Sfr. (Kampas Talman Avė.)
TeleįPRospert 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

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 Avenoe).
Valandos: Kasdien įskaitant šeštad. ir sektu, nuo 9 v.

ryto iki (T v. vsk., bet svarbu, kad telefonu susitirtnmėt laiką VIctory 
2-3466. 20 METŲ PATYRIMAS — ŽEMOS KAINOS

M f RIMS NAMAS C1CEROJ
2 aukštą, 7 kambariai pirmume 

aukftte, 6k. antrame aukftte. Karš
to vandenis alyva Šildomas. I.iuksu- 
sinė vonia ir virtuvė, iiliumlnijaua 
langai sietai ir durya, 2 mašinų mū
rinis garažas. Savininkas vietoj, šau
kite vakare TOwnhall 3-421 S. šešta- 
dienį ir aekmadienj visą dieną. Tel- 
stngas pasiūlymas perka tuojau.

ARTI lOOth IR WESTERN
PUIKUS MŪRINIS NAMAS, 4 

metų senumo. Alyva npšild. 2 krau 
tuvės. 5 kamb. butas viršui. Paja
mų neto — $4,000 metams. Įkai
nuotas skubiam pardavimui. Kreip 
tis T. O’CONNELL. HI 5-2323.

ŠILDYMAS
A. Stenčiauskas instoliuoja vi

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

1546 S. 49th Ccurt, Ciccr.
Tel. OLympie 6-0775 nuo 8 vai. 

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

OLympie 2-6752
HELP WANTED — MALK

Point of Purchase Cardboard Sample 
Maker and Construction Expert

We need an outstanding man to head up our sample making 
and construction department—a man who knows motion, dimen- 
sion, mounting and finishing. Ali traveling and moving expenses 
to Mihvaukee paid. Numerous employee benefits. VVe are willing 
to pay a high salary for a talented individual. Working con- 
ditiong excellen. Organization young and aggressive.

Pitone JIM HARTING
DISPLAY CORPORATION

521 N. Broadway, Milvraukee, Wlseontin
BRoudtray 6-9222
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CHICAGOS žinios
Skrandžio žaizdos šunyse Vėl kaltina Bedwellj

Amerikos Veterinarijos Ra-', Buv*s ‘nvestigatorius Hary
diologų draugija buvo sušau-i Glos> dabar atsidčjcs Jieško 
kusi savo atstovų suvažiavimą'Br'mes seserM žudiko. Jis gavo 
La Šalie viešbuty, ChicagojeJ Pa8iraš^ žudymą, jrekorduo- 
Tos draugijos pirmininkas, ga-|i juos^e^’ kur liudininkas

ligoninės tvirtina matęs Edvardą Bed-vininkas Gyvulių 
Wynnewoode, Pa.
C. Glenney — 
vimo dalyvių d
kiekį miesto šunų, tur inčių žaiz-i **arnaH poliau, 
dus skrandyje. Jis sako, kadi Apie 15 Brighton Parko po- 
miesto tempas verkia ne tik* litininkų perėjo 600 narnų toje 
žmogų, bet ir šunis. Jų įtempi-

dr W wedi drauge su Grimes mergai-
atkreipė suvažia-itčniis sausįn 5 d- Madison gat- kab°nčį 

Iėmesj į didėjantį!vCs tavernoje. Tas dalykas ti-i^ suįmt

mą didina pagausėję automobi
liai, gatvėse, kurias jiems ten
ka pereiti, pasunkėjęs gavimas 
maisto, kai visokios atmatos 
laikomos metalinėse uždarose

ir

apylinkėje, kur gyveno Grimes 
sesutės, klausinėdami, ar gy- 

nepatėmijo ko nors 
mergaičių nužudymo

ventojai 
įtartino 
naktį.

Ant vienos mergaitės kūno
nedraugiški kiti šu-Į atrasta automobilio mašinos 

į dažų. Jie toliau tiriami, sie
kiant nustatyti kokio tipo ma
šina buvo atvežti nužudytųjų 
lavonai į Willow Springs apy
linkes.

dėžėse 
nys.

Tanaganikos vaizdai
Mums neįprastus pietų-rytų 

Afrikos vaizdus galima maty
ti Today teatre, esančiame Ma- 
dison gatvėj ties Dearborn, 
kur šios savaitės pradžioje ro-

Šilima arti rekordines
, Sekmadieni Chicagoie pa-domas filmas apie Tanganiką.,, _ .. . . , > dvelkė pavasarine temperatūra,I aipgi gausiai rodoma politi- . , ™ ,1 pasiekusi 62 laipsnių. Tai buvokos, mokslo, sporto, madų nau
jienų ir kitų tikrovės įvairumų 
bei melodingas pieštinis filmas.

Bokso rungtynės
Vakar Chicagos Stadiume 

prasidėjo bokso čempionato 
rungtynės. Yra suvažiavusių 
boksininkų iš 32 miestų.

Tėvų Marijonų misijos
Pirmoje 1957 metų dalyje tė

vai marijonai vadovaus misi
joms sekančiose parapijose:

kovo 3 ■— 10 d. Šv. Marijos 
parapijoj, Eynon, Pa., kun. A. 
Mažukna, MIC;

kovo 10 — 17 d. Šv. Mykolo 
parap,, Scranton, Pa., kun. A. 
Mažukna, MIC:

pirma vasario diena nuo pat 
1954 metų su temperatūra per
žengusia 60 laipsnių. Tik debe
sys ir lietus sumažino čikagie- 
čių džiaugsmą. Tokią tempera
tūrą atnešė vėjai nuo Meksi
kos įlankos. Rekordinė vasario 
24 d. temperatūra yra buvusi 
1930 m. — 64 laipsniai.

Sprogimas restorane
Nakčia į pirmadienį didelis 

sprogimas Film Row restorane 
1310 S. Wabash avė., Chicago- 
je, padegė du gretimai esančius 
pastatus ir vos nesužeidė kelei
vių pravažiuojančiame autobu
se, nes griuvėsiai trenkė toli į 
gatvę. Spėjama, kad sprogimaskovo 11 — 17 d. Švč. Trejy- 

bės parap., Hartford, Conn., del netvarkos duJų vamz*
kun. J. Mačiulionis, MIC; ibiuose. Nuostolių trims pasta-

kovolS — 24 d. Švč. Trejybės tams Padaryta apie $50,000. 
.Tarap., Hartford, Conn., kun. Mjrį ugnįageSiM kapitonas 

Westchester ugniagesių ka
pitonas Benjaminas Žukas, mi
rė sulaukęs 38 m. amžiaus. 
Žmona jį atrado begaudantį

A. Mažukna, MIC;
balandžio 1 — 14 d. Šv. Jurgio

parap., Brooklyn, N. Y., kun. 
J. Mačiulionis. MIC; 

balandžio 1 — 14 d

Sugavo išsigimėlį
Čikagietis Menely sulaikė J. 

Petrokowitz, 33 metų amžiaus, 
kuris su nemoraliais pasiūly
mais gretinosi prie jo žmonos 
Perdavus jį policijai, paaiškėjo, 
kad tai nenormalus išsigimėlis, ' 
kuris buvo savo mašinon pa
grobęs 6 metų amžiaus mergai-1 
tę ir ją varginęs, nors ji per- j 
daug nenukentėjo. Taipgi už-' 

kitas moteris, kurios 
suimtą atpažino.

Balsuotojų registracija I
Kovo 1 ir 2 d. bus registruo- i 

jami balsuotojai, kurie anks-1 
čiau nebuvo įsiregistravę. Tuo į 
būdu ruošiamasi savivaldybių 
rinkimams, kurie įvyks balan
džio 2 d.

Ruošiamasi šimtmečio 
minėjimui

Cicero miestas pilnu tempu 
pradėjo ruoštis savo šimtmečio 
sukakties minėjimui, kurį yra 
numatoma padaryti tikrai įspū
dingu. Jau yra paskelbtas kon

kursas šios sukakties ženklo- 
antspaudo pagaminimui. Šio kon 
kurso taisyklėse yra nusakyta, 
jog jis turi talpinti Cicero įsi
kūrimo — 1857 metus ir da
bartinius — 1957 metus. Pats 
piešinys gali būti paimtas iš

A

v A. A. 

KLERIJONAS 

GUBISTA
Gyveno 4355 So. Mozart St., 

telefonas VI 7-3453

miesto istorijos, nežiūrint ar tai 
būtų atžymėtos pramonės, trans 
porto, bendrojo progreso ar ki
tos temos. Piešiniai turi būti at
likti juodu rašalu ant balto po
pieriaus lapo, nemažesnių kaip 
8x10 colių.

Paskutinė data piešiniams 
įteikti yra kovo mėn. 10 d. 5 vai. 
p. p. Jie turi būti pristatyti į 

' šimtmečio minėjimo raštinę — 
l 5631 Cermak Rd. Laimėtojui y- 

ra numatyta 100 dol. auka tau
pymo bonais. Konkurse gali da-

i lyvauti visi Cicero miesto ribo- 
| se gyvenantieji studentai, ne- 
1 žiūrint kokiose mokyklose jie 
mokintųsi. Keikia manyti, jog 
konkursu susidomės ir mūsų 
lietuviškasis jaunimas. Eilv. s.

GU2AUSKŲ
BEVEKLY HILLS GEUNYCIA
Gė riausios kTIch <JA1 vistuviŲ, banke
ly, laidotuviŲ ir -kit i; pa puošiiiii;.

2443 VVest <13rd Street 
Tel. I*ll>>-.|iect M-OMHU ir l’lt H-IIN3I. 

HJBSŠS CS-5Si«

Pas Cicero lietuvius
— Anatole Miliūnas, gyv. I 

1231 So. Avė., baigė Illinois In
stitute of Technology ir gavo in
žinieriaus laipsnį. Jis buvo vie
nas iš 215 studentų pasiekusių 
akademinius laipsnius sausio 
mėn. ,

— Edvardas Jurašas, studi
juojantis Morton Junior College, 
1956-57 mokslo metų pirmą se
mestrą baigė 4 plius vidurkiu. 
Jo vardas yra įrašytas kolegi
jos direktoriaus H. J. Wh te są-- 
raše. i

— Cicero Lietuvių choras ren 
gia “Blynų vakarą”, kuris įvyks i 
Šv. Antano parapijos salėje, 6eš 
tadienį, vasario mėn. 23 d.

— Cicero lietuvių pagerinimo 
klubas turės savo vakarienę šį 
sekmadienį, vasario mėn. 24 d.
7 vai. vak. parapijos šulėje.

— Sopulingosios Dievo Moti- i 
uos draugija, seniausia Cicero! 
parapijos moterų darugija, pa-! 
aukojo 100 dol. bažnyčios deko- 1 
ravimui.

Po sunkios ligos mirė vas. 24 <1., 1957, 8:22 vai. vak., sulau
kęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Pašilių parapijos, 
Klihaičių kaimo. Amerikoje išgyveno 55 in.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Rozalija (Brazauskaite, 
kilus iš Šilalės Įsirap., Pakmėno kaimo), sūnus Jdin, marti Ade
le, sūnus Ijttvvrenee F., marti Aline, anūkė Laura Aline, sūnus 
Casimir, duktė Ann Zvinikas (Zvin), žentas Alex, anūkai: Aliau 
ir Dennis, duktė Koše buraek, žentas Walter, anūkės Itose Mary 
ir Janice, duktė llarrict Magdeeka (May), žentas Edvvard, anū
kė lai Vonne, brolienė Ona Gubistienė su šeima, kiti gintinais, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė: šv. Vardo brang. Nekalto Prasidėjimo parap., 
L.ll.K.S. Kp. 1 tid buvo garbės narys sekančių draugijų: T.T. Ma
rijonų Rėmėjų, T.T. Jėzuitų Rėmėjų, T.T. Pranciškonų Rėmėjų, 
T.T. Saleziečių Rėmėjų, šv. Kazimiero Kolegijos (Romoje) Rė- 
niėjų, Šv. Kazimiero Seserų \ ienuolyno Rėmėjų, Šv. Pranciškaus 
Sescnj Vienuolyno Rėmėjų ir šven. M. Nekalto Prasidėjimo Se«- 
seriį Vienuolyno Rėmėjų Gildai.

Kūnas |>ušarvotHh Petro Bieliūno koplyčioje, 434Š Sv Calit’or- 
nia Avė.

Laidotuvės įvyks ket., vajs- 28 d., iš koplyčios 9:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į švenč. Panelės Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus milydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Pagal velionies pageidavimą prašome gėlių nesiųsti.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona, sūnūs, dukterys, marčios, žentai ir anūkai.

laiidotuvių, direktorius Pet ras Bieliūnas. Tel. LAfayette 3-3572.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9852

4330-34 South Cafifornia Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

LIOD&SIO valandoj

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•843 So. Western Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpabUo 7-8600 — 7-8601 AutomobiUains vieta

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

A. | A.

JUOZUI NORKUI mirus,

jo žmonai, 
reiškia

motinai ir giminėms gilią užuojautą

Dainavos Ansamblis ir
šv. Kryžiaus parapijos choras

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELGON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West 11 lth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcresf 3-6335

. ^V' J?lZ1 kvapą lovoje. Ji pašaukė poli
mero parap., Pittston, Pa., kun. . . . .
A. Mažukna. MIC: kun 40 mlnuclų 3te"’

balandžio 15 - 21 d. Sv. And « atgamintu bet nepasrce- 
riejaus parap., Philadelphia, Pa., kž- Jis buvo įrankių .r dažų 
kun. J. Mačiulionis. MIC: gamintojas International Ilar-

vester bendrovėje ir narys 
Harvester ugniagesių brigados.

Mačiulionis, MIC; 
balandžio 15 — 21 d. Šv. Ka

zimiero parap., St. Clair, Pa., 
kun. A. Mažukna, MIC;

Gegužės 5 — 19 d. Šv. Kazi
miero parap. Brockton, Mass.. 
kun. A. Mažukna, MIC;

kovo 31 iki balandžio 7 d. lie
tuviams Hamiltone, Kanadoje, 
kun. A. Spurgis, MIC;

Balandžio 7 — 14 dienomis lie 
tuviams Toronte, Kanadoje, — 
kun. A. Spurgis, MIC.

Prašome Tėvų Marijonų rėmė 
jus ir bičiulius pasimelsti už 
misijų pasisekimą ten, kur jos 
bus vedamos,

Kun. J Mačiulionis. MIC,
T. Marijonų Misijų Vedėjas, 
1910 E. Falls Street,
Niagara Falls, N. Y.

FORDAS IŠVYSTO
GAMYBĄ

1957 m. Mercury specialus at
vožiamas modelis — Convertible 
Cruiser — paskirtas greituoliu 
41-osioms 500 mylių lenktyėms š. 
m. gegužės 30 d. Indiana polio Mo
torų Plente. Greituolis nudažytas 
taip. kad žiba, kaip saulė, turi 
juodą viršų ir sidabru žėrinčias 
juosta išilgai dailių šonų.

“Svajonių automobilio” prietai-1 
sas atsarginėm^ padangoms pa
gražina ilgas, žemas galingo 290 
arklio jėgų atvožiamo automobilio! 
linijas.

F. C. Reith, Mercury Division 
vyriausias menadžerius ir Fordo 
Motorų kompanijos vicepreziden- 
,tas o Hulmano, kaip oficia
laus starterio, lydimas, Puošimo 
Dieną vairuos greituolį per starto 
liniją 90 mylių greičiu per valandą.

Nauja., 300 arklio jėgų motoras 
V 8 bus panaudotas visiems 1957 
metų Fordo mašinoms ir “Audros 
Pranašams”. Fordo bendrovė pra
nešė savo atstovams, kad pradėita 
gaminti galingi V 8 motorai 312 
“Audros Pranašams”.

Ben D. Mills, Fordo Motorų 
kompanijos viceprezidentas ir Di- 
nešė, kad numatytoji Lincoln au- 
vision vyriausias ųjenadžeris, pra- 
tomobilių gamyba 1957 m. pirmą
jį ketvirtį prašoks praeitų meitų ga 
mybą 22%. (škelb.)

Prancūzu kryžius gydytojui
i Prancūzų vyriausybė pasky- 
! rė garbės Legiono kryžių Chi- 
j cagos gydytojui dr. J. P. Green- 
| hill, pirmaujančiam ginekolo
gui. Jis yra parašęs eilę studi
jų, kaikurias svetimomis kalbo
mis, jų tarpe ir prancūzų. Or
dinas bus jam įteiktas kovo 
mėnesį.

BENEDIKTAS ŽUKAS
Gyveno 1671 BalmoraJ Avė. 

W Ktm ’ H ESTEK, 1 bE.
Tei. Killmore 3-4198

Mirė vasario 24 d., 1957 rn., 
7:20 vai. ryte, sulaukęs 39 m. 
amžiaus. Gimti (’hicaKO, III., 
sausio 18, 1918.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me žmona Jean, motina Petro
nius, brolis Stanislovas, Brolie
nė Stella ir jų fteima, 4 dėdės: 
Juozapas, Antanas, Kazimieras 
ir Povilas Tatnąnauskai ir Jų 
šeimos, kiti giminės, darugai 
ir pažįstami.

Kūnas pašarvolas Broadview 
Eum-ral kopi., 2020 ttooHCVoIt 
Kd., Broatlvievv, I1L

Laidotuves įvyks, treč., vas. 
27 ii., iš koplyčios 9:30 vai. ry
to bus nulydėtas j Idvine 
Infant Jesus parapijos bažny
čią, 10120 Kent St... VVestehes- 
t.er, III., kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionies ste
lą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į fjueen of Ht-aven kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, motina, 
brolis ir kiti giminės.

A. A.
Marijona Jančienė - Yonczis 

(SKIRYTE)
Gyveno 101 N. 14th Avė., Melrose Park, 111.
Mirė vas. 25 d., 1957, 2 vai. ryto, sulaukus pusės amžiausl
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Gaurės parapijos,| 

|Traklaukių kaimo. Amerikoje išgyveno 52 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Antanas, 2 dukterys:! 

|Ona Metrikienė, žentas Petras F., ir Grasilda Praisa, žentas! 
|Dr. Edwąard J., gyveną Melrose Parke, sūnus Antanas Yonczis,| 
jjr.. marti Martha, gyveną Downers Grove, III., 6 anūkai, švo- 
Įgerka Anne Joncha su šeima, kiti giminės, draugai pažįstami.I 

Kūnas pašarvotas Edward Prignano koplyčioje, 1810 Lake| 
|St., Melrose Park, III.

Laidotuvės įvyks treč. vas. 27 d., iš koplčios 9:30 vai. ry-| 
Ito bus atlydėta į Sacred Heart parapijos bažnyčią, 818 N. 15tl 
Į Avė., Melrose Park.Ill.. kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
Į velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Mt. Carmel kapines.!

Nuoširdžiai kviečiame vis'>s: gimines, draugus ir pažįstamus| 
Į dalyvauti šiose pamaldose.

Nuliūdę: Vyras, dukterys, sūnus, marti, žentai ir anūkai.
Laidotuvių direkt. Edward Prignano, Tel. Flllmore 3-0723.1

ANTHONY B. PETKUS
LMDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. SGlh AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CICERO, !i.L.
Telefonai GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

1 Ambulajisų patarna- 2^© Mes turime koplyčias

I vimas dieną ir nak- fiARSt lįj visose Chicagos ir
| tį. Reikale šaukite 
Imua.

Roselando dalyse ir' 
tuojau patarnaujame 1

A. A.

JOSEPH J. NORKUS
Gyveno 1714 W. 46tli St. Tel. YArds 7-3074

.Mirė vas. 22 <1., 1957, 10:45 vsl. vak., sulaukęs 51 m. amžiaus.
Gimė ChieaifO, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona. Anna (Navickaitė), moti

na Ona Vaznis, patėvis Mikalonis, 4 seserys: Antoinettc, Stella 
Breiien. švogeris John, gyv. New Yorke, Koše Petrokhna, švogeris 
Ig-nuartl, t ecilia Norkus, švegeris Paul, brolis Charles, brolienė 
Ann ir ji, šeimos, švogerkos: Antoinettc Drong ir Ixmise Kountz, 
švogeris .lolm Naviekis ir ji, šeimos, krikšto duktė Jo Ann Na
vickas, krikšto sūnūs: Pratik AlexBnder, Julius Tenzi ir Angiist, 
Beliauskas, teta Marijona Lauraitienė ir jos šeima, dėdienė Jenn 
Ged meti, gyv. Muskegon, Mieli., daug pusbrolių, pusseserių, bei 
kili giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė šv. Vardo brang. (Šv. Kryžiaus parap.).
Kūnas pašarvotas Jcdiii F. Kutleikio koplyčioje, 44)05 S. Ueriiii- 

tage Ate.
Isiiilot uvės įvyks treciad., vas. 27 d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto 

bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos paiisihbis už velionius sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas i Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir imžįstamiia 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, motina, patėvis, seserys, brolis, broliene, švo- 
geriai, švogerkos, broliene ir kiti giminės.

laidotuvių direktorius John F. Eudctkis. Tel. YArds 7-1741.

A. A.

ADOMAS KALĖDA
Gv’veno 658 West 35th Street, teL LAfayette 3-5690.
Mirė vasario 24 d., 1957 m., 4:30 vai. ryto.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Dersuniškės miesto. -
Amerikoje išgyveno 58 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Una (pagal tėvus" Ra 

niulytė), brolienė Elena Kalėdienė su šeima, pusbrolis Simonas 
Savage su šeima, dvi pnaseserėea — dr. (Ina Bali Anas su šeima 
ir .Milašauskietiė, giminaitė Franco* Remeika «n šeima, kiti gi 
minės Amerikoje ir dvi seserys — Marijivia ir Ona su šeimomis 
Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas Ant. M. Pbillipe koplyčioje, 3307 Litu- 
aniea Avė. I^iiilotuvės įvyks trečiadienį, vasario 27 d. Iš koply
čios 8:3(1 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos ptiiniildos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulyilėtas j Šv. Kazimiero kapines. ■

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: žmona, švogeris, liroliene, pusbrolis, pus
seseres ir visi kiti gimines. ,

Laitlotuvių direktorius Antanas M. Phillips, YArds 7-3401.1

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

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

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HAI.8TED STREET Tel. Y Ards 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10B21 8. MICHIGAN AVĖ Tel. COmmodore 4-222>

JURGIS F. RUDMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Ards 7-1438-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, Iii. Tel. OLyruple 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-07X1

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET KEpnhlie 7-1214
2314 W 23rd PLACE V Irgiuua 7-667?

• . / VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th AVĖ. OLympic 2-5245 ir TOscnhall 3-9687
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“RANKŠLUOSTIN ĮAUSIU 

LIETUVA, TĖVYNĖ”...

/ mus
X PajieškojiniŲ skelbimai, 

kuriuos Draugui tiesiog atsiun
čia iš Lietuvos, ne vienam lie
tuviui padeda surasti tremtyje 
esančius gimines. Draugas tie
sioginiai iš Lietuvos susilaukia 
iš tautiečių nuoširdžių padėkų. 
Viename laiške šiaip rašoma: 
“Jūsų pagalba suradau savo gi
mines ir dabar su jais susira
šinėju. Negalėdamas kuo kitu 
atsilyginti, siunčiu didelę pa
dėką už jūsų gerą širdį. Lin
kiu jums daug laimės, geros 
sveikatos ir gero pasisekimo

Jaunimas minėjo Vasario 1(5 
Chicagos lietuviškasis jauni

mas, susirinkęs Lietuvių audito- 
rijon, praėjusį sekmadienį pami
nėjo Nepriklausomybės šventę. 
Minėjimo dalyviai čia išklausė 
kelias paskaitas ir įdomią me
ninę programą, atliktą vien tik 
jaunųjų pajėgų.

kurias pasitaikiusias tamsias dė 
mes. Kalbėtojas ragino būti 
budresniais lietuviais nepasiten
kinti dolerine duokle, bet steng
tis visais galimais būdais įnešti 
savo dalį tėvynės laisvinimo dar 
be.

Prasminga programa
Jeigu paskaitas skaičiusieji sa

kėjai, Moksleivių Tauntinio An
samblio kanklinnkės, vadovauja
mos A. Kirvaitytės, buvo mielos 
ir subtilio. Gausi s augštesn. li
tuanistikos mokyklos choras, di
riguojamas Br. Jonušo, užbaigė 
šią reto įdomumo jaunųjų me
nininkų programą.
Mūsų jaunos jėgos tau, tėvyne 

Visą programą, vykusią gra
žiai išpuoštoje scenoje su Vyčiu

dainaVb Marijos augštesn. mo
kyklos choristės; mergaičių 
kvintetas padainavo "Su daina 
širdy”. Jaunų solisčių sekstetas 
(trys poros tikrų seserų) gra
žiai visus nuteikė lietuviška Na
vicko daina "Kur giria žaliuo
ja”. Pasirodė ir jaunosios solis
tės. Nerija Linkevičiūtė padai
navo ariją iš operos "Romeo ir 
Julija”, o J. Šimkus ir K. Ba-

ir užrašu “Mūsų jaunos jėgos tus — italų liaudies dainelę.

Pradžioje į susirinkusius pra-Į vo ištęstomis ir nevisai šiam mi 
bilęs Lietuvos konsulas Chica- nėjimui tikusiomis kalbomis bu-
goje dr. P. Daužvardis pažymė
jo, jog augščiausias visų tikslas 
turi būti Lietuvos išlaisvinimas 
ir šiame darbe turi vienodai dirb 
ti jaunas ir senas. Jis taip pat 
pabrėžė, jog lietuviams reikia 
didesnio darbo pasidalinimo, ryš 
kesnės vienybės ir vienas kito 
supratimo. -
. “Kartais mes pešamės”, kal-

dirbant ir toliau žmonių gero- bėjo konsulas, “kas Lietuvą val- 
vei.” dys. tačiau yra aišku, kad tie,

kurie pešasi, nė vienos Lietuvos
X Zenonas Urbonas, Alek

sandra Kybartienė. Nijolė Ša- 
palaitė, Elzbieta Grigliūnienė, 
Daiva Šilingaitė ir Galinda Ši
lingaitė sudaro Chicagos šau
lių klubo bendradarbių štabo 
šalpos komisiją, kuri rūpinasi 
įvairių rinkliavų ir aukų parin
kimu pasilikusioms šauliams 
Vokietijoje ir nelaimėje pate
kusiems kituose kraštuose, ku
rie yra reikalingi materialinės 
pagalbos, kaip aklasis Martyno 
Jankaus sūnus, kuriam renka
mos aukos nuosavybės įsigiji
mui, kad būtų užtikrinta se
natvė nuosavuos namuos.

X Algimantas Liepinaitis va
sario mėnesio pradžioje atvy
ko iš Vokietijos į Chicagą ir 
apsigyveno Bridgeporte, 3113 
S. Halsted st. DA 6-1476. Jisai 
ilgesnį laiką tarnavo lietuvių 
darbo tęchniškuose daliniuose 
prie amerikiečių armijos vyr. 
leitenantu. Jam atvykti į JAV 
dokumentus sudarė Bridgepor- 
to verslininkas Jonas Andri-

nevaldys”.
Jaunieji kalbėtojai

Viena pagrindinių kalbėtojų 
— Nijolė Maskaliūnicnė — nu
pasakojo Lietuvos kūrėjų kelią 
ir atsiminė tuos, kurie savo var
dus yra įrašę iį istorijos lapus, 
o taip pat ir tuos kuklius kovo
tojus, kurių vardų šiandien jau 
niekas nekartoja. Paskaitininke 
ragino lenkti galvą prieš aukas, 
sudėtas ant nepriklausomybės 
aukuro ir, sekant didvyrių keliu, 
nenustojamai kovoti dėl Lietu
vos.

Juozas Končius nupasakojo se 
nųjų ateivių pastangas ir jų 
darbą Lietuvai, ypatingai iškel
damas Lietuvos Vyčių nuopel
nus šioje srityje. Jis taip pat už 
siminė ir naujuosius ateivius, 
kiek plačiau sustodamas ties Lie 
tuvių Bendruomene, kaip jauni
mu besirūpinančia organizacija.

Paskutinis kalbėtojas — Val
das Adamkavičius — užsiminė 
apie laisvės siekimą lietuvių tau
toje ir apie jos siekėjus. Jis pa
brėžė, jog Nepriklausomybės ak 
tas yra tautinio nemirštamumo

šiūnas, 700 W. 31 st. Girdėti, i ajętas j<acĮ Vasario 16 atvertė 
kad greitu laiku žada atvažiuo- naują lapą Lietuvos gyvenime, 
ti daugiau lietuvių tarnaujam | Nupasakojo nepriklausomo gy

vo šiek tiek nuobodoki, tai me
ninės dalies atlikėjai pasistengė 
būtį dinamiškais ir savo jaunais 
judesiais bei balsais išjudino ap. 
tingusį žiūrovą.

Ypatingai neužmirštamą įspū
dį padarė Moksleivių Tautinio 
Ansamblio mergaičių chorelis, 
kurio padainuotoji partizanų 
daina “Stoviu aš parimus” buvo 
tikras deimančiukas visoje mi
nėjimo programoje. Šių jaunų 
dainininkių. Lietuvą atmenan
čių tik iš tėvų pasakojimų, dai
nos žodžiai “Rankšluostin jausiu 
Lietuva, tėvyne” ilgai nešblės iš 
klausiusiųjų atminties.

Taip pat nemažai ekspresijos 
parodė ir skautų Grandies šo

tau, tėvyne, 1918 — 1937” pra
vedė stud. Zita Biliūnaitė. Trum 
pus sveikinimo žodžius čia dar 
pasakė LB Chicagos apygardos

Mergaičių choras darniai pertie- 
kė Sodeikos sukurtą, sesers M. 
Bernard. aranžuotą dainą "šiau
rės pašvaistė”. Patriotiniai jos

pirm. du. J. Bajerčius, Ameri- motyvai visiems dalyviams buvo

Nepaprastas susidomėjimas 
“Draugo” atpigintą knygų 

išpardavimu
Jau pritrukome st*kaiiiiii knygų: 

žurnalo “Dainava”; Benamiai; Iš 
Adome. Minkevičiaus Kaštų; Kara
lienes Prižadas; Kauno reginių at
iminąs; Keliiuic, A. Landsbergio, Lu- 
tavos Žemėlapis; Mano Patyrimai Di
džio.įe Karėje; Princas ir Elgeta; | montuotos. 
1 arptaiitiiii.s l-.uclianst ims Kongre
sas ir The Litliuanian Situation.

Šie,uis dienomis tilps skelbimas 
tų knygų, kurias dur gulima gauti 
atpigintu kaina iki š. iii. kovo mėli. 5 
d. Prašome nepraleisti šios jirogos 
ir įsigyti naudingas knygas.

“Draugo” Administracija

čių minėtuose daliniuose.
X Antanas ir Jonas Veniai,

5700 So. Ashland Avė., naujieji
ateiviai, turi nusipirkę 10 šei-, X D. Juknevičiūtė ir D. Sa 
mų namą. Dabar jie patys te- kalauskaitė. abi gabios meni- 
nai persikėlė gyventi iš Brigh- ninkės, paruošė tikrai meniškus 
ton Parko lietuvių kolonijos, plakatus pranešančius apie 
Jų naujas tel. GR 6-0689. Šia1 akademinį Užgavėnių balių, ku

ris įvyks šeštadienį 8 vai. kovo 
2 d., Western Ballroom ant 
Western ir 35. Pelnas skiria
mas tėvų Jėzuitų Jaunimo na
mams ir kitiems kultūriniems 
reikalams.

venimo metu pasiektus laimėji
mus, o taip pat parodė ir kai

proga tenka apgailestauti, kad 
teisininkas Antanas Venys su
sirgo ir turėjo būti paguldytas 
.South Town ligoninėje vasario 
mėn. 22 d., kur jam buvo pada
ryta operacija.

X Marijos Augštesniosios
mokyklos “Rūtos” ratelio na
rės paminėjo Vasario 16 d. Tą 
dieną gimnazijos koplyčion su
sirinko gausus būrys mergai
čių išklausyti šv. mišių. Paskiau 
visoms gimnazijos mokinėms 
"Rūtos” ratelio narės suvaidi
no Frankienės trumpą vaizdelį 
iš spaudos draudimo laikų.

1
X Romana ir Algirdas Gruz

džiai, turį Marąuette Parke 
“Club Romana” gėrimų par
duotuvę, yra dideli dainos en
tuziastai ir nuolatiniai rėmėjai 
Chicagos chorų. Jie ir "Rigo-

X Ona Piežienė, kurią se
niau dažnai girdėdavome lietu 
viškuose koncertuose, dabar 
dirba šv. Kryžiaus ligoninės 
raštinėj. Žurn. Stanley ir Onos 
Piežų vyriausioji dukra .Johana 
lanko Mundelein kolegiją, Ber- 
nadette mokosi M i rijos Augšt 
mok., o du sūnūs lanko pradi
nė mokyklą.

X LB Bridgcporto Moksleivių 
Tautinio ansamblio valdybą su
daro: F. Valinskas, Al. Indrei- 
ka, A. Chodeckas, J. Vasciuke- 
vičius, A. Rožėnas; kandidatai 

G. Žebrauskas ir Z. Bakai-
letbo” operos pastatymui pa-jtis. Naujoji valdyba pareigo- 
skyrė 50 dol. Operą šiame se- [ mis pasiskirstys savo narių tar

pe. Ji veiks savistoviai, kaip 
veikusi iki šiol, tik MTA glo
boja LB Chicagos apygarda ir 
rūpinasi naujų skyrių steigi
mu kitose lietuvių kolonijose.

ozne stato Vyrų choras.

X Iltini. Bildušicnė, neseniai 
atvykusi iš Kanados į Chicagą, 
dažnai dainuoja Hamiltono lie
tuvių programose solo ir due
tus. Ją pirmą kartą chicagis- 
kiai galės išgirsti Užgavėnių 
baliaus programos metu kovo

X šv. Teresės Moterų drau
gija rengia priešgavėninius 
šokius ateinantį šeštadienį, 

2 d. 8 vai. vak. Kcymens klubo kovo 2 d., 8 vai. vakaro, Nc- 
patalposc, 4711 W. Madison kalto Šv. Panelės Marijos Pra
st. aidėjimo parapijos salėje.

X Dr. Vyt. Vygantas ateiti-Į X Muz. Antanas Skridulis ir 
ninku konferencijoje, įvykstan- muz. Algirdas Šimkus talkinin-

kauja Dainavos ansamblio diri
gentui muz. Stepui Sodeikai pa- 

sendraugių veiklai i ruošti muzikinį veikalą “Išei
viai”.

čioj Chicago kovo 2—3 d., skai
tys paskaitą tema: “Sugestijos 
ateitininkų
pagyvinti.”

X Vyry rekolekcijom įvyku
sios Šv. Jurgio parapijoj gra-

X Kun J. Kuzinsko, šv. Jur
gio parapijos vikaro, sveikata

žiai pavyko sutraukdamos apie gerėja ir tikimasi greitu laiku 
100 dalyvių. vėl grįš į partoracinį darbą.

kos Lietuvių Tarybos Chicagos 
skyriaus pirm. T. Blinstrubas ir 
Savanorių Kūrėjų Sąjungos CV 
pirm. K. Gudaitis. Minėjimui 
pritaikytas maldas sukalbėjo 
kun. J. Borevičius ir evang. kun. 
kun. A. Trakis.

f šį pirmąjį jaunimo Vasario 
16 minėjimą atsilankė gražus 
būrys moksleivių, tačiau jame 
labai pasigesta studentijos, ku
rios Chicagoje yra gausus bū
rys. Studentai ateityje ne tik 
žodžiais, bet ir darbais turėtų 
parodyti savo susidomėjimą ben 
draisiais lietuviškais reikalais.

• E. šulsiitih

itin prie širdies. Dirigavo A. 
Stephens, akompanavo G. Buc- 
tenica.

Apskritai — parengimas bu
vo mielas ir šiltas: skanios vai
šės, nedaug kalbų, patraukli ir 
įvairi programa, gsusūs svečiai. 
Visi jaučia seselių pasišventimą 
mokyklose ir ligoninėse, todėl 
noriai jų darbus remia.

Daug apdraudy
Prudential Apdraudos bendro

vė pranešė, kad per paskuti
nius metus apdraudų pardavi
mas padidėjo 33.9%, pasiekda
mas rekordinį kiekį — $8.2 bi- 
lionų.

JUBILEJINĖ VAKARIENĖ

ftemkite ilicn. Draugą!

Užtvankų remontui 
$580,000

Sanitarinio distrikto pirmi
ninkas Ant. Olis kelia balsą, 
kad reikia remontuoti Chica
gos upės užtvankas, kurios įtai
sytos prieš 20 metų ir nuo to 
laiko nebuvo pagrindiniau re- 

Tas jų pataisymas
pareikalaus apie $580,000. Dėl 
to Olis jieško daugiau pajamų 
sanitariniam distriktui, siūly
damas padidinti gyventojų mo
kesčius, kurių dėka distrikto 
pajamos iš 20 milionų pakiltų 
iki 30 milionų. Užvankų nau
dojimas per metus pareikalau
ja $100,000.

|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii||||||||||||||||||||„|||l,||||||ln,,||,l|||||l|i|||||ll|„„l„„t.
PERKRAUSTYMAI — MOVING

Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Del artimų ir 
tolimų distancijų. Kaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO. MTUAN1CA AVĖ., CHICAGO, ILL. 

Telefonas — FRontier 6-1882

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !
NAUJI 1957 M. MODELI Aaukoti specialiose rinkliavose, 

kurios seselių kazimieriečių nau 
dai greitu laiku įvyks lietuvių 
bažnyčiose. Seserys 
daug pasišventimo ir yra vertos J LkuiLSrb.Xr»ku‘

Šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų 
Draugija savo šaunia vakarie
ne, įvykusia sekmadienį Marijos 
augštesn. mokyklos patalpose, 
pradėjo jubilėjinių metų iškil
mes. Kaip žinome, šiemet Šv. | paramos.
Kazimiero Seserų Kongregaci- Buvo įteiktos dovanos na-: 
ja šiemet švenčia 50 metų su- riams, kurie rėmėjų organizacijo

• Televizijos
v Radijai: importuoti ir vietiniai, 

, I AM/FM, nešiojami ir kit. 
parodoj • Fonografai • Ht-Ftdelity

CRANE SAVINGS

kaktį nuo jos įkūrimo, ir šie me
tai bus atžymėti keliais jubilėji- 
niais parengimais.

Patyrusių virėjų paruoštais 
skanumynais sustiprinti, vaka
rienės dalyviai visų pirma iš
klausė vienuolyno kapeliono ku
nigo A. Zakarausko kalbą, ku
rioje jis šiltai atsiliepė apie tuos 
geraširdžius lietuvius, kurie pa
rodo tokią nuoširdžią paramą se
selėms kazimierietėms.

Prie garbės stalo buvo kan. J. 
Paškauskas, Rudžiai, kun. My
kolaitis, kun. Puišis, kun. Mali
nauskas, kun. Cinikas ir kun. į 
Prunskis. Parengime taip pat 
dalyvavo dr. Stulga, dr. Rudo
kas, B. Eisinas, Janulis ir Gry
bauskas — paskutinieji du at
stovavo mūsų bankus. Svečių iš 
visų parapijų buvo pilna salė.

Įdomu, kad nelietuvis ameri
kietis John Gilmore įrašė amži
nomis narėmis savo dvi jaunas 
dukreles, paaukodamas po $100.

Kan. J. Paškauskas savo kal
boje pasidžiaugė tais lietuviais, 
kurie leidžia savo vaikus į sese
lių vedamas lietuviškas mokyk
las. Ragino lietuvius gausiau

skutimosi mašinė
lės, plaukų džiovint- -ai, kavos 
virduliai, tosteriai, i. cmastertai, 
automatiškos keptuve.j ir kt. na 
mų apyvokos reikmenys

• Rašomos mašinėlės
• Elekt. laikrodžiai ir Jvatrns kito

kie daiktai.
Pigiausiai plrksite Ir geriausi* pa

jau keliasdešimt metų išbuvusi , tarnavimą gausite Inž. A. Hemėno

je yra išbuvę 35 metus. Taip pat 
buvo pagerbta A. Nausėdienė,

š'os organizacijos pimininke. 
Vyresniųjų giedrininkių var

du sveikino E. Vilimaitė.
Buvo turtinga meninė progra

ma. N. Linkevičiūtė, J. Mašio- 
taitė ir R. Kviklytė suvaidino 
linksmą komediją "Prie Nevėžio 
upės”. Keturios moksleivės 

'grakščiai pašoko Strausso valsą 
“Pavasario balsai”. Koncertinė
je dalyje sveikinimo dainą pa-

KAS KĄ IR KUR
— LRKSA Chicagos apskrities 

susirinkimas įvyksta š. m. vasario 
27 (trečiadienį), 7 vai. vak. Liet. 
Vyčių salėje.

Į šį svarbų susirinkimą kviečia
me atvykti visus apskrities ir k.uo- 
PV. valdybų narius ir Susivienijimo 
veikėjus. Išklausysime įdomų ir 
naują pranešimą iš Vykdomosios 
Tarybos veiklos bei jos planų, pa
darysime nutarimą dėl Susivieniji
mo sukakties minėjimo ir spręsi- 
pie kitus aktualius klausimus.

Apskrities valdyba
— Chicagos Lietuvių Suvalkie

čių draugijos mėnesinis susirinki
mas įvyks vasario 27 d., trečia
dienį, Hollyvvood svetainėje. 2417 
W. 43rd St., 7:30 vai. vak. Na
riai prašomi dalyvauti laiku ir 
skaitlinga.

Nutarimų rast.
— Mergaičių Kodalicijts susi

rinkimas bus ateinantį sekmadie
nį po 10 vai. mišių. Pusryčiai ir 
trumpas susirinkimas įvyksta šv. 
Jurgio parapijos klebonijoj.

imonėje.

OJTmivision

[sales - Service}
Sav. Inž. A. SUMENĄS 

S32I S. Halsted — OLMMde 4-5BBB
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais 9—9

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
B A L DU S
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdnaudas
2313 W. 91 st St., ChJcago, III. 

Tel. PRt.Kpect 9-2781

NUO U2SISENE JUSIU
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie, kurie kenčia nuo SENI.’, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
na gai i ramiai sėdėti 1r naktimis 
miegoti nes jų užsisenfijustos žaiždos 
niežėjimų ir skaudėjimą senų atvi
ru ir skaudžių žaiždų uždekite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypat'oyes lengvins Jusu skaudėji
mų. ir galėsite ramiai miegoti nak- 
t) Vartokite Ją tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežSjtmų ligos vadinamos PSORIA- 
818. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE.S EOOT, su
stabdo džiovinimą, odos Ir perplyšimų 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstanč.tos susktlHios odos dedir- 
vinių, odos IšbSrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy- 

I styklų. Ji yra gera gyduolė nuo lft- 
! viršlnių odos ligų. Le

gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et.. $1.25, tr $3.50.
Pirkite vaistinėseChi- 
cagoj ir apylinkėse—
Milwaukee, Wis<:., Ga- 
••v.ind. Ir Petroll, Mi- 
chtgan arija rašyki
te i r atsiųskite Mo- 
ney order J

LEGULO, Department D., 

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

KAS TURI GERA SKONI, VISK« PERKA PAS LIEPOM!
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 CENTKR, INC.

3222-24-26 So. Halsted Str. VIctory 2-4226
Pirui., Ketvirt. 9—9:30. Sektu. 10—5, Kitom diencn 9—6

%

z?

AND LOAN
ASS’N

2555 WEST 47th STREET LAfayette 8-1083
B. R. Pietkievvicz, prez.; E. R. Pietkievvicz, sekr. Ir advokatas

Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame ir perkame 
valstybes bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradekite taupyti atidarydami suskintu šiandien. A|Hlrau<ta iki 110,000.

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

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM J VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

meny turinčiy ilgą patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne Avė., Telef. Vlrginia 7-7097

10 Alsakymu Kodėl Apsimoka Taupyti 
Standard Federat Taupymo B-veje

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

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

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

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

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

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

CHARTERED AND SUPERVISED BY 

THE UNITED STATES GOVERNMENT
JUSTIN MACKIEVVICH, Frcsident 

JUSTIN MACKIEVVICH, Jr., Vice-President

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

Standard Federal Savings
žilį

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
(Archer Avė. at Sacramen-to)

PHONE: Vlrginia 7-114 I

maus


