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Amerika norėtų, kad sąlygos 

pakitėtų Rytų Europoje

SALOMĖJA NARKĖL1ŪNAITĖ 
Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Lietuvos, Latvijos ir Estijos var
dai jau antrukart šio mėnesio paskutinių savaičių bėgyje čia nu
skambėjo kaip priminimas ir įspėjimas pasauliui prieš sovietinę 
subversiją.

JAV senatorius William Know

Jungtinių Tautų pajėgas

naudos Akaboje ir Gazoje
WASHINGTONAS, vas. 28. — Pranešama, kad Izraelis yra 

pasiruošęs netrukus ištraukti savo kariuomenes iš dviejų ginči
jamų Vidurio Rytų apylinkių — Akabos ir Gazos — pagal planą, 
kurį apsvarstė su Jungtinėmis Amerikos Valstybėmis ir Prancū

land iš Californijos priminė Pa
baltijį, kalbėdamas JT specia
laus politinio komiteto diskusi
jose, kurios prasidėjo šios savai
tės bėgyje sovietų įneštuoju klau 
simu, kaltinąnčiu Jungtines 
Amerikos Valstybes subversine 
veikla Sovietų Sąjungoje ir jos 
satelituose.

Prez. Eisenhowerio politika

neturi agresinių tikslų
Prieš tai Pabaltijys panašiai 

buvo primintas JAV ambasado
riaus Henry Cabot Lodge, kai 
tas kalbėjo kitu sovietų įneštu 
punktu, kuris kaltino JAV dėl 
vad. Eisenhowerio politikos. Ta
da, nors Amerika pati ir sutiko, 
bet nei generalinis komitetas, nei 
pati Generalinė asamblėja nepa
tvirtino to klausimo diskutuoti. 
Ambasadorius Lodge generalinio 
komiteto diskusijose tada, tarp 
kitų dalykų, pareiškė, jog pre
zidento Eisenhovverio politika V. 
Rytuose neturi agresinių tikslų 
ir yra tik tam, kad būtų Vid. Ry
tuose išvengta to paties, kas at
sitiko su Lietuva, Latvija, Esti
ja ir kitomis laisvomis ir demo
kratinėmis valstybėmis. Į tuos 
žodžius vėliau sovietų užsienių 
reikalų ministerio pavaduotojas 
V. Kuznecov atsakė, kad Pabal
tijys pats pasirinko savo valdy- 
mo8i formą ir kad dabar darąs 
didžiulę pažangą visose srityse. 

Panašus pokalbis
Praėjusį antradienį tarp ame- 

rikiečiozir ruso įvyko irgi pana
šus pokalbis. Tik amerikiečiu 
buvo senatorius Knovvland, o so
vietų kėdėje tas pats Kuzneco- 
vas.

Kai Kuznecovas išdėstė visus 
kaltinimus prieš Ameriką, iš
skaičiuodamas visas JAV orga
nizacijas, kurių veikla, anot 
Kuznecovo, yra nukreipta prieš 
Sovietų Sąjungą ir kitas liaudies 
respublikas, jam atsakė JAV de
legatas Knovvland. Ir čia Know- 
land nukreipė kaltinimą visiš
kai priešinga kryptimi — jis bū
tent faktais įrodė, kad tai ne 
Amerikos politika, bet pačios So 
vietų Sąjungos veikla yra parem
ta intervencija į kitų kraštų vi
daus reikalus. Ir čia jis pakarto
tinai kvietė Sovietų Sąjungą leis 
ti užsieniečiams laisvai keliauti 
po Rytų Europos kraštus, kad 
pasaulis pamatytų tikrą teisybę.

Pavergtosios tautos vėl bus 
laisvos

Išminėjęs visus JAV preziden
to Eisenhovverio ir sekretoriaus 
Dulles bei kitų augštų pareigū
nų pareiškimus dėl Rytų Euro
pos kraštų išlaisvinimo reikalin
gumo, senatorius Knowland pa
brėžė, kad niekur nieko nesą pa
sakyta, jog Amerika nori primes 
ti Rytų Europai savo politinę ir 
ekonominę sistemą. „Aišku, se
natorius sakė, „mes norėtume, 
kad sąlygos pakitėtų Rytų Eu
ropoje, ir mes niekados nenusto
sime vilties, kad pavergtosios 
tautos vėl bus laisvos ir galės 
džiaugtis pagrindinėmis žmo
gaus teisėmis, kurios yra pripa
žintos jiems pagal JT Chartą“.
Smurtai kišasi į Rytų Europos 

kraštų vidaus reikalus
Senatorius Knovvland peržvel

gė faktus, įrodydamas, kaip So

vietų Sąjunga kišasi į Rytų Eu
ropos kraštų vidaus reikalus. Jis 
išskaičiavo visus sovietų veiks
mus prieš tų tautų laisvę. Ir čia 
jis pasakė: „Sovietų Sąjunga pa 
vertė tris Pabaltijo respublikas 
— Estiją, Latviją ir Lietuvą į 
sovietų provincijas, sulaužyda
ma 1939 metų iškilmingas drau
giškumo ir nepuolimo sutartis“.

Toliau, kaip aiškiausį sovieti
nio kišimosi į vidaus reikalus pa 
vyzdį, jis nurodė pastaruosius 
įvykius Vengrijoje, kur sovietų 
kariuomenės įsikišimo dėka žuvo 
apie 25 tūkstančiai vengrų pa
triotų ir keli tūkstančiai rusų 
kareivių.

Savo labai prieš sovietus nu
kreiptą kalbą jis baigė viltimi, 
kad gal kada sovietai grąžins 
Rytų Europos tautoms laisvę. Ir 
šitai, anot senatoriaus, būtų pats 
didžiausias sovietų valdžios įna
šas pasaulio taikos reikalui. 

Sovietinė pasaka
Kuznecovas tuo tarpu Knovv- 

llandui atsakė sekančią dieną. 
Kaip jau sovietinio bloko atsto
vai' paprastai claro, Kuznecovas 
„atmetė“ kaltinimus dėl Pabal
tijo valstybių. Anot Kuznecovo, 
tų valstybių žmonės laisvai pasi
rinko įstoti į Sovietų Sąjungą ir 
tos valstybės buvo priimtos kaip 
lygių teisių sovietinės respubli
kos.

Nėra abejonės, kad šitas „lais
vo įstojimo“ į sovietinę vergiją 

! argumentas dar ilgai čia bus so
vietų kartojamas, kai tik kas iš 
vakariečių kada minės Pabaltijo 

i valstybes. Tai, žinoma, sovietinis 
arkliukas taip, kaip sovietai sa
ko, kad Pabaltijo minėjimas esąs 
vakariečių arkliuku. Tik visa bė
da, kad toms Pabaltijo valsty
bėms nuo to minėjimo nė kiek 
negeriau.

Kodėl nepatiekia?
Ta pati Amerika, kuri turi su

rinkusi tiek dokumentinių faktų 
apie sovietų agresiją prieš Pa
baltijo kraštus, kad ir prasižio
ja, jog ji turinti tokios medžia
gos, bet jos ligi šiol Jungtinėms 
Tautoms dar nepatiekė. Kaiku- 
rie vakariečių diplomatai galvo
ja, kad Amerikai turbūt nesusi
darys niekados geresnės progos 
tokiai medžiagai patiekti, kaip 
tokiais atvejais, kai sovietai kal
tina Ameriką, taigi, kaip dabar. 
Bet, jei jau nieko nebuvo ligi 
šiolei, tai nebus nieko ir toliau 
bent dabartinės sesijos metu, 
nes šią savaitę sesija jau išsi
skirsto ligi sekančios — dvylik
tosios ,kuri susirinks tik šių me
tų rudenį.

Pasmerkė
NICOSIA, Kipras, vas. 28. — 

Britų teismas Nicosijoje pasmer
kė mirtimi tris graikus kiprie- 
čius už įsigijimą ginklų ir amu
nicijos.

Ledų audra
BOONE, N. C., vas. 28. — Le

dų audra penkiolika minučių su 
laikė susisiekimą Boone.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — ap
siniaukę ir mažas oro tempera
tūros pasikeitimas.

Europos šešių valstybių ,ministeriaj pirmininkai Paryžiuje pasiekė visiško susitarimo bendrosios Eu
ropos rinkos ir atominei energijai naudoti bendruomenės įsteigimo klausimais. Iš kairės į dešinę: Bel
gijos A. Van Ackers, Vokietijos Konrad Adenauer, Prancūzijos Guy Mollet, Italijos Antoine Segni, O- 
landijos AVilhelm Dress ir Luksemburgo Joseph Beck. (INS)

Staseno agentūrą 
perima Valstybes
departamentas

WASH3NGT0NAS, kovo 1. — 
Valstybės departamentas šį penk 
tadienį perima Harold Stasseno 
nusiginklavimo skyrių, baigiant 
jo egzistenciją, kaip atskiros vy
riausybės šakos.

Nežiūrint naujo statuso, Stas- 
senas vadovaus Amerikos dele
gacijai Londono konferencijoje, 
kur kovo 18 d. prasidės pasikal
bėjimai nusiginklavimo klausi
mais. Po to, greičiausia vasarą, 
Stassenas pasitrauks iš nusigin
klavimo komisijos pareigų.

Stassenas pareiškęs draugam, 
kad jis sieks politinės karjeros. 
Galbūt kandidatuos į Pennsyl- 
vania gubernatoriaus postą.

Piktas mergaitės
laiškas prezidentui

WASHINGTONAS, vas. 28.— 
Nepilnametė mergaitė grasina 
nužudyti prezidentą Eisenhovve- 
rį, kadangi Elvis Presley šaukia
mas į karinę tarnybą. Jos ląiške, 
gautame Baltuose Rūmuose, ra
šoma:

„Jei aš gyvenčiau Washing- 
tone, aš tave užmuščiau dėl paė
mimo mano Elvis Presley į kari
nę tarnybą. Argi neįsivaizduoji, 
kad jis gali žūti, jei karas kri
tų1

k ergaitė, gyvenanti vidurio 
rytuose, buvo policijos sulaiky
ta, bet vėliau paleista. Ji buvo 
įspėta, kad bus nubausta, jei vėl 
rašys panašų laišką.

Presley sveikata patikrinta 
prieš einant į karinę tarnybą ir 
jis laukia šaukimo.

41,000 vokiečių
paliko Lenkiją

VARŠUVA, vas. 28. — Dau
giau kaip 41,000 vokiečių pasku
tiniais mėnesiais išvyko iš Len
kijos. Jie buvo atskirti nuo šei
mų, kai po karo buvo rytinė Vo
kietija padalinta.

Nori prekybos
TOKIO, Japonija, vas. 28. — 

Japonijos naujas ministeris pir
mininkas Nobusuke Kishi šian
dien pasiūlė sušvelninti prekybi
nį suvaržymą prieš komunistinę 
Kiniją.

Eksportas į JAV
HANNOVER, Vokietija, vas. 

28. — Automobilių gamintojas 
Heinz Nordhoff pasakė, kad vo
kiečių „volksvvagen“ automobi
lių bus daugiau pasiųsta į Jung
tines Amerikos Valstybes šiais 
metais negu buvo išsiųsta 1956 
m.

KALENDORIUS
Koyo 1 d.: šv. Albinas; lietu

viški: Ilgavaris ir Gražuolė.
Saulė teka 6:28, leidžiasi 5:40.

Eisenhoweris, Mollet sutarė 

Vidurio Rytų klausimais
WASHINGTONĄS, vas. 28. — Prezidentas Eisenhovveris ir 

Prancūzijos ministelis pirmininkas Mollet trijų dienų pasitarimus

zija.
Tuo klausimu pranešimas bus 

patiektas šiandien vakare ar ry
toj Jungtinėms Tautoms. Pa
skirtas Jungtinių Tautų genera
linės asamblėjos posėdis apsvars 
tyti sankcijų klausimą prieš Iz
raelį turbūt vėl bus atidėtas, kai 
Izraelio pajėgų pasitraukimo de
talės bus sudarytos.

šiandien apvainikavd susitarimu
Abu vadai patiekė jungtinį pa 

reiškimą, kuris vėl cementuoja 
tradicinius draugystės ir pasiti
kėjimo ryšius, kurie buvo apdras 
kyti praėjusį rudenį anglų — 
prancūzų invazijos į Egiptą.,

Prezidentas Eisenhoweris ko
vo 21 — 24 d. Bermfdoje tarsis 
su Britanijos ministeriu pirmi
ninku Macmillanu. Ir čia bus 
baigta atstatyti trijų didžiųjų 
vienybė.

Eisenhovverio — Mollet pasi
kalbėjimai vyko tuo metu, kai 
visu greičiu buvo--jDEtfidžiama 
Izraelio kariuomenės pasitrau
kimo iš Akabos ir Gazos byla. 
Jiems buvo proga pridėti savo 
pirštą prie Izraelio bylos.

Krizės chronologija
Arabų — Izraelio krizės įvy

kių chronologija:
Spalio 29. — Izraelis pradėjo 

didžiulį puolimą skersai Egipto 
Sinajaus tyrumą.

Spalio 31. — Britanija ir Pran 
cūzija pradėjo karinius veiks
mus prieš Suezo kanalo apylin
kės taikinius.

Lapkričio 2. — Izraelio kariuo 
menė paėmė Gazos ruožą.

Lapkričio 5. — Jungtinių Tau
tų asamblėja nubalsavo sudaryti 
Vidurio Rytų policines pajėgas.

Lapkričio 7. — Britai ir pran
cūzai įsakė sustabdyti karinę ug
nį.

Lapkričio 11. — Pirmieji Jung 
įtinių Tautų policijos vienetai 
įžengė į Egiptą.

Gruodžio 2.—Izraelio pajėgos 
atsitraukė daugiau kaip 30 my- 

|lių Suezo kanalo rytuose.
Gruodžio 3. — Britai ir pran

cūzai sutiko ištraukti kariuome
nes iš Egipto.

Gruodžio. 19. — Ben-Gurion 
pasakę, kad Izraelis neleis Egip
tui atgauti Gazos ruožo.

Gruodžio 22. — Britų — pran
cūzų pajėgos visiškai pasitraukė.

Sausio 15. — Azijos — Afri
kos blokas Jungtinėse Tautose 
reikalavo pasmerkti Izraelį, kad 
jis neištraukia savo kariuome
nės.

Sausio 22. — Izraelis pasitrau 
kė iš Sinajaus, išskyrus Akabos 
pajūrinę apylinkę.

Vasario 2. — Jungtinių Tau
tų generalinė asamblėja pareika
lavo šeštą kartą, kad Izraelis pa
sitrauktų už 1949 m. Palestinos 
karo paliaubų linijos.

Vasario 11. — Jungtinės Ame 
rikos Valstybės pasiūlė dviejų 
punktų planą ištraukti kariuo
menę. Kongresmenai nepritarė 
sankcijoms prieš Izraelį.

Vasario 12. — Izraelis prašė 
stipresnio JAV užtikrinimo, kad 
Egiptas nebepultų Izraelio.

Vasario 17.—Prezidentas Ei-

saugoti Vidurio Rytų taiką.

Dviguba sukaktis
VATIKANAS, vas. 28. — Po

piežius Pijus XII šį šeštadienį 
bus 81 metų amžiaus ir tą dieną 
minės 18 metų popiežiavimo su
kaktį.

Popiežiaus Pijaus XII sveika
ta yra gera.

Laivyno pratybos ’
MAR DEL PLATA, Argęnti- ] 

na, vas. 28. —- Jungtinės Ameri
kos Valstybės ir Argentina pra
dėjo jungtines laivyno pratybas 
20 mylių nuo Mar Del Plata.

senhoweris patiekė Izraeliui nau
ją prašymą ištraukti kariuome
nę.

Vasario 20. — Prezidentas Ei- i 
senhoweris savo kalboje, pasa
kytoje per televiziją, pareiškė, 
jog Jungtinės Tautos neturi kito 
pasirinkimo, kaip paspausti Iz
raelį, kad ištrauktų kariuomenę.

Vasario 21. — Ben - Gurion 
pasakė: Izraelis ištrauks pasku
tinius kareivius, jei Jungtinių 
Tautų policijos pajėgos stovės 
Akabos įlankoje ir Egiptui ne
bus grąžintas Gazos ruožas.

Vasario 27. — Jungtinės Ame
rikos Valstybės, Prancūzija, ir 
Izraelis sutarė dėl plano ištrauk
ti Izraelio kariuomenes iš dviejų 
ginčijamų apylinkių — Akabos 
ir Gazos — ir ten įvesti Jungti
nių Tautų kareivius.

Vakarų Vokietijoje 
yra apie 12 milionų
tremtinių pabėgėlių

BONNA, Vokietija. — Vokie
čiai skelbia, kad šiuo metu Fed. 
Vokietijos respublikoje yra apie 
12 mil. tremtinių pabėgėlių, be 
to 216,000 buv. DP, vadinamų
jų „heimatlose Auslaender“. Tuo 
būdu beveik kas ketvirtas sutin* 
karnas žmogus yra pabėgėlis ar< 
ba buvo priverstas palikti dt\ 
vienų ar kitų priežasčių savo tė
vynę. Be to skaičiuojama dar 
314,000 evakuotųjų, kurie laukia 
progos, kada galės grįžti į save 
gimtąsias vietoves

Berlyne ir Vak. Vokietijoj dat 
tebėra 3,064 gyvenamieji ar pe
reinamieji lageriai, kur tebelah 
komi daugiau kaip 400,000 žmo
nių. Nors daugumui yra pavykę 
parūpinti darbo, bet dar tūkstan 
čiai tebėra išdraskytų šeimų ir 
šimtai tūkstančių neturinčių bu 
to.

Vengrų pabėgėliams šelpti bu 
vo paskirti 25 mil. DM.

Politiniai stebėtojai vakar spė 
liojo, kad Amerikos, Prancūzijos 
ir Izraelio pareigūnai sutarė 
šiais klausimais:

1. Izraelio pajėgos pasitraukia 
iš Akabos ir Gazos ir ten pasiun
čiama Jungtinių Tautų kariuo
menė.

2. Izraeliui užtikrinamas lais
vas pravažiavimas Akabos įlan
ka.

Izraelio pareigūnai patenkin
ti, kad tuo planu Izraelis bus ap
saugotas prieš egiptiečių puoli
mus iš Gazos ir Egiptui nebus 
leista blokuoti Akabos įlankos.

Švelnins režimą
LONDONAS, vas. 28. — Kip

ro salos gubernatorius John 
Harding kelių dienų laikotarpy
je pradės švelninti nepaprasto 
stovio taisykles Kipro saloje.

Už įsigijimą sprogstamosios 
medžiagos nebebus baudžiama 
mirtimi.

Laiminga nelaime
KENTLAND, Ind., vas. 28. — 

Monon geležinkelio keleivinio 
traukinio penki vagonai ir gar
vežys vakar nuėjo nuo bėgių 
prie Thayer, 20 mylių šiaurėje 
nuo Kentland, bet sužeistų nebu
vo.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Arabų „keturi didieji“' — Saudi Arabijos karalius Saud, 

Jordano karalius Hussein, Sirijos prezidentas Shukri EI Kuwatly 
ir Egipto prezidentas Nasseris — paskelbė savo „pozityvų neutra
lumą" pasaulio reikaluose. Jie pasakė, kad arabų valstybės apgins 
pačios save be užsieninių paktų. Arabų „keturi didieji" reikalauja 
Izraelį savo karines pajėgas be sąlygų ištraukti iš Egipto už 191/9 
metų karo paliaubų linijų. Jie pasmerkė „britų agresiją prieš Ye- 
meną ir palaiko Alžirijos arabus kovoje prieš prancūzų režimą.

— Egipto prezidentas Nasseris nepalankiai žiūri, kad į Gazos 
ruožą ir Akabos apylinkę norima įvesti Jungtinių Tautų kariuo
menę pagal Amerikos, Prancūzijos ir Izraelio planą. Ten JT ka
riuomenė pasiliktų kol Egipto — Izraelio ginčas aprimtų.

— Danija įsakė sovietų laivyno pareigūnui, priskirtam prie 
Sovietų Sąjungos ambasados Kopenhagoje, išvykti iš Danijos, nes 
jis bandė gauti slaptų karinių informacijų.

— Izraelio premjerus Ben - Gurion vakar vėl sušaukė nepa
prastą ministeriu kabineto posėdį, kuriame buvo apsvarstyta pas
kutiniai W ashingtono pasiūlymai dėl Izraelio pajėgų pasitraukimo 
iš Gazos ruožo ir Akabos įlankos. Atrodo, kad kabinetas priėmė 
Washingtono pasiūlymą.

— Izraelio vyriausybės pareigūnas vakar paneigė pranešimus, 
kad Izraelis yra nusistatęs savo karines jėgas ištraukti 1/8 valandų 
laikotarpyje iš Akabos įlankos ir Gazos ruožo. Jis pasakė, kad 
nereikia būti perdaug optimistu dėl dabartinių JAV — Izraelio 
pasikalbėjimų.

— Tarptautinių žinių agentūra iš Tel Aviv pranešė, jog Izrae
lio vyriausybės šaltiniai vakar pasakę, kad visos karinės pajėgos 

• kelių dienų laikotarpyje bus pradėtos traukti iš Gazos ruožo ir 
j Akabos apylinkes.

— Azijos, Arabijos ir Sovietų Sąjungos bloko kraštai vakar 
pranešė Jungtinėms Tautoms, kad jie reikalaus sankcijų prieš 
Izraelį nepaisant privačių pasikalbėjimų JT ir Washhingtone.

— Iš Kairo gautas pranešimas, jog Egiptas niekada nesutiks, 
kad, Jungtinės Tautos ar kitos pašalinės jėgos kontroliuotų Gazos 
ruožą arba Akabos įlanką, ir Egiptas niekam neleis kontroliuoti 
Suezo kanalo.

— Egiptas vakar gyrė arabų „keturių didžiųjų" vieningumą.

Atemetė siūlymą
TOKIO, Japonija, vas. 28. — 

Japonijos socialistai reikalavo 
paleisti parlamentą ir paskelbti 
naujus rinkimus. Žemesnieji rū
mai (parlamentas) 251 balsais 
(prieš 145) atmetė socialistų 
siūlymą.

grupes
Indonezijos religines 

prieš
Sukamo planą

JAKARTA, Indonezija, vas. 
28. — Indonezijos religinės gru
pės šiandien susijungė prieš pre- 
zidento Sukamo pastangas atsi
sakyti Vakarų demokratinės sis
temos ir įsteigti „kontroliuoja
mą demokratiją“ su komunistų 
dalyvavimu vyriausybėje.

Sakoma, kad 100,000 komu
nistų ir kairiųjų simpatikų su
sirinko prie prezidento palociaus 
ir šaukė, kad jie pritaria Sukar- 
no „naujo stiliaus“ vyriausybei. 
Bet kareiviai ir ginkluoti auto
mobiliai minią nuramino.

Raudonieji siautė Jakartos 
gatvėse, šaudė į orą ir pagrobė 
keliolika asmenų.

• Austrijos vyriausybė susi
rūpinusi, kad Vengrijos komu
nistinė valdžia gavo įsakymą iš 
Maskvos provokuoti Austrijos— 
Vengrijos pasieny incidentus. In
cidentai lig šiol reiškėsi tuo, kad 
vengrų pasienio sargybiniai įsi
brauna į Austrijos žemę ir su- 
iminėja žmones. O tuo tarpu Ven 
grijos valdžia per radiją apkalti
no Austrijos vyriausybę, kad ji 
padėjusi surengti sukilimą.

• New Yorko uosto vilkikų ir 
tanklaivių darbininkų streikas 
eina jau ketvirta savaitė.

t



Redaguoja J. ŠOLICNAS, 518 E. (ireen Str., Champaign, 111.

Nuvainikuota Neris 
J. SOLI C N AS

buvo surinkta 925 dol 
Brutenis Veitis aukojo 37 dol. 
Bronius Galinis aukojo 35 dol. 
Romualdas Veitas aukojo 35 d. 
Po $25 aukojo: Lietuvių Coun-

try Klubas, Vaizbos butas, Lietu
vių Mokslo draugija.

$20 aukojo I. Janulis.
Po $15 aukojo: Stanley Baka- 

nas, Mr ir Mrs L. Šalkauskas.
Po $10 aukojo: S.L.A. kuopa 40, 

Liėtuvog Vyčiai kuopa 19, Home- 
stead Lietuvių klubas, S.L.A. kuo-

Pirmieji ženklai, kad sporto daugiausia pasiaukojimo parodė
šventė artėja jau pradeda ro- Lituanicos centras R. Gaška, spe
dytis. Ir Chicagoje ta proga pa- cialiai atvykęs šioms rungty- B^neĮicial Ass„ Mrs
. . ....... ... , , . .. M. Savickas, Mr ir Mrs J. Virdarytas pirmasis žingsnis, kai nems net iš Philadelphijos apy-

prieš porą savaičių pirmą kartą linkių. Jis labai gražiai likvi- 
šiemet susitiko studentų Litua- davo šiose rungtynėse visuomet
nicos ir Neries krepšininkai Chi
cagoje.

Lituanica labai lengvai nuvai
nikavo praėjusių metų Š. Ame
rikos lietuvių krepšinio meistei-į 
Neries II penketuką 89:66 (37:- 
27).
Aiškus Lituanicos pranašumas

Vos tik pradėjus rungtynes, 
Neris dviemis gražiais Varno 
metiniais iš kairiojo kampo ve
da 4:0, tačiau tai ir buvo viskas, 
ką Neris galėjo parodyti šiose 
rungtynėse. Lituanica nepasi
meta, nors ir buvo jaučiamas 
nepasitikėjimas savimi pradžio
je. Betgi juo toliau, juo drąsiau 
ir užtikrinčiau Lituanica pradė
si žaisti netrukus visiškai užvieš
patauja aikštę. Tuo tarpu Neris 
pasitiki savo geru gynimu (Pra 
puolenis ir Valaitis) ir gana sėk
mingai renka baudas. Bet nerie- rimas Per ™ngtynes nekeisti sa- 
čių baudos neatsvėrė stebėtinai! vo taktikos ir žaisti, remiantis 
tikslių Germano metimų. Geras,j dviemis gynikais, ir buvo pa. 
kaip ir visada, Dirvianskio diri- grindinė, klaida, atnešusi skaudų
gavimas sugebėjo atlaikyti ne- 
riečių geruosius metikus ir šie 
abu tesurinko vos 14 taškų, kai 
tuo tarpu vienas Germanas įme
tė 15. na ir Dirvianskis dar pri
dėjo 12. Taigi Neris, nesugebė
jusi pakeisti žaidimo taktikos, 
pirmame kėlinyje surinko 27, o 
Lituanica — 37 taškus.

Antrajame kėlinyje Lituanica
dar smarkiau atsiplėšia ir per; m4 vedusį Vygantą, tenka ap-
pirmąsias antrojo kėlinio pen 
kias min. Neris neįmeta nė vie
no krepšio, o studentų greitieji 
kraštai Germanas ir Dirvians
kis nesulaikomai didina pasek
mės skirtumą. Tiesą pasakius, 
antroje pusėje kova išsivystė 
tarp keturių žaidėjų. Iš Lituani 
cos metė puolime Germanas ir 
Dirvianskis, o Neries gynime —
Valaitis ir Prapuolenis. Gana 
gausiai susirinkusi publika ga
lėjo pasidžiaugti gražiais meti
mais. Rungtynės į pabaigą išsi
vystė į tikrą taškų medžioklę 
ir betkokio komandinio žaidimo,
kokį mes matėme paskutinės šių rungtynių yra ištroškusi, pa 
sporto šventės metu Chicagoje,, matė neblogą žaidimą ir keletą 
nebebuvo. Rungtynes studentai, išskirtinai gerų žaidėjų. Mūsie- 
gana užtikrintai laimėjo įtikinan1 ji gi krepšininkai atrodo norėtų 
čia 89:66 pasekme. ! žaisti ir tokioms rungtynėms en

tuziazmo yra, tačiau nedėkingos
Vietomis pasikeitus

Tenka pripažinti, jog šiose 
rungtynėse Lituanica parodė 
daug daugiau enutziazmo. negu 
jaunesnieji neriečiai. Ir tai vi
sai natūralu, žinant, kad Litua
nica žaidė prieš lietuvių krep
šinio meisterį.

Žinoma, Lituanica negalėjo 
parodyti gero komandinio žai
dimo, kadangi visas penketukas 
buvo surinktas iš visų keturių 
vėjų. Buvo malonu stebėti pui
kiai mėtantį Germaną, kuris 
šiuo metu yra geriausias Auro
ra kolegijos žaidėjas. Tiek pa- 
suotėse, tik driblinge jam galbūt 
tegalėjo prilygti tik nerietis Va
laitis, Šv. Ritos gimnazijos ko
mandos kapitonas.

Malonu, kad mūsų studentai 
yra vis dar dideli sporto entu
ziastai ir čia nėra abejonės, kad

CRANESAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette $-108$

B. R. Pletkiewic«, pret; E R. Pietklevric*, aekr. Ir advokatas
Mokami* iiiikštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame ir perkame 

valstybės bonus. Tnupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta iki 810,000.

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

pavojingą Neries Andrijauską. 
Gerai pasirodė ir naujieji Litu
anicos debiutantai — gynime 
Kalvaitis ir puolime Grina.

Pirmasis skambutis
Neries jaunajam penketukui 

šios rungtynės parodė, jog mie
goti ant meisterio laurų vainiko 
yra labai pavojinga. Ir galvoji 
mas, kad dauguma žaidėjų kur 
nors treniruojasi, yra labai ap
gaulus. Rungtynės parodė, kad 
ir geri penki žaidėjai dar anaip
tol nesudaro vienos komandos, 
kuri būtų pajėgi nugalėti kitą 
maždaug tokio pat pajėgumo ko
mandą.

Šiose rungtynėse save pateisi
no tik Neries gynimas, sumetęs 
46 taškus ir vedęs visą žaidi, 
mą. Atrodo, kad Neries užsispy

bickas, Dominic Kalėda, R. Rod- 
zanskienė, I. Dudėnas, A. Urbo
nas, P. Jurgaitis, Rev. E. Wassil, 
Rev. Alfa Šulinskas, Mr. ir Mrs 
S. Raudonis, Pranas Baltakis, Vy
tautas Janonis, Vytautas Mažei
ka. Albertas Simanavičius. P. Pi- 
varonas, kun. V. Budreckis, John 
Wise, A. Tamkevičius, J. Dėdinas, 
Mr ir Mrs E. Schultz, kun. Gu
tauskas, kun. Svečias, ir Tėvų 
Pranciškonų, Bridgeville, Garbini
mo Altoriaus draugija.

$6 aukojo A. Zaladuonis.
Po $5 aukojo: Mr ir Mr.- Bimba, 

Mr ir Mrs A. Palecki, W. Kolicius, 
Sr., M. Batvinskas, kun. M. J. 
Kazėnas, A. Vainorius, J. Jonu
lis, V. Maskelunas, Jerry Naujo - 
kas, M. Astrauskienė, J. Jerimi- 
nas, P. Savalskis, Puzinskievičius, 
John Grebluna-s, A. Adomaitis, M. 
Sediukas, I. Sloza, Mrs J. Gedmin- 
skas, E. Jurgaitis, S. Arliušaus- 
kas, B ir L Zokas, J. Yuceps, Mr 
ir Mrs S. Onaitis, P. Marmokas, 
J. Kezis, Mr ir Mrs Kode, J. ir E. 
Paškevičius, P. aGlinis, S. Starta, 
J. Skemundris, A. Karpavičius, W. 
Chinik, S. Alelunas, Senator T. 
Halland, Paul Dargis, Mrs D. Za-i 
sina, William Kolecius, Jr., ir J 
V. Kraus.

$4 aukojo A. Bernotas.
Kiti aukojo po mažiau.

Iždininkas
J. Grėblūnas

pralaimėjimą. D *4 D 1
Kiti Neries žaidėjai puolime * rOVldCIlCC, K. 1

nieko gero negalėjo padaryti, 
nors gynime nuimdavo kamuo-

Aukos Lietuvos laisvinimui
$100 aukojo Amerikos Lietuvių

liūs labai gerai. Žinant Andri- p^lpinis klubas.® $20 Liėtuvių Amerikos Piliečių
jausko pajėgumą, tenka paša- Rymo Katalikų klubas.

Po $10 aukojo:
Tremtinių Būrelis, dr. B. Ma

tulionis, adv. Benjamin Chester 
(Šeštokas), kun. V. Martinkus, 
Edvardas Čiočys ir B. Antanavi
čius.

kyti, kad jo surinkti 7 taškai vis 
dėlto buvo perdaug jau kuklus 
indėlis komandai. Prisiminus 
sporto šventėje taip gerai žaidi-

gailestauti, jog šiose rungtynėse 
mes jį mažai ir tematėme.

Pačioje rungtynių pradžioje 
gražiai pradėjęs Varnas vėliau 
greitai buvo likviduotas fiziniai 
stipresnio Lituanicos gynimo ir' 
negalėjo meisteriui daug padėti? 
Trumpai pasirodė Neries broliai 
Taurai, bet prieš fiziniai prana
šesnius akademikus nė jie ne
galėjo pagelbėti Neriai.

Reikia darbo!
Bendrai paėmus, Chicagos lie

tuviškoji visuomenė, kuri savo 
apsilankymu parodė, kad pana-

sąlygos — ilgos, tolimos kelio
nės bei didelės finansinės išlai
dos — sulaiko nuo sportinio vei
kimo.

Pačiose rungtynėse buvo per
daug jau kalbų ir šūkavimų, ir 
teisėjai sav0 pareigas atliko vos 
vidutiniškai.

žodžiu — Chicaga laukia, kad 
krepšininkai dažniau pasirody
tų ir daugiau dirbtų, nes visi chi 
cagiečiai nori, jog Š. Amerikos 
meisteris būtų vėl iš Chicagos. 
Lituanica ar Neris? Parodys 
tai sporto šventė Toronte.

Žaidė ir taškus pelnė: Litua
nica — Germanas 32, Grina 7, 
Dirvianskis 26, Kruzonas 2, 
Gaška 12, Kalvaitis 3, Kaunas 

i 6; Neris — Vygantas 5, Tauras j 
I 2, Varnas 6, Bartkus 0, Andri-' 
jauskas 7, Tauras II 0, Valai
tis 26, Prapuolenis 20.

>/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ I

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

4 Aukos laisvinimo reikalams
Amerikos Lietuvių Pittsburgh’o, Po $5 aukojo: A. Jurgelevičius, 

skyriaus rinkliavoj, vasario 10 d. |J. Rusas, J. Morkas, J. Kiela, šv.
Onos Draugystė, D. Bernotavičius,
K. Cironka, V. Sobalys, Moterų 
Gildą, Vyčių kuopa, Parapijos Cho 
ras, Kalvaičiai. ,

Po $3 aukojo: P. Kirlys ir B. 
Vaitiekūnas,

Kiti aukojo po mažiau.
Detroit Mich.
ATLIKlME SAVO GARBES 

PAREIGĄ

Paskutiniame JAV Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos suvažia
vime, įvykusiame praėjusių me
tų vasarą Clevelande, nustaty
tas šis LB nario mokestis: dir
bantiesiems — $2 ir nedirban
tiems — $1 metams. Bendruo
menės darbas negali sustoti nė 
vieną dieną, darbo ne mažėja, 
bet daugėja, todėl ir jos gretos 
turi augti ir plėstis. Vieni įšijun 
kime į jas savo darbu, o kiti 
tapkime bent aktyviais Bendruo 
menės nariais, užsimokėdami na
rio mokestį. Tai yra garbės pa
reiga visiems tiems, kurie dar 
jaučiasi esą lietuviais, nes Bend
ruomenė yra visų lietuvių, ir tik 
lietuvių, mylinčių savo kraštą, 
savo kalbą, savo tėvynę, orga
nizacija.

Pradedant šiais metais, vi
siems JAV LB Detroito apylin
kės nariams bus išduodamos na 
rio knygelės, į kurias bus lipina
mi nario mokesčio ženklai. Tai 
bus tartum lietuviški pasai, j ku 
riuos įlipinti ženklai bylos, kaip 
ilgai tamsta nesidrovėjai būti 
Lietuvių Bendruomenės nariu.

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMUS
Naujas specialus didelis 

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

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

JONAS GRADINSKAS
J. G. TELKVISION OOMFANY

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

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

ATIDARA IR SEKM. nuo 11 vai. ligi 3 vai.

iT
VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovtee yra 
saugu Ir pelninga.

Unlversai Savlngs and Loan Associatlon užtikrina saugu
mą ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,006.00 kiekvienam indėliui Ir reikalingi rezervai, • pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas Ir draugiškas patarnavimas.

DSI paskolų Ir visais finansiniais reikalais kreipUtl*

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOC1ATJON 

1800 S. Halsted Street. Chicago 8, Illnois

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO

1

B-VIŲ LYGOS. KURIOSE
Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 

I R
Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS A LOAN ASSN.
624S S. Westem Avė., Chicago 36, III.

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

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

ST. ANTNONY SAVINGS A LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt., Cicero 50. Iii., tel. TO 3-8131-32

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

Už knygutę imamas vienkarti
nis mokestis 25 centai.

Nario mokesti galima sumokė
ti asmeniškai visiems valdybos 
nariams arba paštu iždininkei 
Lidijai Mingėlienei, 153 E. Park 
hurst, Detroit 13, Mich., telef. 
TO-7-0153. Dar priimamas mo
kestis ir už 1956 metus. Atlik 
šią garbingą pareigą tuojau pat, 
nes vėliau užmirši arba nežinosi 
adreso. V. Kutkus Telefonas Vlrginia 7-2481

NAUJI 1957 M. MODELI A
• Televizijos
S Radijai: importuoti Ir vietiniai, 

AM/FM, nešiojami ir klt.
• Fonografai • Hl-Fldelity
• Įkalbėjimo aparatai
• Dulkiasiurbliai, skutimosi mašinfi- 

lSs, plaukų džiovint" "ai, kavos 
virduliai, tosteriai, l cmasterlal, 
automatiškos keptuvėm ir kt. na
mų apyvokos reikmenys

• Rašomos mašinėlės
• Riekt, laikrodžiai ir Įvairūs kito

kie daiktai.
Pigiausiai pirksiu* Ir gerlauHlą pa

tarnavimu gausite inž. A. SemSno 
įmonšje.

lAiDflinfl.

IDlTCLCvision
Csales- Service)

Sav. inž. A. SUMENĄS 
3321 S. Halsted — CLlffside 4-5665
Atdara: kasdien 9—6. pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais 9—9

Tel. ofiso HE 4-OOOO. rez. PR 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. fmrfield Blvd.
V4L: 1 -4 Ir e 9 

(kAtadieniait nuo 1 Iki « vai. p. p
išskyrus ketvirtad. Ir aekmad

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 South Western Avenue 
vai..* kasdien 10-12 vai. U 7-9 vai. 
vak. . šeštadieniais 10-a vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-832*
Res telef. VVAlbrook 5-5076 

*"4. ofiso HE.4-5849. rez. HE.4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71at Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir šešt. pagal sutarties

DR. i. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 West 51st Street
Priima ligonis pagal susltarlma. 

DSI valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdlan išskyrus trečlad. Ir
šeštad.

Res. tel. GRovehlll 6-5603

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South YVestem Avenue 
Chicago 29, III 

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpubllo 7-4*00 

Rezidenda: GRovehlU 0-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 8-4 Ir nuo 6-8:80 v. 

| vak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet
Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginia 7-OO36.

Bertienei dos tel. BEverly 8-8244

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Californla Ava

VAL.: 2—4 ir 6—8 v. p. p. 
šešt. Z—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadieniu*

Ofiso telef. YArds 7—1166 
. Restdendjos — STewart 8-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Wmt S5th Street 
(kampa* Halsted Ir 85-ta gatv6) 

VAL 1—4 Ir 6:10—8:80 p. p. kaa- 
dlen Išskyrus trečiadieniu*. Atidarą 

šeštadieniai* 1—4 vai.

Tel. WAlbrook 5-2670
Re*. HlUtop 6-1560

Dr. Aleiander J. Javols
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marquette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue 

VAL. 8—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak.
Trečlad. Ir šeštad. pagal nutarti 

Tel. Ofiso PR. ■’SSS. rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LfETUVIS GYDYTOJAS)

2500 We«t 63rd Street
VAL kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:8u 
Iki 9 vai. Trečlail, Ir šeši uždą ryta

Telefonas GRovehlll 6-1696

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

’HITAIKO AKINIUS
Valandos: t—11 Ir 7—f , v

•uattartma tšekyrua treči»-4tenlue
2422 W. tfarųuette Kotui

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Prccin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS. sav. 
4058 Archer Avenue

TeL REbance 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

vnYTOJAS IR CHIRURGĄ?
’ iFyrtTVis gydytojas)

8925 West 59th Street 
—4 p plet. 6:80—8:1*na.ftl .užart'

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurge) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South Westcrn Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — I v. p. p. Seštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Ilea. tel. WAlbrook 5-3765

■'•‘L ofiso I’Hospect 6-2240
I’Hospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 So. Wood Street 

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

DR. JULIJA MONSTAVlčlŪŠ
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Va).: kasdien Inuo 6 v. v.'jki 9 v. v?ą 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v.,

IšHkirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUlIman 5-6766
Buto — BEverly 8-3946

Ofiso HEmlock 4-6815 
Rez. HEmlock. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street 
(priešais šv. Kryžiaus ligonin*) 

Priima pagal susitarimą

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

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

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 3-494*.

Namų — UEdarcrent 3-7786

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

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

Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1 484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. Republlc 7-8818.

Ofiso tel«*fonas — Rlsbop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:60 Iki 9:00 v. 
Trečlad. Ir sekmad. tik susitaru*

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Teh-f. REpubllo 7-22*0 

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

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

keičia stiklių Ir rėmus 
4455 S. Oalifornia Ava ,YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki S v. p. p.

DRAUGAS

THE IJTIIUANIAN DAILY KRIENU
4545 W. 63rd St., Chicago 29, Illinois, Tel. IJIdlmv 5-9500

Rntsred a* Second-Class Matter March 81, 1916, at Chicago. Illinois 
Vndes Utie Art of March 8. 1879

M e n, be r of the Cathollc Prese Aas'n 
Pubhehed dally, ėzept Hundaya, 

by the
Vtthusnlan Cathollc P'

8UB8CRIPTION RATE8 
$8.00 per y«ar outslde of Chlnag< 
19.00 per year ln Chicago A Cicere

PRENUMERATA: 
Olcagot Ir C1ce£Oi 
Kl»ur JAV Ir Kanadol 
UMenyje

Soolety *8.00 per year ln Canada

M-ttfms
Forelgn *1100 per year
% metų t rnkn m*n

*9.00 6.00 *2 76 * t 26
88.00 *4.60 *2.60 • 1 90

*11.00 *5 60 *8.09 *1.81

Redakcija straipsnius taiso savo nuottflra Nesunaudotų straipsnių ns 
■euro. Juos grąžina tik Iš anksto susitarus. Redakcija uš skelbimu twH» 
nestaskn Hlrelhlmn kalne* nrlnlunčlamcs ravite ersAvms
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M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopedas - l*rot<*zistas

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. Spec. |>ugalba kojom

(Areli Supports) Ir t. t. 
Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOFEDIJOS TECHNIKOS LAK.
2850 W. 63 rd St.. Chicago 29, III. 

Tel. PRoKpect 6-5U84

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. C3rd St. 
Ofiso teL REllance 5-4410 

Berti, telef. GRovehlU .6-0617 
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. tn. 

Penktad. tik po pietų.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. CLlffside 4-28*6 
Rertlencijoe: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. FL TALUT-KELPŠA
Ofisai 20 N'orth IVacker l»rive 
(Clvic Opera House, kamb. 858) 

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CF^itral 6-2294 

5002 West 16th Str.. Cicero 
Vai. kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai. 

Tel. TOvvnhall 3-0*59 
Kitu laiku ir trečlad. susitarus 

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos) 
Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Avė. 
Tel. PRospcct 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

Tel. ofiso He. 4-2123, rez.PR.6-8481

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRo«pect 6-0400
Rezld. PRoepect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso PR. J-6446, rez. HI ..4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR. 6-665* 

Rezld. 6604) S. Artesian Avė.
VAI. 11 v. v. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERHER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
l\l. YArds 7-182*

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas ir akintų dirbtuvė 
756 West S5th Street

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

Skclhkites "Drauge”!

i
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Programa

ŠOKIAI
Bufetas su lietuviškais 

valgiais

BARAS

Akademinis Užgavėnių Balius
“UŽGAVĖNĖS KAIP LIETUVOJE”

ŠEŠTADIENĮ, KOVO MEN. 2 DIENĄ PRADŽIA 8 VALANDĄ VAKARE

Westcm Ballroom
So. Western Avenue ir 

35th Street

* —

%

Ruošia 
Čikagos Santaros skyrius

SS

DIRBSI - TURĖSI
Kiekviena tauta turi popularių posakių. Turi jų ir lietuviai 

Mes turime nemažai ir tokių, kuriuos kiekvienu atveju galime 
pasistatyti sau pavyzdžiais. Kad pateisintume šio rašinio ant
raštę, paminėsime tik kelis: “Kas dirba, tas ir turi”, “Kas skai
to rašo — duonos neprašo”, “Verkia duona tinginio valgoma”, 
“Kaip pasiklosi, taip išsimiegosi” ir kt.

Šituos ir daug kitų panašių lietuvių popularių posakių gali-1 
ma pritaikyti ne tik prie asmeniško žmogaus pasisekimo, prie kas 
dieninių jo darbų ir rūpesčių, bet ir prie tautinio bei visuomeni
nio veikimo.

Praėjus Lietuvos Nepriklausomybės šventės — Vasario 16 — 
minėjimams, taip pat galime, rodos gana ramia sąžine, pasakyti, 
kad minėjimai praėjo sėkmingai todėl, kad vis tik dirbome.' 
Dirbome ir turime. Darbo pasekmėmis galime nuoširdžiai džiaug
tis. Dirbo Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdomasis Komitetas, 
dirbo visi centriniai Alto nariai, Alto skyriai, Altui pritariančios 
organizacijos bei įvairūs komitetai. Kaikuriose kolonijose gal 
ir pasitaikė nesklandumų, tačiau plačiosios visuomenės noras 
dirbti vieningai, remti Altą, aukoti Lietuvos išlaisvinimo dar
bams paremti tuos nesklandumus nustelbė, vienybės ir darbo 
trukdytojus sugėdino.

Bendrojo darbo pasekmės ryškios visur. Jos ryškios JAV 
vyriausybės sluogsniuose, Kongrese, atskirų valstybių sostinėse; 
ryškūs ir spaudoje. Lietuvos nepriklausomybės šūkiai, dabartinė 
Lietuvos būklė buvo garsinami visur ir iš įvairių tribūnų.

Vadinamoji didmiesčių spauda (didieji dienraščiai) šiemet 
ypač daug vietos davė mūsų tautos reikalams garsinti. Įtakingasis 
“New York Times” parašė, tiesa trumpą, bet reikšmingą veda
mąjį. Taip pat nesigailėjo vietos mūsų Lietuvėlei pagarsinti Chi- ; 
cagos ir kitų miestų dienraščiai. Garsino ją ir katalikiškieji j 
(anglų kalba) savaitraščiai.

Vienas geriausių ir įtakingiausių katalikų diecezinių laik- , 
raščių “The Tablet”, išeinąs Brooklyn, N. Y., matė reikalą be
veik ištisai perspausdinti šen. William F. Knowland kalbą, kurią 
jis pasakė Chicagos Lietuvių Tarybos surengtame minėjime Ma
rijos augštesn. mokyklos auditorijoje vasario 17 d. Savo kalboje 
lietuviams šen. Knowland iškėlė visą eilę komunistų pavergtųjų 
tautų laisvinimo problemų, ypač stipriai pabrėždamas reikalavi
mą, kad Sovietų Rusija pasitrauktų iš Lietuvos ir kitų kraštų, 
kad leistų žmonėms netrukdomai atstatyti savo laisvą ir nepri
klausomą gyvenimą. Šitokia akcija iš sovietų pusės — tai vie
nintelis kelias užtikrinti pastovią taiką. Įdomu, kad “The Tab
let” šią šen. Knowlando lietuviams pasakytą kalbą labai palan
kiai komentavo savo vedamajame straipsnyje. Ir tai tiek Alto, 
tiek visos mūsų tautos dirbamiems darbams pridavė ypatingą 
reikšmę, nekalbant apie patį Lietuvos vardo išgarsinimą.

Apie mus ir toliau kalbės k- rašys, mūsų pastangas ir toliau 
rems, jei mes patys ir toliau būsime veiklūs ir vieningi. Apie 
ką kiti kalbės ir rašys, jei jie mūsų veiksmų nematys. Kai dirb
sime — turėsime, kai vieningi būsime ir bendrai kovosime — lai
mėsime.

ATEITININKŲ AKTUALIEJI 
UŽDAVINIAI

STASYS LŪŠYS, Brooklyn, New York

1. Įvedamosios mintys
Pasižiūrėjus į dabarties ateiti 

ninkus sendraugius, jų išorę ir 
jų vidų, nesunku pamatyti tą 
mielą ir, rodos, taip netolimą 
praeitį, kai dar studijavome, kai 
į žmones brendome, kaį visų 
jaunystė liejosi per kraštus. Da 
bar štai tie patys, neramaus gy 
venimo stipriai sukrėsti, susi
renka ateitininkų sendraugių 
konfeerncijon rimtų ir neleng
vų klausimų svarstyti. Sendrau 
giais vadinamės ne dėl to, kad 
vieni daugiau, o kiti mažiau šen 
stelėjome, bet dėl to, kad jau se 
tas pačias idėjas išpažįstam ir 
niai tais pačiais idealais tikim, 
tais pačiais rūpesčiais sieloja
mės. Sendraugiais esame dar ir 
dėl to, kad vyresnė už mus kar
ta jau labai išretėjo, o jaunes
nė išaugo ir iškerojo. Taip ir 
atsiradome ateitininkų organi
zacijos vyresniųjų eilėse ir pa
tapome tuo veiksniu, į kurį su 
pasitikėjimu ir viltimi žiūri tiek 
tie garbingi, bet reti vyresnieji, 
tiek ypač tie gausūs ir mieli jau 
nesnieji. Kaip vieniems, taip ir 
kitiems ne taip svarbu mūsų žo 
džiai, kaip labai svarbu darbai 
ir kilnūs pavyzdžiai.

Ar dabarties ateitininkai sen
draugiai pajėgia savo tikimo 
idealo aaugštumą, išpažįstamų 
idėjų kilnumą, o taip pat pasa
kytą žodį ir parodytą pavyzdį 
suderinti ir tinkama proporcija 
gyvenimo realybe paversti, yra 
jautrus sąžinės klausimas kiek

vienam. Jį reikėtų pilnu įsijau
timu kasdien svarstyti ir vakari

dėtį Lietuvoje šiuo atveju ge
riau nekalbėkim. Okupantas įve 
dė ten žiauriausią visų laikų ver 
giją ir totalinį prievartavimą 
visais atžvilgiais. Ten vyksta 
taip pat retai istorijoje sutin
kamas didvyriškas pasipriešini
mas. Ten kenčia ir miršta lietu
vis dėl laisvės ir dėl Dievo duo 
tos teisės gyventi, kurti ir mels 
tis. Bet kokia gi būklė laisvuo
se Vakaruose? Nedrįsčiau va
dinti jos klestėjimu, bet nega
lėčiau laikyti ir nuosmukiu. 
Greičiausiai esame ant tokios 
ribos, kurioje ilgai negalėsim iš 
silaikyti — arba turėsim kilti, 
arba riedėsim žemyn. Norint 
kilti, reikia peržiūrėti ir atšvie
žinti ryšius su didžiaisiais ir am J 
žinaisiais energijos šaltiniais. j 
kuriais yra: tyras gilus tikėji
mas, pavyzdingas krikščioniš
kas gyvenimas, karšta artimo 
meilė, didi aukos dvasia. Riedė
jimui žemyn nedaug tereikės; 
deklamacinis patriotiškumas, ap 
tingęs idėjiškumas, rūpinimasis 
tik savimi ir žodžiais be darbų 
sudarys pakankamą svorį kryp 
čia žemyn.

Jei tokia padėtis, tai ji yra 
kritiška. Tuo būdu visai tinka
mu laiku turime ateitininkų šen 
draugių konferenciją. Puiki pro 
ga apsižiūrėti, susivokti ir tei
giamai apsispręsti. Todėl ir de
ra ateitininkų aktualiaisiais už
daviniais susidomėti, juos įsisą 
moninti ir visomis jėgomis vyk 
dyti. Tokių įvairios prigimties 
uždavinių rasime nemaža. Svar
besnius pasvarstysim. Pirmiau
sia aptarsim asmeninius uždavi 
nius, kurie liečia ateitininkus 
sendraugius kaip asmenis. Pas
kui sustosim ties organizaci
niais uždaviniais, kurie nurodo 
ateitininkų pareigas savo orga
nizacijai. Toliau eis visuomeni
niai uždaviniai, nusaką ateiti
ninkų darbą visuomenės gyve
nime, ir pagaliau liesime tauti
nius uždavinius, kurie įpareigo
ja ateitininkus didžiam darbui 
ir didžiai aukai savo tautai, sa
vam kraštui bei savo valstybei.

2. Asmeniniai uždaviniai
Žmogus yra gamtos pasidi

džiavimas. Tai pati augščiau

praeitis ir dabartis, o taip pat 
ir ateitis — žmogaus proto, va
lios, širdies ir rankų darbas.

Tačiau ne visi žmonės lygiai 
istorijos vyksme dalyvauja. Vie 
ni lyg švyturiai šviečia ir ki
tiems teisingą kryptį rodo. Kiti 
lyg magnetas minias j save trau 
kia ir pažangos keliais veda. 
Treti savo proto ir valios jėgas 
įtempę naujų išradimų siekia, 
naujas mokslo ir meno vertybes 
kuria. Bet yra ir dar viena ka

tegorija žmonių, kurią Kristus 
vadino minia (“gaila man mi
nios”). Ji yra pati gausioji, ku
ri labai daug lemia. Ji yra dau
geliu atžvilgiu ir silpna, todėl 
stipresnieji turi pareigų ją glo
boti ir stiprinti. Klystų, kas 
manytų ją tik inertiška mase 
esant. Tokia ji nėra. Ji žiūri,; 
klausosi ir sąmoningai spren
džia. Kai kada ji paseka, o kai 
kada ir sukyla. Dabar mes ją

(Nukelta į"7 pusi.)

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as

menų turinčiu ilgų patyrimų.

STASYS FABIJONAS
2146 $o. Hoyne *««., Telef. Virpinta 7-7097

nių maldų metu daromon sąii- aioji v°Itybė gamtinėje santvar
nės aąskaiton įrašyti. Jei ateiti- koje. Žmogaus asmuo yra tas
ninkai sendraugiai, o taip pat: didy3la kurla"tia ™kan>’s. k“
studentai ir moksleiviai tuo bū
du savo ateitininkiškų pareigų 
atlikimą kontroliuotų, visa at
naujinti Kristuje žymiai paleng 
vėtų. Jei tas susivokimo būdas 
pasirodytų perdėtas, tektų su
sirūpinti, kurią savo išpažįsta
mų idėjų dalį ateitininkai pa
jėgs realizuoti ir kuriuo būdu 
įstengs kitų idėjų veikiamą gy
venimą apvaldyti.

Gyvenimas tuštumos nemegs 
ta. Tokių tuštumų šiandien ir 
nebėra. Jei krikščionis savo ti
kėjimo ir savo idėjų kur nenu
neša, ten išsiplečia kitų nešamos 
kitos idėjos ir kitų skelbiamos 
kitos tikybos. Į didesnes platu
mas nesileidžiant, o tik lietuvių 
tautos apimtimi ribojantis, ten
ka pasakyti, kad ir Lietuvoje 
taip buvo. Katalikiškoji Lietu
va išgyveno įvairių laikotarpių. 
Būta pakilimo ir suklestėjimo, 
bet būta ir nuosmukių. Kai ka
talikai buvo pavyzdingi, apdai
rūs ir veržlūs, jų idėjos vešėjo 
tautos sąmonėje, ir jie vado va

ris visais amžiais visą žmonijos 
kultūrą ir civilizaciją stumia 
pirmyn ir neša augštyn. Visa

Sostas om
” ii TOLI IR ARTI

MAUJI tMOSU TtO/OU-MUIM/r/
tistf metu HrrrfHt'iAS-picos utsąžim/msas

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 36, ILL Tel. WAIU»«k 5-0209

Pridėkit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

Atliekame dideliu^ !r ir' žus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

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

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

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dė, artimų tr 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO. LITUANICA AVĖ., CIITCAGO, ILL. 

Telefonas — FRontier 6-1882
...................................................................................................................Hunui*

SPECIALUS
BARGENAS

Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

K LINOS NUO 
#49.50

augščiau

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FKI.IZ A. RAUDONIS, NEJL.L1E BERTULIS, Sa».

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

KrautuvS atidaryta sekmadieniais nuo 11 IRI 4:30

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Ketiiiiintis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat ics įsikūrimo 
1024 rudais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių sausumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau 
|miiiius pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
a|*liaiidiiniĮ iki $10,000.00, augštų dividendą, bet ir daugeli kilų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena is gra
žiausiai ir moderniškiausiai Įrengtų visoje Illinois Valstybėle.

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

Kasykite 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 iki 8, antradienį ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 iki 8 
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 2 valandos po pietų.

S?

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

ti. Ir kur atsiras konkurentas, kad ji niekada neturė- vo galima veikti. Ar jis nebūtų .ugcbtjęs prieiti prie 
jo vaikino, kuris ją lydėtų, svaigius žodžius kalbėtų. Samanės ir ją savo naudai nuteikti 7 
Ir kaip ji pasiteisins meistrui? Negali! Kantrybės! Buhalterio stropumo daugiau! Vika-

Virtuvėje stengėsi užsimiršti, bet mintys grįžo į ro puolimą reikia per naują pergrupuoti, pervesti į 
šeštadienį, į repeticijas, vaidinimą. kitą planą, kuriame Samanė nesi maišytų Kantrybės!

Klebonas prie stalo jau kalba apie statybą, įtrau- Bet šitame pralaimėjime yra ir naujos pergales 
kia Samanę, šeimininkę, klausia meistro Viktoro, bet
šis griežtai atsisako apsiimti naują darbą.

Išvažiuojant meistras pirmas išeina ir įsėda į ra
telius, kad nereiktų atsisveikinti. Niekas nekreipia 
dėmesio, bet Samanei neramu. Ji supranta, kodėl jis 
toks kietas. Taip norėtų paaiškinti. Bet kaip?

Klebonas gi švyti, nubrukęs skrybėlę ant galvo- 
viršio, mostiguodamas botagu. Įsėdęs vežiman, su
mirksi ir sušunka:

— Laikykimės!
15

pradžia. Ir vėl Samane!
Jis brauko delnu pailgą smakrą ir nori tiksliai 

diagnozuoti įvykius. Per greit viskas ruda. Ne pagal 
planą. Lina. tas turkiškas kalavijo'. dar stovi pc-r 
arti. Pirma reikia ją pasalinti, it tik tada kelias į 
Medžiokalnį bus laisvas.

Nors ir nebuvo užplanavęs, bet vakar Samanę ly
dėjo. Suinma summaruni pastf.ckc neblogai. Jis 
gyrė ją» Kvailystė būti) peikti! Viskas butų išėję 
kur kas geriau, jei ne tas baisus nuotykis

Juliaus šnervės pučiasi, pikto;, aky; sublizga. 
Omai atidaro duris į koridorių Prie aenoo vikaro 
dviratis. Tai šitas velnias reikalą gadino ir vos buhal-

40 tęsinys

— Ar jum patinka kunigėlis?
— Kodėl jūs klausiate? — Samanė sumišo.
— Man atrodo, kad jūs priešinatės vikarui. Tik

riausiai žinote, kad kunigas specialiai rengė vakarą 
jums, norėdamas jus įtraukti.

— Man? — Samanė taip suglumo, kad pradėjo 
veidai kaisti.

— Vikaras norėjo jum gero, norėjo jum rolę duo- Į BANKELIO kambariuose tylu. Nei radijas groja,
ti, o jūs spvrėtės, sutikote tik sufleriuoti. nei Julius gimnastikuojasi. Stovi atsirėmęs į blizgan-Į terio nepražudė!

— Bet ar aš galėjau, aš niekada ... tį seifą toks liūdnas, susikrimtęs. | Jis užtrenkia duris ir dunda kambariuose.
— Vaidinti galite, argi nematėm vakar. Kuni- Pakėlė algą! Tai vienintelė šviesi akimirka va-1 Vakar, kai visa šutve lydėjo nuo valgyklos, vos 

gelis jum nori gero, o jūs tyčia prieš ir prieš! Pakai-Į kar dienos atlaiduose. Daugiau nieko. Pra-lai-mė-ji-( užsėdęs vikaro dviratį, Julius pajuto, kad jo kelnes
mas! Ar užsidengsi akis, ar ausis užsikimši, buhal-1 limpa, prie dviračio sėdyne r.' Gražaus, viršaus kostiu- 
terija liks ta pati: vikarui pasisekė! Ir kas kalta:;?

Samanė!
Buhalteris atsikvepia, pereina kambarį ir vėl su

stoja ties seifu.
Tik Samanė, ir niekas kitas.
Kas galėjo sukalkuliuoti, kad Smilgaičiuose gy

va dar aukos dvasia. Julius visus pažįsta, kaip savo'

besiu su juo, tegu vėl rengia.
— Ne, ne! Aš nevaidinsiu! — Samanė maišėsi.

vo tautos gyvenimui Kai kata- ~ Man° 8Pėjimaa teisingas: jūs nemėgstate vi
nį • • j u - karo, atsisakinėjate, nekenčiate! Jis turi tiek daughloi .[.„nešdavo dulkėm,.. v.e darb„ „ tlel| maža ,, ±
nybe. netekd.vo arba ant laurų meiatraa nu4jo prle aav0 darbo
prianūsdavo, tuoj nauji baisai Samanė stovėjo kieme ties šuliniu, širdis taip 

idėjos plakė. Tjk jai rengė, tik jai, o ji — ėaltaa akmuo, ne- 
, kenčia, neklauso ...

pasigirsdavo ir kitokios 
imdavo plisti.

Kyla klausimas, kokį

mo kelnės! Lim-pa' Net aiktfh. jo p-•-ągaudęs
— Kas jum? Sunku minti?—Samanė paklaust. 
— O ne, panele! Akmuo pasitaikė. Gaila kuni

gėlio dviračio, kad padangų nrprakirdi,
— O! Ir aš bijau akmenų! Pasuksiu į jūsų švie

są! — Jos dviratis priartėjo.
Samanė čia pat. Turi imponuoti, turi kalbėti kaip

sąskaitas, bet šito nuotykio nesitikėjo: Niekas juk
laiko- Degė skruostai, mintys degė. Padėti jai viena neapskaičiuoja, kur prasideda auka ir kur ji baigiasi, 

tarpį dabar išgyvename — klės laimė, bet kokie žmonės: sekioja, įstumia j upę. Tik- Jeigu būtų kita konsteliacija, jei klebonas tą 
tėjlmo ar nuosmukio7 Apie pa-1 riausiai pavydas Klebonas nori tik gerumu užglosty- “auksinę progą” būtų pranešęs prieš savaitę, dar bu-

niekada. Juk toks pasisek ima.;, rugpjūčio mėnesie 
na, o čia kelnės limpa. Laimė, kad ji nežiūri, kaip 
Julius rausta, kaip jo kakta prakaituoja.

(Bus daugiau)
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MOŠŲ KOLONIJOSE
Chicagoje

Lietuvos Vyčiai dirba 
v lietuvių reikalams

Lietuviai, nors ir pavergti ko 
munistų, kovoja dėl laisvės ir 
šiandien. Dar ir dabar yra daug 
partizanų, kurie dieną ir naktį 
nepasiduoda priešui. Jie net 
slaptai leidžia savo laikrašti 
"KOVOS KELIU”; jų obalsia 
— ‘‘Lietuva lietuviams”. Vaka
rų Berlyno "Telegraf” ir Pary
žiaus “France-Soir” praneša a- 
pie didelę rusų veiklą Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje. Baltijos 
kraštų gyventojai, paimti į ru
sų kariuomenę, dažnai iš jos 
pabėga, o paskui užpuola komu
nistų karius ir jų vežamus reik 
menis. Dažnai viešai iškeliami 
paraginimai: “Rusai, vykit na-

2453 West 47th Street, Virginia 
7-9495. Sendraugių pirminin
kas Chicagoje — Ignas Saka
las.

Kuopos 24-99 — Aušros pa
rapijos ir pietinis sujungtas sky 
rius. Čia pirmininkas — Juozas 
Stanaitis, buvęs Draugo kores
pondentas iš Lietuvos. Čia pri
klauso kunigas Borevičius, br. 
Jant’ius, Jonas Jatis, Antanas 
Rudis, Jonus Paukštis, Anta
nas Juknis ir kiti. Paskambinki
te Hemlock 4-9426.

36-tos kuopos, Brighton Par
ke, susirinkimai vyksta Vyčių 
salėj pirmą mėnesio trečiadienį. 
Marųuette Parko 112 kuopa 
renkasi trečią antradienį Gimi
mo parapijos salėj. Kitos kuo
pos yra Bridgeporte, Tora of 
Lake. Roselande, Cicero, North

mokyklos vedėjas Justinas Vai
čaitis ir buvęs vedėjas Kazys 
Mockus,

Po programos bus linksmas 
pobūvis su skaniais lietuviškais 
užkandžiais— lietuvišku kuge
liu, dešromis su kopūstais, lie
tuvišku sūriu, lietuviškais sal- 
dainais, gardžiais “minkštais” 
ir stipresniais gėrimais.

Norintieji galės savo sugebėji 
mus parodyti ir Jono Shurilos or 
kestrui linksmai grojant. Dova
nos bus duodamos ir už šiuos 
pasirodymus.

Nuoširdžiai visi kviečiami at
silankyti į šį įdomų parengimą, 
kurio pradžia bus 3 vai. popiet, 
o pabaiga 11 vai. vaki Įėji
mas — tik 1 dol.

Steponas ir Valentina Minkai

Atpigintas knygų išpardavimas
Draugui persikeliant f naujas patalpas

Šiomis dienomis “Draugas” keliasi į naujas patalpas 4545 West 63rd 
Street.

Persikėlimo proga “Draugas” skelbia platų knygų išpardavimą. Vi
sos žemiau išvardintos knygos yra nupigintos 25% ir daugiau. Šis išpar
davimas yra daromas tam, kad palengvintų sandėlių perkėlimą į naujas 
patalpas. Išpardavimo nupiginiiiias galioja nuo vasario 5 dienos iki kovo 
5 dienos, tik detaliniam pardavimui užsakant tiesiog iš administracijos 
ir kartu su užsakymu prisiunčiant pinigus.

A. Vilai-
Buvo Dabar

$1.50

mo!” Žinios apie sukilimus Vii-Į Side/Gary> Ind. ir Indiana Har 
niuje, istorinėje Lietuvos sosti
nėje, neramumus Taline ir kitur
prasikverbia ir pro geležinę už
dangą. Tuo yra įrodoma, jog 
kova dėl laisvės dar tebėra gy
va.

Šiandien lietuviai yra žiauriai 
žudomi, į kalėjimus grūdami be 
jokios priežasties, šeimos prie
varta išardomos. Apskaičiuoja
ma, jog virš šimto tūkstančių 
žmonių yra išvežta į vergų sto
vyklas tolimame Sibire. 1939 
metais Europoje buvo virš 4, 
200,000 lietuvių, o dabar beliko 
mažiau negu 3 milionai.

Vyčių Kultūros komitetas bu

bor. Informacijų reikalais skam 
binkite Eleonorai Laurin, Chi 
cagos apskrities vicepirminin 
kei, PRospect 8-1047. Į

Antanas Juknis j

Boston, Mass.
RADIJO PROGRAMŲ 
TAIJ2NTŲ POPIETE

Seniausia lietuviškoji radijo 
programa Naujojoj Anglijoje 
veikianti nuo 1934 m. balandžio 
1 d., savo 23 metų sukaktuvių 
proga rengia įdomią talentų po
pietę ir pobūvį kovo 10 d., sek
madienį, 3 vai. p. p. So. Boston

PIGIAI IR SAUGIAI

PHRkRAUSTAU
BALDUS
\ IRTOJE IK Iš TOI.IAl!

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
2313 W. 91st St., Chicago, III. 

TeL PRcMpect 9-2781,

NAUJI LIETUVIŠKI 
REKORDAI

• x ince ■ x- • Lietuvių Piliečių Klubo salele,vo įsteigtas 1955 m. visuotinio . ~ „. x i • • i kampas E ir Silver Str., So Bos-suvaziavimo metu, kuns įvyko *
Newark, N. J. Komiteto tiks-, Kviečiami visokio amžiaus ta- 
las: išsaugoti lietuvių kalbą, ku l]entingi asmenys iš visos Naujo 
ri yra seniausia Europoje iš gy- jsios Anglijos užsiregstruoti da- 
vųjų kalbų, lietuviškas dainas, lbar pas Valentiną Minkienę, ra-
tautinius šokius, išlaikyti lietu
viškus papročius ir tradicijas.

Vyčiai leidžia mėnesinį žur
nalą “Vytis”, kuris yra skaito
mas viso pasaulio lietuvių.

šant jai 502 E. Broadway, So. 
Boston, arba asmeniškai užei
nant į Baltic Elorists gėlių ir 
dovanu krautuvę, minėtu adre
su: galimi ir telefonu užsiregist

Organizacijos patronas-globė ruoti — AN 8-0489.
jas yra Šv. Kazimieras, kuris bu 
vo paskelbtas šventuoju 1522 
metais, Kristaus vietininku e-

Bus įdomi meninė programa, 
kurioje pirmą kartą Bostone pa
sirodys neseniai iš Anglijos at-

sant šventam popiežiui Adria- važiavęs Benediktas Povilavi- 
čius. Dalyvaus labai įdomus ma 
gikas iš Indijos “Bordini the 
Great”, kuris parodys kaip jis 
ryja ugnį ir kitas įdomybes.

Taip pat dalyvaus gražuolės 
seserys Ruth ir Mary Prakapai 
tės, kurios praėjusiais ir užpra- 
ėjusiais metais laimėjo “Miss Li 
thuania of N. E.” konkursą šių 
programų metinėse gegužinėse.

Talentingų asmenų rinkėjais 
šiemet sutiko būti adv. S. Šalnie 
nė, dr. Veronika K. Boderick, 
Imigracijos Biuro narė Teofilė 
Kieliūtė - Tattan, šeštadieninės

nui VI. Kovo 4-tą dieną visi vy
čiai švenčia Šv. Kazimiero die
ną, priimdami Šv. Komuniją ir 
po to turėdami bendrus pusry
čius.

Lietuvos reikalų komitetas, 
vadovaujant darbščiam kunigui 
Jonui Jutkevičiui iš Woręester, 
Mass., pasižymi laiškų rašymu, 
kurių virš 20,000 per metus iš
siunčia. įvairioms valstybės 
įstaigoms ir kitiems, priminda 
mas sunkią ir neteisėtą Lietu
vos priespaudą po žiauriu komu 
nizmo jungu. Taipogi jis atkrei 
pia atitinkamų asmenų dėmesį 
į padarytas klaidas ir parašo 
padėkos laiškus tiems, kurie 
gražiai atsiliepia apie lietuvius 
ar Lietuvą. Laiškai yra siunčia 
mi senatoriams kongreso na
riams, gubėrantoriams, redak
toriams ir šiaip spaudos žmo
nėms.

Šitas komitetas įsteigė Lietu
vos Vyčių aukso medalį, skirtą 
tiems, kurie yra labai daug pa
dėję pavergtų tautų laisvinimui. 
Aukso medaliai jau buvo įteik
ti senatoriui Everett Dirksen, 
(resp., III.) ir senatoriui Paul 
Douglas (dem., III.).

Visi lietuviai kviečiami stoti 
į vyčių organizaciją nariais ar
ba atsilankyti į susirinkimus 
gauti platesnių informacijų. 
Sendraugių skyrius turi susirin 
kimus kiekvieną trečią antra
dienį Lietuvos Vyčių salėje,

KADA IR KAM MOKAMOS

. Pensijos ir Pašalpos
Siame leidinyje Ir 8 pusi. priede at
spausdinta JAV-blų Socialinio Drau
dimo (Sodai Recurity) (statymu* no 
naiiJaunialH ItM metų |tapildymais, 
būtent: 1) OfIclal#s pensllu ir paAal- 
pų lenteles, 2) Moterims penaljų 
mokėjimas nuo 82 metų amžiaus. 3) 
Nedarblnfrlema asmeninu pensijos 
mokėjimas nuo 50 metų amžiaus.

Be to, Hame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingi, atsitikimų (statymas 
(Worlkmcn'H tVnnpensatlnn), su len
telėmis, nurodant už kokius kūno su- 
slžeidimus klek mokama paAalpos 
Leidiniu kaina tik »<» centų.

Pinigus su užsakymais siusti:
“DRAUGAS"

(MI tt'eti <13 Street, fhleago 29, III.

PO $1.50 VIENAS
Laimutė ir Palvis. Solo ir Polka su 

daina.
Vežė mane iš Namų ir Klumpės. 

Budriūno kvartetas.
Šauksmas ir Alutis. Budriūno- 

kvartetas.
Gyvenimo Aidu ir O, Dalele. Bud

riūno kvartetas.
Valcas 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.
Pakirsiu Berželį ir žygis į Vilnių. 

Aidų Orkestras.
Linksmų laikų Polka ir Koja, Ko

ja Polka. Orkestras.
žvaigždelės ir Temsta Dienelė. Mo

terų balsų duetas.
Nokturnas ir Čigonės. Moterų bal

sų duetas.
Barkarolė ir Sutemo. Moterų bal

sų duetai.
Tyliąją Naktį ir Linksmą Giesmę. 

Solo Motekaitienė.
Gul Šiandieną ir Sveikas Jėzau. 

Solo Motekaitienė.
Tu, Lietuva ir Dru-Lia. Pupų Dė

dė iy 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 j kitas 
pasaulio šalis. Amerikoje pašto ir 
supakavimo išlaidoms siųskite eks
tra $1.50, K&nadon — $2.50. Į ki- 

) tas pasaulio valstybes atitinkamai 
daugiau. Siųskami rekordų užsa 
kymus, siųskite Money orderį kar
tu. COD rekordų nesiunčiame..

JOS. F. BLDRIK 
URMTIRE. INC.

3241 S. HALSTED ST. 
Chicago 8, Illinois

TRYS KNYGOS NEMOKAMAI
Kiekvienas, kuris dabar tiesiog iš leidyklos pirks sukaktuvinį 

literatūros metraštį GABIJĄ, gaus tris knygas nemokamai. Met
raštis, kuriame išspaudinta 70 autorių proza, poezija, drama ir 
straipsnai, skirtas spaudos atgavimo 50 metų ir tremties 10 m. 
sukaktims paminėti, įrištas į kietus viršelius, 552 psl. ir kainuoja 
$6.50. Prisiuntęs šią sumą leidyklai, kiekvienas gali pasirinkti ne
mokamai tri sknygas iš šio sąrašo:

Anoj pusėj ežero. Pulgio Andriušio apysakos ..............$1.50
Adra Žemaičiuose. Vlado Andriuškaičio apysaka ..........2.50
Gyvačių lizdas. Francois Mauriac romanas ..................66 2.60
Konradas Valenrodas. Ad. Mickevičiaus ist. apysaka . . 1.50
Mėnuo, vadinamas medaus. Nelės Mazalaitės apysaka . . 2.50
Moters širdis. Guy de Maupassant romanas ...................... 2.60
Pabučiavimas. Juozo Grušo novelės ................................. 1.50
Paklydę paukščiai. Jurgio Jankaus romanas I -d.............. 2.20
Paklydę paukščiai. J. Jankaus romanas II t......................2.60
Per klausučių ūlytėlę. Liudo Dovydėno apysaka.............. 2.20
Petras ir IJucija. Romain Rolland romams .................. 1.20
Po raganos kirviu. Jurgio Jankaus pasaka ...................... 1.50
Tipelis. Pulgis Andriušio humoristinis romams .............. 3.00
Uždraustas stebuklas. Stasiaus Būdavo romanas ..........2.60
Vaikų knygelė. Vysk. M. Valančiaus apsakymai .......... 1.80
Mokėdamai tik $6.50, Jūs gaunate didžiulį metraštį ir tris kny

gas iki $14.70 vertės, taigi iš viso knygų už $21.20. Nei C.O.D. nei 
kolnn knygos nasiunčiamos. Užsakymus su pinigais siųskite šiuo 

adresu: GABIJA
P. 0. Box 355 

Wayandach, N. Y.

AMŽINI ŠEŠĖLIAI — Literatūriniai reportažai 
uis. Nemuno leidinys. 1953 m. 166 pusi............................... .. $2.00.
ANDERSENO PASAKOS I daiis, J. Balčikonio vertimas.

Nemuno leidinys. 1952 inet. Chicagoje 212 p.................. $2.00.
ANDERSENO PASAKOS II dalis. 204 pusi........................... $2.00.
ANGELAI, Frederiek von Lama, 1950, Chicagoy III. 56 pus

lapių *............................................................................................$0.50.
ANNA KARENINA T ir II tomas. Aleks. Tolstojus. Vertė

Pr. Povilaitis. 1954 m. 440 pusi............................................ $4.00.
ANNA KARENINA III ir IV tomas. Aleks. Tolstojus. Ver

tė Pr. Povilaitis. 1954 m. 384 pusi................................... $3.75.
ANT RIBOS, R. Spalis. Apysaka. Tremties leidinys. 3954 m.

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

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

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

AUKSO RUDUO, Mykolas Vaitkus. Eilėraščiai 1950 — 1952.
Liet. Knygos Klubo leidinys. 1955 m. 120 p. ................... $1.25.

AUKSO KIRVIS, rinktinės mūsų žmonių pasakos. Stilizavo
J. Švaistas, spaudė Draugas, Chicago, 1952, 224 psl. - - $2.50.

AUŠROS VARTAI, kun. J. Prauskis, 1949, Chicago, III., 40 p. $0.30.
BŪDAS SENOVĖS LIETUVIŲ, KALNĖNŲ ir ŽEMAIČIŲ,

Simanas Daukantas, Vytauto Sauliaus leidinys. 1954 m.,
362 pusi. ....................................................... .............................. $4.00,

BŪKITE SVETKI, Dr. Steponas Biežis, 190 p. 3953 m.......... $2.00,
ČIA MŪSŲ ŽEMĖ, II sąsiuvinys, A. Vilainis, 1950, Cicero,

III., 53-96 p.................................................................................$0.50
DEVYNIOS BALADĖS, Kazys Bradūnas. Poezija. L Knygos 

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

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

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

.$1.50

.$1.50

.$0.35

.$3.00

.$2.80

$3.50

.$1.85

.$1.50

.$0.90

.$1.85

.$0.20

.$3.00

.$1.50

.$0.35

.$1.50

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

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

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

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, I to
mas, kun. dr. J. Vaitkevičius, MIC., TT. Marijonai, 464 
puslapiai .................................................................................... $5.00. .$3.50

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, IT to
mas, gavėnia ir velykinis laikotarpis, Kun. Dr. J. Vait

kevičius, MIC, TT. Marijonai, 543 p....................................$5.00. .$3.50
GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, III to

mas, Velykinis laikotarpis iki Žolinės, Kun. Dr. J. Vait
kevičius, MIC., 622 psl............................................................ $5.00. .$3.50

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

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

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

JAUNAI INTELIGENTEI, apsirengimo, kosmetikos ir gra
žaus elgesio menas. 3954 m. 104 pusi....................................$1.25. .$0.90

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

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

KAIMIEČIAI — Žiema, W. S. Reymont. Verte F. N e veravi
rius. II-ras tomas, 383 pusi. Išleido “Nemunas” .... $3.00..$2.25

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

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

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

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI. Parašė Kun. Pauliukas. 330 pusi.
425 paveikslai. Labai gražiai išleista knyga................... $3.00. .$2.25

1 KELIONĖ PO EUROPĄ, Kun. Pr. Vaitukaitis, 1928, 188 pus
lapių ......................................... ............................ .......................$1.00. .$0.75

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

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

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

KOMUNIZMO PAGRINDAI, J. Venckus, S. J. “Laiko” lei
dinys, Buenos Aires, Argentinoje, 1954 m. 152 pusi. .. $1.00. .$0.75

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

KRAŽIŲ SKERDYNĖS, Jonas Marcinkevičius. II dalis. 320
pusi. Nemuno leidinys 1955 met............................................ $3.00. .$2.25

KUDIRKOS RASTAI. Spaudai paruošė Simas Miglinas.
Tremties leidinys. 1953 m. 488 imsi. Kietais virš.......... $5.00. .$3.50

LAIPTAI į TOLUMAS, Liudas Zeikns. Romanas. 1954 met.
2-12 pusi......................... •«...................... ..•••••••••.............. $2.50. .$1.85

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

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

LIETUVIŲ CUICAGOS METRAŠTIS, “Nemuno” leidinys.
Redagavo A. Vilainis-Sadlauskas, 244 pusi......................$3.50. .$2.65

LIETUVIŲ POEZIJOS ANTALOGIJA, sudarė J. Aistis ir 
A. Vaičiulaitis, liaudies dainos, virš 150 poetų kūriniai 
110 paveikslų, gražūs kieti audeklo viršeliai, 1052 m. Tx 
Knygos Klubas, Chicago, III. 83*2 pusi...............................$6.00. .$1.50

LIETUVOS PAJŪRIO PADAVIMAI. Paruošė Dr. J. Remei
ka. Virš 20 padavimų. Tinka jaunimui ir suaugusiems.
Tremties leidinys, 1954 met. 114 psisl. Kieti drobiniai, 
viršeliai, paauksuotos raidės .... _........................ $2.00.. $1.60

LIKIMO ŽAISMAS, lieurikas Lukoševič ius. Romanas. Liet.
Knygos Klubo leidinys. 1953 met. 232 p........................$2.50..$1.85

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

nfi, išleido E. Marlborougb, Londone, 146 psl................. $1.25. .$0.90
LITTIUANIAN DICTIONARY, redagavo Rev. II. IT. Pcw- 

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

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

MĖLYNA SUKNELĖ, Bronius Duubaras. Išleido Daiudra
Daunoraitė. Londctias, 1954 met. 154 pusi............... .. $1.50..$1.10

MARIJONŲ VIENUOIJJA LIETUVOJE, 1929, Marijampo
lė, 32 psl......................... ........................................... ,........... $0.10..$0.05

MARIJOS APSIREIŠKIMAI ŠILUVOJE, Juozas Budzelka,
MIC, Marianapolis 1953 m. 46 pusi.................................... $0.40. .$0.30

MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE, Vyskupas Vincentas 
Brizgys. Knyga skirta gegužės mėnesio pamaldoms. L.
Knygos Klubo leidinys. 1956 m. 142 pusi. Viršelis ir ap-

. lankas Jone. Pilipausko. ....................................................  $1.50. .$1.10
MARIJOS ŽODIS FATIMOJE, Marijos apsireiškimų 1917 

m. Fatimoje aprašymas, kan. dr. P. Aleksa, 1951, Liet.
Kat. Spaudos Draugija, 128 p................. ........................... $1.00. .$0.75

NAMAI ANT SMĖLIO, “Draugo” premijuotas romanas, Jur
gis Gliaudą, “Draugo” Bendradarbių Klubo leidinys,
1952 m., Chicago, 111., 244 pusi.......................................  $2.00..$150

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RAIDŽIŲ PASĖLIAI, Jurgis Glianda. Romanas iš knygne
šių laikų. L. Knygos Klubo leidinys. 1955 met. 311 pusi. $3.00..$2.25

SAPNŲ PĖDOMTS, V. Kazokas. Eilėraščiai. Išleido M.
Morkūnas 1953 m. 64 p..................................................... $1.00..$0.75

SAULĖS LAIKRODŽIAI. Poezija. Henrikas Nagys. 90 psl. i
1952 m. Išleido L Kn. Klubas ......................................... $1.00..$0.75

SAULĖS TAKAS, Nelė Mazalaitė. Romanas. Liet. Knygos
Klubo leidinys. 3954 met. 418 pusi.....................................$3.50. .$2.65

SAULUTE DEBESĖLIUOSE. Leonardas Žitkevičius. Lai
mėjęs Jaunimo literatūros premiją 1953 met. L. Knygos 
Klubos leidinys. Iliustr. Jono Pilipausko. 64 pus. Dide

lio formato .............................................................................. $1.50. .$1.10
SODAS UŽ HORIZONTO, Aloyzas Baronas. Liet. Knygos Klu

bo leidinys. 1955 met. 252 pusi.......................................... $2.50..$1.85

SŪNUS PALAIDŪNAS, Vysk. Fulton J. Sheen, išvertė Kun.
J. Karalius, išleido Liet. Knygos Klubas. 1952 m., 174 p. $2.00. .$1.50

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

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

TĖVAS PIJUS, Kun. Dr. Viktoras Rimšelis, MIC. Kunigi)
Marijonų Seminarijos leidinys, 1955 m-, 152 pusi.............$2.00..$1.50

THE BOOK OF OUR PTLGRIMAGE, by Adam Mickevricz, 
translated by J. K. Tautmyla, printed in Chicago, 1950.
63 pages................................................................. ,................ $1.00. .$0.75

THE FIRST MARIAN READER (Folktales, legeuds, and 
short stories translated Irom the Lithuanian language)
1951, Chicago, p. 96 .............................................................  $1.00..$0.75

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

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

URVINIAI ŽMONĖS, Juozas Kralikanskas. Gyvenimas ir 
darbas Kanados aukso kasyklose. Liet. Knygos Klubo lei
dinys. 1954 ra. 280 pusi......................................................... $2.75..$2.00

UŽ RPYGLTUOTŲ VIELŲ, A. Gervydas, 1950, “Draugo” sp.
219 pusi............................................................................♦ .... $2.25. .$1.65

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

VARGDIENIAI, Victor liūgo, Vertė Pranas Povilaitis. Ant
rasis leidimas. Nemuno leidinys 1 tomas, 1955 m. 390 pus. $3.50. .$2.65

VIDURNAKČIO VARGONAI, Česlovas Grincevičius, neįti
kėtinos istorijos, išleidi: Liet. Knygos Klubus, 1953 m.
132 pusi.............................................................................................. $1.50..$1.10 •

WH0 IS WORSE STALIN OR HITLERĮ, T. Angelaitis,
1 1950, 48 p................................................................................... $0.76. .$0.65
ŽEMELĖ ŠVENTOJI, Marija Radzevičiūtė. Vertė C. Petri

kas, kalbą žiūrėjo Pulgis Andriušis. Žemaitijos knygnešių >
romanas. 184 p. Australijos Lietuvio leidinys. 1954 m... $2.00. .$1.50

ŽMONIJOS LIKIMAS ŠV. JONO APREIŠKIMO KNYGOJE,
Knn. Vyt. J. Bagdanavičius, L Knygos Klubo leidinys.
1956 m. 406 pusi...................... .. ...................................................................$3.50. .$2.65!

Užsakymus ir pinigus siųskite: <

DRAUGAS į
4548 West 63rd Street

Chicago 29, IU.
I
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KAUKIŲ PREMIJOS

CHICAGOS LIETUVIŲ CHORAS PIRMYN

Rengia KAUKIŲ BALIŲ su progama
Šį šeštadienį, kovo 2 dieną, 1957 m. 8 valandą vakare Albertas Snarskis, Genovaitė Peškienė, Praurimė Kras

Progrme dalyvaus: Algirdas Brazis, Antanąs Peškys, nauskaitė, Kristina Austin ir Irene Protas.
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ŠOKIAMS GROS PAKŠTO 
ORKESTRAS.

puiodę, taip gausiai lankydami, lėkusį asmenį. Tai sudaro arti- 
dar gausiau į kapus lydėdami miesiems moralinę paramą ga- 
nelaiku ir netikėtai karstan pa- na sunkioje valandoje. A. I*.

SV. KAZIMIERO ŠVENTE per Atvelykį Šv. Jurgio parapi
jos salėje. Organizacijos prašo
mos tą sekmadienį nerengti jo
kių parengimų ir gausiai daly-

, A . ,. , . „„ vauti lituanistinės mokyklos va-į
Šventę. Atemant, sekmadien, 10 ka,,, vakarą rengia tėvų komi- 
vai. stos organizacijos dalyviu- t ku, su(jaro A Uark z 
ja naujosios parapijos barny- OWeni L ž fen8 F Navic. 
čios pamaldose ir kartu priims ,(as A GailiuSig Pr Karalius 
šv. Komuniją. Po pamaldų _ E Mokyklai va-
bendri pusryčiai hetuvių salėje, , .... . . m «, . .. . _ dovauja vedėjas Ant. Tamulio-skautų ruošiamoje Kaziuko m u- .,
gėje. "

— LSK žaibas praėjusį sek- 
Pirmą kartą Clevelande skau- madienį išsirinko naują valdy

čių Neringos tuntas ir skauti- bą, kurion įeina A. Bielskus, E. 
ninkės ruošia lietuviškus pietus šikšniūtė, R. Babickas, H. Jo- 
apatinėje lietuvių salėje. Į pie
tus kviečiami visi lietuviai atsi
lankyti. Pietų kaina $1.25. Vai
kams — dvieji pietūs už vieną

Kaip kiekvienais metais, t iip 
ir šiemet vyčiai, skautai ir atei
tininkai mini šv. Kazimiero

PAUTIENIUS IK “SODAS

Dail. J. Pautienius laimėjo populiariausio dail. vardą, Chieagos 
ir Illinois valstybių suruoštoj parodoj Navy Pier, už paveikslą “So
das”. čia matome J. Pautienių «u premijuotu paveikslu. Parodoj da
lyvavo 1,530 dailininkų su 3,000 darbų. “Sodas’ gavo daugiausia žiū
rovų balsų. Apie premiją ir dailininką rašė ir paveikslą dėjo visa 
didžioji Chieagos spauda. “Chicago American” klišė.

labai užjautė ir gausiai dalyva
vo tiek šermenyse, tiek laidotu- 

; vėse. Kapinėse buvo pasakyta 
' keletas kalbų. Mirties priežas- 
, timi buvo venos trūkimas gal- 
' voje, ir kraujas užliejo smege
nis.

Kai Dievas netikėtai pašaukia 
asmenį, kuriam lemta būtų dar 
žygiuoti gyvenimo keliu, ne ką 
padarysi. Tik tikrai kilnu yra, 
kad mes lietuviai tokias nelai-j 
mes tinkamai užjaučiame, ką 
waterburiečiai ir šiuo atveju yra'

SKIP’S 
Liquor Store

S E L F 
SERVICE

5515 SOUTH DAMEN AVENUE

tU PHONES — WALBROOK 5-8202

biletą.
Po pietų 4 vai. — Neringos ir 

Pilėnų tuntų sueiga, o vėliau — 
pasilinksminimas.

i
DOVANŲ DALINIMAS

hansonas ir A. Barzdukaitė. Pa- Kun. Albinas Jankauskas la- 
vyzdingausiems 1956 metų spor! bui gražiai ir dideliu pasišventi- 
tininkams Alg. Modestavičiui iri mu darbuojasi Atholio Šv. Pran- 
V.d.ii Titaitei įteiktos dovanos. į ciškaus parapijoje. Jo pastango- 
Mūsų žymioji sportininkė, kuri) mis ir rūpesčiu, vasario 12 d. 8
po skaudžios nelaimės sveiksta, 
buvo apdovanota knyga “Liau
dies menas”. S‘. G.

— Regina Brazaitienė prane
ša, kad ji buvo ligoninėje ne o-

Norint pagreitinti ALRKFj peracijai, bet sveikatos patikrini 
jaunimo stovyklos įrengimą ir mui. Ji yra Švč. P. Nesil. Pa 
suteikti galimybes jau šią vasa- galbos parapijos vargonininkė, 
rą atostogauti ir stovyklauti mū
sų jaunimui, stovyklos globos 
komitetas Clevelande vykdo bu r 
tų keliu dovanų dalinimą, kuria
me rėmėjams skiriama 10 premi
jų po 100 dol. ir biletų platin
tojams po 25 dol. B’letas — au
ka 1 dol. Biletų platinimu Cleve
lande rūpinasi komitetas, ku
riam pirmininkauja A. Gailiušis,
1249 F. 82nd Str., Cleveland 3,
Ohio, talkininkaujant Juozui Ži- 
lioniui, Vladui Čyvui, Povilui 
Mikšiui, ALRKF skyriui, ateiti
ninkams, vyčiams ir kitoms ka
talikiškoms organizacijoms. Bi
letų galima įsigyti ir spaudos

Athol, Mass.
Stebuklo belaukiant

Vasario 16 minėjimas įvyko 
vasario 17 d. Atholio klebonas 
kun. P. Jurait's pakvietė iš Put- 
namo seseles su auklėtinėmis 
programai, kurios labai gražiai
pasirodė; sųvaidindamos 3 v. 
vaizdelį “Stebuklo belaukiant”, 
pašoko keletą tautinių šokių ir 
padainavo dainelių. Kalbėjo kun. 
Jonas Bakanas, kuris kalbėjo 
labri pesimistiškai. Sės. M. Au
gusta (Sereikytė), Putnamo se

kiosite. Kiekvienas, įsigijęs bile- sėlių vyresnioji, labai jautriai ra 
tą, išmėgins savo laimę ir pa-i gino nepamiršti savo tautiečių, 
rems jau seniai norimą įgvven- išblaškytų po pasaulį ir kenčian- 
dinti mintį — lietuvių vaikams ! ėių, o ypač Sibire. Programą 
turėti savo nuosavą stovyklavi-; baigus, šv. Pranciškaus Moterų 
mo vietą. Tikimasi, kad lietu- Gildą viešnias gražiai ir skania' 
viai šiam kilniam reikalui tikrai pavaišino.
bus dosnūs ir biletų noriai įsi- 
gis. * ontnsB 8Ti3ututzh* 
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TRUMPAI
— Alumnų susirinkimas įvy

ko Kasperavičių bute, kurių dūk į 
tė yra alumnų klubo narė. Da
lyvavo 12 augštuosius mokslus 
Amerikoje baigusiųjų. Svečiais 
buvo pasikvietę JAV LB val
dybą su pirm. St. Barzduku prie 
šaky ir kitų organizacijų atsto
vus. Prie vaišiu stalo ir nuo
širdžioje nuotaikoje aiškintasi, 
kuo jaunieji lietuviai intelektu
alai galėtų prisidėti prie LB au- ,„o(,mo,«nmu„«l n« Eduno, 
gimo ir popularinimo. Skaityta- oufnwnd i.mtt i tumin, , i c . ■y"1 S1nt Ihl'Jt <>'l ą,J .•llHaųoĮM f;uisis St. Barzduko referatas apie -įu.mau esi. ttrtnm.nu h..u ■ūm(| nm,»
Amerikos lietuvių organizacijas ^Wn,'! " '-'<; ««$ mu•>p«m įmuiu
... , . •’ i-mM oi tųi 'nm3w.uiiššaukė gyvas diskusijas. 'n oi z juk ogiu anuivmii |roaioy«H

— Lituanistinė mokykla savo .vmnvii iv'svir.ijm,
tradicinį vakarą — balių rengia

1957 BUICKAS 
‘ Tik

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

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK. I"®- 
907 W. 35th St., Chicago 9. III. LA 3*2022

vai. vakare gimnazijos jaunimas

me. Nieku nesiskundė. Ši mir
tis sukrėtė YVaterburio gyvento 
jus, net radijas paminėjo. Velio
nė praėjusiais metais buvo nu
skridusi į Vokietiją palaidoti sa
vo staigiai mirusią motiną, o

parapijos salėje surengė trijų, dabar pati pas ją nukeliavo, 
veiksmų vaidinimą “Angelai ir Kuzmickienė - Puodžiūnaitė iš 
žmonės”, kurį dideliu pasiseki-i Lietuvos yra Sausininkų kaimo 
mu jaunimas suvaidino. Žmonės į nuo Bartininkų. Puodžiūnų šei-
buvo labai nustebinti jaunimo 
pasirodymu, o ypač gražiu sce
nos dekoravimu, kurią pats kun. 
Alb. Jankauskas įrengė. Tai 
sunkus ir didelis darbas.

Kun. Alb. Jankausko rūpes
čiu, jaunimas turėjo progą va
sario 19 nuvykti į Boston Gar
deli — ledo čiuožimo programą 
pamatyti. M. V.

Waterbury, Conn.
Skaudi ir netikėta mirtis

Vasario 18 d. parvykęs nak
čia iš darbo Leonas Kuzmickis 
pamatė rūsyje pamirštą šviesą, 
kurios užgesinti įėjęs, rado su
kniubusią prie kopūstų statinės 
savo žmoną Albiną. Pajudinus 
parpuolė ir pasirodė, kad jau 
buvo susitin'gusi. Velionė dar iš i 
Vakaro buvo Vasario 16 minėji

ma išbėgime pateko į koncentra 
ei jos stovyklą; po to mirė jau
niausioji sesuo. Visi kiti yra čia 
atvykę ir gyvena YVaterburyje, 
o sesers sūnus yra likęs Lietu
voje. Buvo baigusi .gailestingų
jų seserų mokslą, visą laiką gie
dojo Bartininkų parapijos chore 
ir dalyvavo šaulių organizacijoj. 
Puodžiūnų šeima bendriems lie
tuviškiems reikalams visada rei 
kiamai atsiliepia.

Dėl netikėtos mirties žmonės

NUO U2SISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

j ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nugali ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti nes jų užaieenSJunioH žalždoa 
niežėjimų Ir ekau 'ėjimų senų atvi
ru ir skaudžių žalždų uždekite 
LKUIILO Ointment Jos gydymo 
ypatbyea palengvina Jusu skaudėji
mų Ir galėsite rainiai miegoti nak- 
tj Vartokite Jų tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyšimų 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūHtančios Huskllslos odos dedlr- 
vlnlų, odos Išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligi), l.e
gulo Ointment yra 
parduodama po 7 5 
et., $1.25, Ir $3.50.
Pirkite vaistinėseChi- 
eagoj ir apylinkėse—
Milvvaukee, VVisc., Ga- 
”’’.Ind. ir Petroit, Mi- 
chigan arba rašyki- 
’v i r ntaiųskite Mo- 
ney order j

LEDU IX), Department D.. 

5618 W. Eddy St., Chicago 84, I1L

VIKTORO KO2ICOS 
Lietuviška gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

Duoną ir įvairias skoningos 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lit.iia.nica Avė. 

Tel. CDIffslde 4-K.37S
Pristatome j visas krautuves 
ir restoranus, taip pat Iš
siunčiame j visus artimuo
sius miestus.

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY
LUMBER CO

STASYS LITWINAS, Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidara kasdien nuo
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

Iš VVOKS stoties — Ranga 1390
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO P1RMAD. IKI PENKTAD. 

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:30 .Iki 9:30 ryte 

SEKMAI). M:.3O—0:30 v. r. Iš stoties 
WVM»A — i»«« kJl.

7159 So. MAP1,EWOOD A VE. 
Chicago 29, Iii. HEmloek 4-2413

k.

FfR 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

HININGIAUSIA 
lAUfYMC

NOROVl

<038 Archer tvanu* t«i iai-ati* 

AUGUSI SALOUKAS *r»rl<4»'»n*

T F, L E V IZ I | A ’ R A D I | A S
HI-FI FHNOORtF.M • VOKKMO RADIJAI

DIDELIS PAŠILU;RIMAS • PARDUODAME IR TAIPOMh

FRANK’S TV & RADIO INC

3240 So. Halsted St. Ctlumet S-7252
---------į—1—irriftf——m t o l<ni imi -iiini - i iii m - ' —-------------- ------------- J

FEBRUARY-VAS. 28, MARCH-KOVO 1, 2 d. d.

GRAIN ALCOHOL 190 ERODE V.S.P. Fiftlii $4-^

VAT-69 SCOTCII Eiltli $4-*9
LANG’S SCOTCII Fifth $3.98

MARTELE THKEE STAR COGNAC Fittii $4.98

IIKNNESSY THKEE STAR COGNAC Fifth $5.08

CINZANC) VERMOUTII
Dry or Sweet Fifth $-139

KIJAFA WINE Fifth $ | -69

IMPORTED CANADIAN WIIISKEY Fifth $4.29

METANA 5 STAR BRANDY Fifth $5.49

YVUKZBIJKGFK IMPORTE!) BEER 

Case of 24 bottles Case $7.50

10 Atsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti 
Standard Federal Taupymo B-veje

1. Stipriausia Taupymo Bendrovė Chicagoje.
2. Turtas .............................................................. $58,000.000.00
3. Atsargos Fondas virš ..................................... $5,000,000.00
4. Standard Namas ir visi įrengimai vert. virš $1,000,000.00, 

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

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

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

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

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

CHARTERED AND SUPERVISED BY 

THE UNITED STATES GOVERNMENT
JUSTIN MACKIEWICII, Presidenf 

JUSTIN MACKIEWICH, Jr., Vice-President

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

Stondord Federal Savings
mu sJE’iii

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO*

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

PHONE: Vlrginia 7-1141

1 T i'±T 1 U? Lt -•Tfl •Tjl■Mp*tji*Te)*T|1*T|i»»Tį11 i ir jučjį r< tu. jik/jyti
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Worcester, Mass.
Bolševikai turi pasitraukti iš 

Lietuvos

Vasario 17 d. Lietuvių Pilie
čių klube Lietuvai Remti drau
gija surengė Lietuvos neprikišu 
somybės paskelbimo sukakties 
paminėjimą. Įnešus lietuvių ka
ro veteranams vėliavas, minėji
mas pradėtas malda, kurią at
kalbėjo kun. J. Steponaitis.

Garbės svečiais buvo pakvies
ti kongreso narys Harold D. 
Donohue ir miesto burmistras 
O’Brien.

šiais paveikslais (pagoniškoji d. vakare 8 vai. per vietos radi-, 
Lietuva, Mindaugo krikštas, Vy| ją kalbėjo advokatas A. Mile-; 
tauto D. pabėgimas iš kalėjimo, j ris ir kongresmanas Harold D., 
rugiapjūties užbaigimas, Vasa-Į Donohue
rio 16-ji ir dabartinis pavergtų 
lietuvių trėmimas j Sibirą).

Surinkta aukų

Kiekvieną paveikslą palydėjo a- 
titinkamas paaiškinimas, kurį 
atliko VIII skyriaus mokinė R. 
Gailiūnaitė.

Iš eilės kalbėjo keletas asme
nų: kun. K. Jankus iš Lowelio, 
Mass., buvęs Tėvų Marijonų pro 
viciolas tėvas Jančius, Maria- 
napolio akademijos viršininkas 
Jonas Petrauskas, kun. Jonas

Rengimo komiteto pirminin-^ Jutkevičius, kun. M. Tamulevi- 
kui M. Žemaitaičiui tarus jžan- čius, Blaivybės draugijos pirmi- 
gos žodį, pirmasis kalbėjo adv. I ninkas V. Blaveckas ir adv. A. 
A. Mileris. Po savo kalbos pa- į Mileris.
kvietė kalbėti kongreso narį Ha-' Pažymėtina tėvo J. Petraus- 
rold D. Donohue, kuris yra dide-i ko kalba, kuris pareiškė, kad 
lis lietuvių bičiulis. Jis kiekvie-Į Lietuvos nėra matęs ir jos nepa 

žįsta bet yra pasiryžęs ją pa
matyti ir tol nemirsiąs, kol ne
išvysiąs arkivyskupo Jurgio Ma 
tulevičiaus šventojo altoriuje ir 
repriklausomos laisvos Lietu
vos. Ark. Jurgio Matulevičiaus 
paskelbimą šventuoju ankštai 
siejąs su Lietuvos laisvės atga
vimu, nes lietuvio arkiv. Jurgio 
užtarimu lietuvių tauta daug ma 
lonių galėsianti iš Augščiausio- 
jo Kūrėjo išprašyti. Todėl nuo 
šios dienos iki kitų metų Vasa
rio 16-sios šventės pasižadąs 
kasdieną kalbėti vieną dalį roži
nio už Lietuvos išlaisvinimą, 
taip pat kviečiąs ir kitus savo

Tirs Chicagos 
susisiekimą

Illinois parlamentas, nepai
sydamas Strattono administra-

Vasario 10 d. Aušros Vartų1 cijoa protesto, priėmė nuostatą,1 
parapijos salėje per Aušros Var kad turi būti ištirtas Chicagos 
tų par. ir vietos bendruomenės miesto susisiekimas ir priežas- 
surengtą minėjimą surinkta tys, kodėl jis neša nuostolius.
$350 aukų. Aukų vajus tęsia-1 _________
mas visą mėnesi. Vmmrio 17 d. Kaa jaun Uje elgiasi kaip 
Uetuviu PU.eč.u klube sunnk-]an • dažnai el.

^SkJ kaip “

veteranų pirmininkas $100 če
kį, Lietuvai Remti draugija —
$200. Sandaros kuopa — $50,
SLA 57 kuopa — $25, kitos or
ganizacijos mažesnėmis sumo
mis. Iš viso jau surinkta $1,120 
aukų.

Pastaba, šiemet Worcestery- 
je buvo surengti trys minėji
mai: Aušros Vartų parapijoje 
(parapijos ir bendruomenės),

Žinok, kada išleisti, žinok, ka 
da taupyti, žinok, kada pirkti, 
žinok, ką pirkti — ir niekad ne
būsi basas. Skotai

PAJIEŠKOJIMAI
PAŽERSKAITEI FILJOMENAI 

ar PRANUI PAŽERSKIUI yra ži- 
i,i„v„ »— tz„nių iš Sibiro. Kreiptis šiuo adresu: klube ir Šv. Kazimiero parapijos | Antanas Žilinskas, 682 Eddy Rd., 
salėje. Visos trys salės buvo per Cleveland 8, Ohio.
pildytos. Galima drąsiai tvirtin
ti, kad visose trijose vietose da
lyvavo apie 2,000 žmonių. Jei 
sutiksime, kad 10-15% dalyvių

na proga JAV Kongrese iškelia 
Lietuvos okupacijos neteisėtu
mą ir kiekvienais metais Wor- 
cesterio lietuvių visuomenės pri
imtas rezoliucijas bei savo pa
sakytą kalbą per radiją Vasario 
16-sios proga įtraukia į kongre
so darbus.

Kongreso narys Harold D. Do 
nohue savo kalboje išreiškė 
džiaugsmą, kurį lietuvių tauta 
jautė, atsikračiusi svetimųjų 
jungo ir tą skausmą, kurį da
bar išgyvena, bolševikams nai
kinant okupuotą Lietuvą. Šian
dien Jungtinės Tautos vienin
gai turi reikalauti, kad Sovietų
Rusija vykdytų tai, ką jį skel^ malda prisidėti, 
bia — tautų laisvę. Kalbėtojas 
pakartotinai pareiškė: “Mes reii 
kalaujame, kad Sovietų Rusija 
atitrauktų savo kariuomenę iš 
Lietuvos ir kitų okupuotų kraš
tų”. Toliau nurodė ,kad kol At
lanto Charta nėra įgyvendinta, 
tol II Pasaulinio karo ir Korė
jos karo aukos neturi savo ver
tės. Ragino lietuvius laiškais ir 
įvairiais raštais kiebenti pasau
lio politinę sąžinę. Baigdamas 
prašė Dievą, kad laisvės ir 
džiaugsmo diena Lietuvai kuo 
greičiau nušvistų.

Pagrindinę kalbą pasakė “Ne 
priklausomos Lietuvos” redak
torius J. Kardelis. Prelegentas 
kalbėjo labai aktualiu ir opiu 
lietuviams klausimu — geogra
finių Lietuvos sienų klausimu, 
tik gaila, kad ji daugumos klau-

Lietuva turi teisę būti 
nepriklausoma

Kun J. Jutkevičius priminė,Įvlal Vasa™> 16-“°s minėjimų or
kad daroma didelė klaida. yp«S randa rc,ka1’ nnktl
prieš svetimtaučius, kai kalba- aukaa Lietuvon išlaisvinimo nei
ma tik apie 39-ją Lietuvos ne-1 kala“a- “e«stama didžiuotis, 
priklausomybės sukaktį. Svetim!ka<1 1M9-22 tam tikra Wor- 
tauėiai maną, kad rusai visą lai-1 'eateno organizacija
k, valdę Lietuva. Iš tikrųjų Lie lL,ctuvos reikalams aukų atžūli- 
tuvos valstybė yra sena - jos «,u ™oje Amerikoje užėmė pir- 
amžius siekia 704 metų. L y. kai,“’ Bet šiandien galima
Mindaugas vainikavosi Lietuvos į1?’’111 Pokyti, kad Ji šiuo at- 
karaliumi. Tik XVIII a. pabai- ŽJ’*IU u7Jma P^kutmę vieta- 
goję 11795 m.) Lietuva buvo ru ^pripažįstamas nei ALTas. nei 
sų užgrobta, o 1918 m. Lietuvos BALFaa nei Katalikų Federaci-
valstybė buvo tik atkurta; tad. '

! Lietuva turi gyvų teisę būti ne- į

ČESLOVĄ MIKNEVICIŲ, 32 
m., iš Kauno, jieško sesuo. Jis ar
ba apie jį žinantieji prašomi ra
šyti: L. M., 129 Gloucester Grovė, 

du kartus dalyvavo, tai vis tik Toronto 10, Ont., Canada.
bus apie 1,800 dalyvių. Kaip bū- jieškomi: PETAS JUCIUS ir jo 
tų- gražu, kad vietoje trijų, vie- žmona ONĄ CERAITE - JUCIE- 
noje miesto salėje, sakysime, N®, anksčiau gyv. Pakolyščio vien

___  -J.__ *. kieanyje, Šilalės valsč., Tauragės.Auditonume, butų surengtas aps^r. Jieško sesuo Kružienė, gyv. 
vienas didelis, įspūdingas ir sve Sibire. Jie patys ar žinantieji apie 
timtaučius stebinąs minėjimas, Juos. prašome atsiliepti: Julija Ka 
5 biiMS ~ vailiauskienė, 2441 W. 45th Place,i kuru galima butų drąsiai pa- Chicago, Illinois. Tel. FRontier 6- 
kviesti ne tik kongreso narį ir 4741.
burmistrą, bet ir gubernatorių 
su senatoriumi. Bet tai kol kas 
tik graži svajonė.

Tenka labai apgailėti, kad ne
MISCELLANEOUS

Š IL D YM A S
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oondltioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th Court, Cicer.

TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vai. 
ryto iki 5 vai. vakaro. 

Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 
OLympic 2-6752

AHTHItl'l'IS A ItllĖt'MATISM
Nauji vaistui skauiluntleiiis raume

nims. sustyrusieius sąnariams. Sku- 
liiui palengvina paraudusių, sustyru- 
sių iiei sutinusių nugaros, kelių, ko- 
jų. kojų pirštų arba sprando raume- 
uų ir siinarių skaudšjimų. Vurtokite 
naujus AMEHI’GL vaistus. 100 tab
lečių lik $3.50. Mostis 9Se tube. Ga
liniu gauti vaistinėje urba rašykite j 
Ailit*r|M>l, Cliicugn 22, III.

REAL ESTATE

PAJAMŲ NUOSAVYBE. Krau
tuvė ir 3 butai, 2 autom, garažas.
Prieinama kaina. 1439 S. 49th Ct.,
Cicero. Tel. OLymplc 2-1614.

PAJAMŲ NUOSAVYBE. 2 butai 
po 5 kamb. Mūrinis namas, kam
pinis sklypas, priemiestyje. Pilnas 
rūsys. Automt. gazu apšild. 2 au
tom. garažas. Puikiame stovy. 
$23,500. Išsimokėjimo sąlygos. 
Telef FO 9-7792.

6 kambarių mūrinis bun
galovv, 7117 South Maplewood 
Avenue, PRospect .-4895.

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 st. 

^«4. BEVERLY 6-3646
Nekilnojamų turtų pirkimus, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose ir 
valdžios įstaigose.

INCOME TAX. Tax accountant

Šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar 
navtmas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES

2600 W. 5#th 8t. Tel. Prospert 8-MM

BRIGHTON PARKE parduoda
ma biznio nuosavybė. Pilnai įreng
ta TAVERNA, “walk-in” šaldytu
vas, “direct draw”, 3 gyv. kamb. 
užpakaly, ir 2-jų flatų namas kie
me, gazu apšildomas. 2 autom, ga
ražas. Abu namai už $19,500. Tel. 
Skambinti savininkui iki 4:30
popiet, šeštad. ir sekm. visą dieną 
REliance 5-0508.

CICERO naujas 2-jų butų na
mas — 5 ir 5 kamb. Tuojau galite 
užimti. Apylinkėje 61st ir 26th st. 
$34,000; įmokėti $10,000. SVOBO- 
DA, 6013 Cermak Rd. BIshop 2- 
2161.

CLASSlfiED AND “HELP VVANTEl) ARS
REAL ESTATE HELP WANTED — VYRAI

liltlGHTON PARKE: '
Komb. mūr. moti. 4 ir 6 puikūs FINE CHINA PACKEK

Kuinu, ,?Xf“ Ki“ttžus- Have opening f0«- >'oung maa ca-
pable of doing consistently good 
job. Nice place to work.k iii b.,

priklausoma.

Lietuvių tokie patys jausmai 
Pabaigoje labai jautriai kalbė

Providence. R. L
Kalbėjo gubernatorius

— Sekmadienį, vasario 17 d’e
aytojų vargiai buv0 suprasta. J tas Pats advokatas A. Mile- ną vietinių organizacijų ir kiu

ris, kuris prieš valandą Lietu- bų sudarytas komitetas surengė
širdyje turėsime Lietuvą vių Piliečių klube tuo pačiu klau 16-tos vasario minėjimą. Šv. mi-

Visiems didelį ir jaudinantį simu buvo kalbėjęs. Jis prisimi- šias atlaikė ir pritaikintą pa-
nė tik ką neseniai JAV-se vary- mokslą pasakė kun. Vac. Martin 
tą didelę propagandą per spau- kus. Pop'et 5 vai. parapijos sa-

įspūdį padarė kai Lietuvių ka
rių veteranų pirmininkas Lėti 
kas, kad ir sunkia lietuvių kai 
ba, įteikdamas $100 čekį ALT, 
trumpai, bet tvirtai ir kiekvie
nam lietuviui įsidėmėtinai pasa
kė: “Visada savo širdyje turė
sime Lietuvą”.

Pabaigoje, po priimtų rezoliu
cijų, lietuvių skautų šokėjų gru 
pė gražiai pašoko du tautinius 
šokius.

Nemirsiu, kol nepamatysiu 
laisvos Lietuvos

Šalia m'nėto paminėjimo Šv.
Kazimiero parapijos salėje vyko 
lygiagrečiai antras Lietuvos ne 
priklausomybės sukakties pami
nėjimas, Šv. Kazimiero parapi
jos surengtas, kuriam vadovava 
parapijos klebonas kun. A. Pet
raitis .

Gražiai ir gana įvairiai paren
gtą meninę programą atliko pa
rapijos mokyklos mikiniai, sese
lių kazimieriečių vadovaujami; 
čia mokiniai, skyriais suskirsty
ti, dainavo lietuviškas daineles, 
žaidė, deklamavo, šoko tautinius 
šokius ir ypatingai meniškai at-1 cesterio burmistras O’Brien pas- 
vaizdavo Lietuvos praeitį še- kelbė Lietuvių dieną. Vasario 16

dą, radiją ir televiziją dėl Ven
grijos užgrobimo, o kai prieš 17 
metų Sovietų Rusija, sulaužyda
ma tarptautinius savo pasižadė

lėj minėjime kalbas pasakė Rho 
de Island gubernatorius Den- 
nis J. Roberts, parapijos klebo
nas kun. J. Vaitiekūnas, dr. B.

jimus, užgrobė Lietuvą, Latviją,1 Matulioni/s ir adv., Chester ang-

becauM taving livei u thit 
•imple: You aend 61 to 
CARE. That dollar senda 
22 lbs. of food overseaa — 
helpa feed thia little boy 
and hia family for ona 
whole month.

please
care...
becovse 

ii vnyer livrfsf

Estiją, tai nieks nė neeyptelė- 
jo. Toliau kalbėtojas klausė, ar 
ne tokie patys lietuvių bisvės 
troškimai, ar ne tokie patys lie
tuvių jausmai išgyvenami Sovie 
tų Rusijos vergijoje, ar ne to
kios pačios lietuvių, bolševikų 
kankinamų, kančios pakelia
mos? Prisiminė ir praeitį, kad 
didžiosios Vakarų demokratinės 
valstybės Nepriklausomą Lietu
vą pripažino tik tada, kai Lietu
va buvo išlaikiusi visus nepri
klausomos valstybės egzaminus. 
Baigęs kalbą, perskaitė protes
to rezoliuciją.

liškai kalbantiems. Sveikinimą 
atšiuntė it sehatorius Green. 
Meninėj daly parapijos ir mote
rų gildos chorai, vadovaujami 
varg. J. Beinorto padainav0 pat
riotinių dainų, o jaunosios vy-1 
tės, vadovaujamos Mildos Sta- 
ričenkienės pašoko tautinių šo
kių. Aukų surinkta per 350 dol.! 
Gubernatorius 16-tą vas. paskel! 
bė Lietuvių diena.

Paskaita prancūzų klube

— Rhode Island šteite turime 
prancūzų kilmės vieno miesto 
tarybos narį Mathew .vedusį lie
tuvaitę Savickaitę. Jis “apsigink 

. šv. Kazimiero parapijos salė- lavę8„ lietuviškais isdirbjniais, 
je minėjimas baigtas parapijos)Raibumus, spalvotais paveikslais, 

rankdarbiais, vasario 3 dieną 
prancūzų klube padarė paskai
tą apie Lietuvą ,o šio minėjimo 
metu visa tai išdėstė ant stalų,

choro pasirodymu, kuriam va
dovauja buvęs Lietuvos operos 
solistas I. Nauragis.

Lietuvių diena

Vasario 16-sios proga Wor- aiškino atvykusiam gubernato
riui ir kitiems svečiams apie Lie 
tuvą ir jos liaudies meną. Tai 
nuoširdus lietuvių draugas, besi 
sietojąs dėl Lietuvos laisvės.

R O P H I
Geriausias prancūziškas konjakas

SQUIRREL TAR
2501 W. 46th Street VIrginU 7-9349

GRAND OPENING
Penktad., šeštad. ir sekmad. kovo mėn. 1, 2, 3, d.d. Maloniai 

kviečiame draugus, pažįstamus ir visus lietuvius atsilankyti į 
GRAND OPENING. Būs skanių užkandžių — Linksma muzika — 
Pasirinkimas įvairių gėrimų.

IltMirikas ir Emilija Mock&i, savininkai

PankStis gieda tik 
vandenyje

Pietinėj Atlanto vandenyno da
ly, prie Falklendo salos nuskendo 
laivas Po kiek laiko tasai lai
vas ii vandens buvo iškeltas į pa- 
viriių. Prie iškėlimo darbo dirbą 
žmonės labai nustebo išgirdę ne
paprastai gražiai giedantį imukž- 
tį. Vienoje kajutėje, kur nebuvo 
įsisunkęs vanduo, jie surado savo
tiško paukščio lizdą ir patį to liz
do Seimininką. Išvaduotas iš po
vandeninės nelaisvės, paukštis nu
stojo giedojęs. Vėliau paaiškėjo, 
kad paukštis vėl pradeda giedoti, 
kada jį specialiame aparate nulei
džia. i vaodeayoa dugaą.

Nauj. mūr. 1% uukftt. 4 ir 
centr. šild., gražus.

Meti. 2 po ,i, pečiais šild. *13.600.
Meti. 3 butai po 4 kmb. $16,50(1. 

GAGE PARKE:
Mūr. 2 po 4, centr. šild., 75 dol. 

puj.. kainu tik $ 15.900.
Mūr. 2 po 5 naujas, tuoj gulima 

užimti.
Mūr. 5 kmb., 2 kmb. pastogėje ir 

atsk. virtuvė skleis“. $18,500.
MARUI ETTE PARKE;

Mūr. 5 Ir 4 kmb. naujai*.
Mūr. 4 kmb. gale sklypo.
Mūr. bung. 4 ir 3 kmb. $21,000.

KITI'R:
Mūr. Ii kmb., centr. šild., garažas. ! 

PAJAMŲ NAMAI: i
Mūrinis 2 po 4 kam b., taverna su 

įreng. ir 9 atsk. kmb. $6589 dol. pa
jamų į metus. Nebrangiai.

Mūr. kamp. 5 kmb. ir maisto krau
tuve.

Mūr. 7 butai, labai gera vieta.
Mūr. 4 butai, 2 po 4 ir 2 po 6.
Mūr. 5 kmb. ir taverna. Gage par-

ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAX

2737 W. 43rd St., CL 4-2390
1 Marųuette Parke labai Svarus ir ‘ 
geras mūr. 6—7 kam b. Centr. šild.

1 alyva, garažas.
Arti Marija High Setus>1 mūrinis 

| bungalovv 6 tį ir 3-jų kainb., butas
atskiru įSjiniu. |

Hrighton Parke
; Maisto produktų krautuvė ir 5 į 
j kam b. butas už jos.

Mūr. su šildymu 2 būt. po 5 kainb. i 
I Kaina $10,500.00.

Mūr. 3 būt. po 5 kamb.
Į Medinis 3 būt. po 4 kamb.

Gage Parke mūrinis namas. Ta
verna ir 5 kamb. butas

Evergreen Parke medinis su rūsiu 
ir šild. ant 50 pėdų sklypo. 5 ir 4 

I kamb., garažas. $13,700.00.

THE EASTERUNO COMPANY 
4640 W. 54th Street

_______ Tel. RE 5-8801_______
REIKALINGA • MOTERIS NA

MŲ RUOŠAI, šeimai >u dviem vai 
— 3 ir 5 m. amž. Skambinti 

, GRovehill 6-8876, po pietų.

HELP WANTED MOTERYS

Permanent Position
Near North Side Giri 

Preferred
START AT $70.00 PER WEEK

GENERAL CLERICAL 
POSITION

Light — shorthand, billing 
Oder-writting, filitig etc. 

oue or 2 years experience belptul. 
5 day week.

Excellent working eonditioa. 
Gali 9 to 5:30 P.M. 
MICHIGAN 2-3711

HOLDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229

Namų tel. Itlshop 7-3340 
2737 Mest 43nl Street

VENTA
4469 80. FAOtFIBLD AVĖ. 
LAf. 3-3881; LAf. 3-9027

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

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

gc« nupiginta.
Daktarų dėmesiui — ofiso patal

pos 2 bt. su visais patogumais, grei- 
tum pardavimui nupiginta.

Turime daug prieinama kaina gerų 
namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384

(prie Califomia g-vės)

Nejud. turtų pirklmas-pardavlmaB 
bei valdymas. Paskolų parūpinimaa.

PUdome Inoome Taksos 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS

“Varpas’’ Real Estata 
General Insurance, Notary Public

501 # So. Westeru Avė.
REp. 7-SSSS arba RRm. 4-7085

J. BREIVE and SON
CONSTRUC7HON COMPANY 

1442 8. 48th Ct.. Cicero 50. III 
Statome nanjns namus ir garažus

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai.

i gerai ir pigiai
šaukite DAnnbe S-27SS nuo • «al 

ryto tkl 7 vai. vakaro.
re|. Ol..vmpie 2-5121 nuo « vai 
vakaro tkt 11 vai. v&kar<

LIETUVIŲ STATYBOS 
A BENDROVĖ |
| MŪRAS A
B liuilders Gen. Oontractors y 
S Atlieka planavimo ir staty. 'v 
z ' bos darbus gydytojų ofisų, gy- U venamųjų ir viešųjų pastatų. 4 
S Namų jkainavimas ir pairus v 
p patarimai nemokamai.

' Kreiptis šiuo adresu:
JONAS STANKUS {

Kasdien nuo $ vai. ryto iki 6 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus.

Tel. PRospect 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVĖ.

Chicagc 29, III.

SENO M TO CARE, N.Y.
ar your local CARE offica

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

PIRKITE TEN. KUR PERKA IUSŲ 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 Buren Street, Telef. WEbster 9-2588
Atdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto iki 5:45 vai. vak.

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

CHICAGO 7. ILLINOIS

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

NOTARY PUBLIC 
2405 We«t 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

PIRKITE ir parduokito eavo ne
kilnojamų turtų per mano įstaigų. 
N audokitė« mano teisingu pstaraa 
▼ima.

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpubllc 7-9400

LIET. APDRAUDOS AGENTCKA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi- 

i llų finanaavimas. Notariatua. Valsty- 
1 bėa patvirtinoa kainos.
I Prieš darydami apdraudaa kitur, 

pasiteiraukite pas mus.
JONAS KIRVAITIS 

U Albrook 5-5«71
INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
6108 S. Ashland Avė., Chicago 86, III.

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas.

Income taksų pildymas 
P L C 0 R A 3 

OBAL B8TATI 
2735 We«t 71st Street 

Vlsl telefonai: UAlbrook 6-60ta

MrRINIS NAMAS CICERO4 
2 aukštų. 7 kambariai pirmame 

aukšte, 6 H k. antrame aukšte. Karš
to vandens, alyva šildomas, l.iuksu- 
slnft vonia ir virtuvė, alluminijaus 
Iftngai sietai ’ir durys. 2 mašinų mū
rinis garažas. Savininkas vietoj, šau
kite vakare TO«nliall 8*4216. šešta
dieni ir sekmadieni visų dienų. Tei- 
slngas pasiūlymas perka tuojau.

Namų statyba, įvairūs pataisymai
Ir pardavimai. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris liūtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TF.rniinal 9-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 1(1-4 vai. Adresas: 515 
N'olton, Willow Springs, III.

IŠNUOMLOJAMA

Išnuom. didelis mieg. kamb. vy
rui. 2 aukšte. 1406 S. 49 Avė. Cice
ro, III. Kreiptis po 6 vai. vak.

Prie Mq-te Pk-o išnuomuoja- 
mas šviesus didelis kambarys 
au atskiru įėjimu.

Telefonas —
BE 7-0177

PROGOS — OPPORTLNm ES

Parsiduoda RESTORANAS
Skambinti nuo 2—7 p. p. 

CA1 5-5685

ln>Of

£

ARTI lOOth IR WESTERN 
PUIKUS MŪRINIS NAMAS, 4 

metų senumo. Alyva apšild. 2 krau 
tuvės. 5 kamb. butas viršui. Paja
mų neto — $4,000 metams. Įkai- t
JT“ XsSE^H?5-,23%ap Kemkite ilien. Draugi

HELP WANTF.D — MALĖ___________________________
----------------S

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 finiahing. Ali traveling and moving expenses 
to Miltvaukee pald. Numeroua employee benefits. We are willing 
to pay a high aalary for a talenled individual. VVorking con- 
ditions excellen. Organization young and aggressive.

Pitone JIM H ARTINO
DISPLAY CORPORATION

821 N. Broadmy, Milwaukee, Wisconsin
BRuaduay 6-9222
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KATALIKU AKADEMIKU SUVAŽIAVIMAS
Amerikos ir Kanados ateitininkų sendraugių konferencija prasideda šį 

šeštadienį, kovo men. 2 dieną, 11 valandą iš ryto SHORELAND viešbutyje 
“Italian room", 5151 S. Shore Drive. (51 gatvės autobusas, važiuoti iki pat 
galo, priveža prie viešbučio durų).

Konferencijoje kulbes:

1. Ateitininkų Federatijo.-, Vadas prof. SIMAS SUŽIEDĖLIS: "Krikščio
niškus idealizmas ir tikrovė.

2 Dr, V. VYGINTAS: “Sugestijos ateitininkų sendraugių veiklai sugy-i 
venti” ir

3. Kun. V. DABCŠ1S. Ateitininkų Federacijos generalinis sekretorius.

8 vai. vakare, to paties viešbučio didžioj salėj įvyks banketas — balius, 
kurio pelnas skiriama A.L.R.K. Federacijos stovyklai įruošti. Bankete 
dainuos solistė D. STAN KAITYTE, šokiams gros puikus orkestras. Biletų1 
i balių bus dar galima įsigyti ir konferencijos metu.

Kovo men. 3 d., 10 vai. iš ryto iškilmingos Šventos Mišios Šv, Kry-' 
žiaus bažnyčioje, kampas 46 ir Wood St.

3 vai. po pietų profesoriaus St. Šalkauskio minėjimas Marijos Augšt. 
Mokyklos salėje, kampas W. 67th ir So. Califtnua Avenue.

Kalbės prof. Dr. K. PAKŠTAS 

Visus ir visur kviečiame dalyvauti.
ASS centro valdyba ir Chicagos skyriaus valdyba

Ateitininkų uždaviniai Cicero, III.
(Atkelta iš 3 nusl.) 

visuomene vadinam. Tai didi 
galybė visuomenės ir valstybės l

Nepriklausomybės šventė 
Gcero mokykloje

Cicero Šv. Antano paraijoa
gyvenime, bet kartu erdvė ir; mokykloje nepriklausomos Lie- 
laukas idėjoms plisti i r joms į tuvos prisiminimui buvo paskir- 
realizuoti praktikoje. Todėl mū- ta valanda vasario 15 d. pamo-
sų laikais visuomenės palanku kų metu. Į mokyklos salę sese-
mu visi rūpinasi. Visi jos gynė-|^'s m°Kvtojos rikiuotėje atsive-
jais dedasi, visi joje viešpatauti• idė visus mokinius ir užėmė kiek
trokšta. O kaip mes, ateitinin-; 
kai: Viešpatavimo siekiame ir j

vienai klasei skirtas vietas. Mo
kiniai r seselės mokytojos ir su 
darė visą šio susirinkimo publi-mes. Mes norime ne mūsų, bet

žm°^U.S Atpirkėjo viešpatavi- aktas jr pašalinių nebuvo kvie 
mo. Tai visai kitoks viešpatavi
mas, nė kiek nepanašus į komu 
nizmo, socializmo, liberalizmo 
ar kieno kito viešpatavimą, tie
sos meilės viešpatavimas.

1 ką. Tai buvo grynai mokyklinis

Ne betkas tokiam viešpata
vimui kelią paruoš ir ne betkas 
jį realizuos. Tam reikia naujų 
apaštalų, bet ne žodžiais; o jSir- 
moj eilėj darbais ir pavyzdžiu. 
Ar at-kai gali tokių augštu-

ciama.
Šventės programa užtruko 

beveik valandą, nors tebuvo tik 
viena nelga prakalba. Pradžio
je po “Star Spangled Banner”, 
kurį sugiedojo visas susirinki
mas, VIII skyriaus mokinė Ja
nina Choniauskaitė poros minu
čių pranešimą baigė žodžiais: 
“Kuo tik galime, prisdėkime, pa 
dėkime toje šventoje kovoje už 
Lietuvos laisvę ir laimingą at-

mų pasiekti? Su Dievo pagalba eit j”, 
gali, be Dievo pagalbos — ne. Toliau netrukus scenoje atsi- 
Todėl pirmasis ir pats svarbiau rado pirmasis skyrius ir padai- 
sias asmeninis ateitininkų už- navo “Dviratuką”, o tą skyrių 
davinys — niekad nesusvyruoti greita’ pakeitęs antrasis — pa
tikėjimo dalykuose, neapdulkė- dainavo ir kolektyviai padekla- 
ti gyvenimo dulkėmis ir pašto- mavo. Trečiasis ir ketvirtasis 
viai išlikti Dievo malonės sto-i skyriai dainavo, penktasis — de 
vyje. Kai tą moralinę stiprybę kliamavo ir dainavo, šeštasis 
ateitininkai turės, tai antruoju deklamavo ir t.t. Po aštuntojo 
asmeniniu uždaviniu bus svei- Wriaus Pasirodymo visi susi

rinkimo dalyviai pagiedojo Lie
tuvos himną ir rikiuotėje išsi
skirstė j savo klases pamokų tęs
ti.

Tos valandos metu buvo pro
gos pažinti kaikurias mokykli
nio darbo detales. Mokykloje 
tvarka nepametama ir judėjimo 
metu. Todėl neatrodo, kad tvar
kos palaikymas čia būtų sunkus 
reikalas betkokiose aplinkybėse. 
Toliau — kiekvienoje klasėje, 
greta lietuviukų, mokosi daug 
ir Petuviškai nekalbančių ir net 
nelietuviškos kilmės mokinių. Vi 
si jie be jokios išimties lietuviš
kai dainavo ir deklamavo, nors 
toks pasirengimas reikalauja di
delio atsidėjimo, darbo ir laiko.

Prie šios rūšies seselių moky
tojų darbo mes galėtume prisi
dėti, pateikdami jų programoms 
pačių paskutinių lituanistikos lai 
mėjimų iš poezijos, dainos ir 
mokyklinių pramogų srities.

J. Kreivėnas

kai suprasto inteligentiškumo 
išlaikymas. Inteligentiškumas 
ateitininkams sendraugiams yra 
ne tik svarbus, bet ir būtinas, 
nes jie sudaro lietuviškosios in
teligentijos žymią dali. “Inteli
gentija”, prof. Stasio Šalkaus
kio žodžiais tariant, “yra ta ne
surišta nei su vienu luomu, nei 
su viena kuria profesija, nei su 
viena kuria partija visuomenės 
grupė, kuri dėl augšto protinio 
bei dorinio sudarančių jų asme
nų vertingumo yra pašaukta 
tiekti augštąją vadovybę visuo
menei, valstybei ir tautai ir ku
ri todėl privalo būti visuomeni
nio susipratimo, visuomenės pu
siausvyros, kultūrinės pažangos 
ir riteriškų užsimojimų veiks
nys”. Taip suprastos inteligen
tijos pagrindinės žymės: “a. aiš 
kus protas, pagrįstas moksliš
kuoju subrendimu, b. tvirtas bū 
das, paremtas augšta valios kul; 
tūra, c. jautri sąžinė, išauklėta I 
krikščioniškos etikos reikalavi
mais ir d. kilni širdis, pilna en
tuziazmo ir paslankumo pasi
aukoti tam, kas yra šventa, tik 
ra, gera ir gražu”. Štai augštu- 
ma, kurią ateitininkai sendrau- j 
giai turi pasiekti, o pasiekę iš- 

, silaikyti net ir dabar gyvenamo 
se aplinkybėse.

(Bus daugiau)

Moterų Sąjungos 2 kuopos 
susirinkimus

Moterų Sąjungos 2 kuopos 
mėnesinis susirinkimas buvo va
sario 11 d. mažojoje parapijos 
salėje. Susirinkimą pradėjo pir
mininkė Augusta Šatkienė. Mal
dą sukalbėjo vicepirm. Lorenat.

Finansų raštininkė Jakaitienė 
pranešė, kad mūsų kuopa pir
moji visoje organizacijoje 1957 
metais įrašė naują narę.

Sergančių lankymo komisija, 
pranešė, kad Marilyn Druktanisl 
pergyveno operaciją. Ji bus ap
lankyta ir jai nunešta dovanėlė.

Sriubienė pranešė apie Fede
racijos ir Labdarių susirinki
mus.

Pirm. Augusta Šatkienė pra
nešė, kad ji buvo pasitarime, 
kuris buvo šauktas visų drau
gijų dėl vakaro surengimo bu
vusiam vikarui kun. Petrauskui. 
Vakarienė įvyks kovo 31 d. Kuo 
pa nutarė paimti 10 biletų ir į- 
teikti dovanėlę.

Svarbiausias buvo M. S. Cent
ro Valdybos laiškas, kuriuo at
sakoma į mūsų kvietimą, kad 
Sąjungos seimas šiemet būtų Ci- 
ceroje. Kvietimas priimtas, ir 
seimo delegatės šiemet bus Mo
terų Sąjungos 2 kuopos viešnio
mis. Seimas bus rugpjūčio 19, 
20, 21 ir 22 dienomis Ciceroje. 
Komisiją, drauge su kuopos val
dyba, sudaro narės Diržius, Eisi 
nas, Cinikas, Tumavich. Lukošai 
tis ir Druktanis. Pirmasis v-bos 
ir komisijos susirinkimas bus 
vasario 26 d. parapijos salėje.

Susirinkimas baigtas malda, 
ir po to narės buvo pavaišintos 
skan’a kavute ir naminiais tor
tais, pagamintais narių Jakaitis, 
Zaura, Rudinski ir kitų, pami
nint Valentino dieną. Išsiskirstė 
me gražioj nuotaikoj. M. Eismas

Mirė seniausias vyskupas
Šių metų pradžioje Grenobly, 

Prancūzijoje, mirė seniausias 
pasaulio vyskupas AIexander 
Caillot, sulaukęs 96 metų am
žiaus. Jis buvo gimęs 1861 m. 
birželio 21 d. Vyskupu jis tapo 
1917 metais. Taigi — vyskupo 
pareigose jis išbuvo 40 metų, o 
kunigu — net 83 metus.

Skclbkitės “Drauge”

lllllilllilllllil iiiiililiiuiliiiiii muiiiiiiiii/
Vfc«i PittMbui gho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA

Pitfsburgh'o Lietuvių 
Kataliku Radijo Programą

— vadovaujama —

Lietuvos Vyčių Pittsbnrghe 
Ji TRANSU' OJAMA 

Kiekviena sek ttimilcn1 no.,
1:3»O Iki 2:00 vai. p -

I* RTIPRIOH IR

WLOA
RADIJO STOTIES RRADDOCKT* 

VImIr reikalais kreipkitės šiuo adre 
•u: LITHIIANIAN CATHOLIC HOUt 
Radlo Statlon WLOA. Hraddock, Pa

nilllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIMIIHMI

PLATINKITE “DRATTGA’

Marianapolis, Cann.

Studentai mini Vasario 16
Programa buvo suruošta Va

sario 16 dienos išvakarėse. Ji 
buvo parengta Vidmanto Rapšio 
ir Tautvydo Jankausko, su pa
galba kitų Marianapolio lietuvių 
studentų.

Programa buvo pradėta mal
da, kuri buvo paskaityta kun. 
J. Petrausko. Po to sekė Taut
vydas Jankauskas, kuris skaitė 
paskaitą: “Lietuvos praeitis”.
Mergaitės iš Nekalto Prasidėji
mo vienuolyno išpildė šokį Vaini 
kelis ir padainavo Ausk močiu
te drobeles. Vidmantas Rapšys 
skaitė Lietuva laisva respubli
ka. Mergaitės iš Nekalto Pra
sidėjimo vienuolyno išpildė šo
kius Sadutė ir Kubilas. Kun. 
J. Petrauskas tarė užbaigimo 
žodį ir programa buvo baigta

Lietuvos ir Amerikos himnais. 
Programos pranešėjas buv0 Vy- 
buvo angliška, nes dalyvavo vi- 
tautas Žaščiurinskas. Programa 
si Marianapolio studentai.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY H1LLS GELINYCIA
Garinusios gėles dėl vestuvių, banke
tų. laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 YVest 63rd Street 
Tol. PHospevt 8-0833 ir PR 8-0831.

T
BENNIE VENCKUS 

VUSKOS
Gyveno 5801 S. Massasoit
Mirė vasario 22 d.. 1957 m., 

sulaukęs 73 m. amžiaus. Gimė 
Lietuvoje.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
daug pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Sobiesk 
Funėral Home, j>948 W. Ar
cher — kampas Major.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
kovo 2 d., iš koplyčios 10 vai. 
ryto bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

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

NNultuilę:
tumi.

Draugai ir įMtžjs-

Laidotuvių direkt. 
Tel. PO 7-8808. •

Sobiesk.

A. A.

ANTANAS KARAŠAUKAS
Gvveno 1507 N. Bell Avė.
Mirė vas. 27 <1., 1957. 9 vai. 

rvte, sulaukės 68 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoi. Kilo iš Proti

šku parapijos. Rudiškių kaimą
Amerikoje išgyveno 48 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
brolis Juozapas, brolienė Mag
dalena. iu sūnūs Viktoras ir 
Antanas ir iu šeima, kiti gimi
nės, drauuai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Cepa kep- 
lvčioie. 2246 W. North Avė.

Laidotuvės ivvks lest., kovo 
2 d., iš koplyčios 9 vai. rvto 
bus atlydėtas i Šv. MvkcJo pa
rapijos bažnyčia, kurioje ivvks 
uedulintros pamaldos už velio- 
nies siela. Po pamaldų bus nu
lydėtas i Šv. Kazimiero kapines

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines. draugus jr pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Brolis ir kiti gimi
nės.

Laidotuvių direktorius Adam 
B. Cepa. Tel. BRunsvvick 
8-6656.

Dr. Broniui Dirmeikiui, jo broliui
A. + A.

VACLOVUI DIRMEIKIUI 

mirus, .nuoširdžią užuojautą reiškia ~

Pelkių žiburėlis ir Chicagos šviesa.

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 California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

LIŪDESIO valandoj
Sankltt

MAŽEIKA 4 EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse: gausime 
koplyčia arčiau Jūsų namų.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

CHICAGO, ILL. , CICERO, ILL 

Telefonai _ GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS I.IETCVię 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

i

JOHN T. ZURIS
LAWYER AND COUNSELLOR

ii SO. LA 8ALLK STREET 
Room 1415

Phone: RAodolph 6-4425 
Home phone: Afayette S-9477

ALEKSANDRAS MAMONAS
Gyveno 3644 So. 1,'nion Avė.

Mirė vas. 2 8 d.. 1957, 8:30
vai. ryte. Gimė Lietuvoje; kilo 
iš Šiaulių apakę., Papilės par.

Amerikoje išgyveno 44 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me žmona Antoinette, pagal 
tėvua Žiebia, pagal pirmų vyrų 
Beletakia. podukra Mary Rim
kus. žentas George, posūnis 
Krank Beletakia. brolis Juoza
pas su šeima, sesuo Ona su šei
ma, švogeris Aleksandras Žie
bia Ir kiti giminės, draugai Ir 
pažjstamt.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioj.-, 33.17 So. 
Lltuanica Avė. z

laidotuvės įvyks pirmadienį, 
kovo 4 d., Iš koplyičos 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio 
para p, bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielų. Po pamaldi) bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: 't. m o n n, podukrn. 
|M.sftnis, brolis, sesuo Ir ikli gi
minės.

l-uldotuvių direktorius Antu- 
naa M. Phillips. Jei. YArds 7- 
3401.

f
A. A.

BERNARDAS
CICKEVI0IUS

Gyveno 8757 Maniuette Avė.
Mirė vasario 1 d., 1 957 m., 

12:20 vai. ryto. kniaukęs 90 m. 
amžiaus. Gimė Lietuvoje: kilo 
iš Alytaus apskr., I .augių pat-., 
Makarlšktų ko... Vilniaus gub.

Amerikoje Išgyveno 67 pi.
Pasiliko didelio lite nuliūdimo 

sūnūs, VValter Chureh Ir šeima, 
Jose p h H. Chureh Ir žmona, 
llernard Chureh ir žmona, duk
terys, Mrs. Anna Tiirner Ir šei
ma. Marle Romanus ir šeima, 
Jusline Pufundt Ir šeima. Se
suo l'ršnlė Sabaliauskienė, gyv. 
\Vllkes-Harre, P., švogeris Jo
nas Baltuška Ir šeima. 7 anū
kai ir daug kitų giminių, drau
gų bei pažįstamų.

Priklausė šv. Izidoriaus Ar
tojo l»r. Ir šiililžiauaioa Jėzaus 
širdies Draugijai.

Kūnas pašarvotas Wisnlews- 
ki Euneral Home koplyčioje. 
2805 E. 87 St. Tel. HA 1-1055.

iaiidotuvėa (vyks šešt., kovo 
2 d., iš koplyčios 9:06 vai. ryto 
bus atlydėtas į šv. Juozapo pa
rapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už vello- 
nies sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kasimiem kapines

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, drangos ir pažįstamos 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: sūnūs, dukterys, s« 
su.., svogeris, anūkai ir giminės 
Im-I |Mtž)slHini.

Laidotuvių 
niewskt. Tel.

direktorius
BA 1-1055.

Wl8-

n >.

Ambulansų patarna-
1 vimas dieną ir nak- 
I tį. Reikale įaukite 
į mus.

Mes turime koplyčias1 
visose Chicagos ir'

. Roselando dalyse ir' 
tuojau patarnaujame I

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

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

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HAL8TED STREET Tel. Y Ards 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10X21 S. MICHIGAN AVĖ Tel. (Ommntioro 4-222*

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO. UI. Tel. GLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpnhlic 7-1213
2314 23rd PLACE Virtinis 7-667 ’

VANCE FUNERAL HOME
1424 8. 60th AVĖ. OLympin 2-6245 Ir T0wnhall S-MM7



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILIJNOIS Penktadienis, kovo 1, 1957

/ mus
X Stasys Pieža, “Chicago 

American” redaktorius, pami
nės Sv. Tėvo gimimo dieną ko
vo 2 d., 1957 m., su ilgesniu ap
rašymu ir visa serija paveikslų 
šios dienos “Chicago American” 
laikraštyje.

X Kasytojo Antano Gustai
čio knygos “Anapus teisybės” 
Chicagoje jau nebegalima įgau
ti, nes jos visos išpirktos. Ti
kimasi, kad jų bus galima įsi
gyti Užgavėnių baliaus metu, 
nes ateina specialus siuntinys 
šiam vakarui. Todėl tie, kurie 
dar nori turėti tą puikią humo
ristinių eilėraščių knygą, tegu 
atsilanko į Užgavėnių balių ko
vo 2 d. 8 vai. vak. Keymens 
salėse, 4711 W. Madison St. 
Ten pat galės gauti ir autoriaus 
autografus. Užgavėnių baliaus 
programoje dalyvauja rašyt. 
Antanas Gustaitis, muz. Alek
sandras Kučiūnas, pirmą kar
tą Chicagoje pasirodanti nauja 
solistė Laimutė Bildušienė ir 
aktorius Algimantas Dikinis. 
Programa bus įvairi ir neiškęs
ta. Kas dar nesuspėjo užsisa
kyti staliukų, galį drąsiai-at
vykti, jų bus pakankamai, nes 
rengėjai užsakė dar kitą salę 
svečių patogumui. Balių rengia 
Vyrų choras ir visus kviečia

X LB Springfieldo apylinkės X Moksleivių ateitininkų 
Kultūros Fondo įgaliotiniu yra ruoštas linksmavakaris praeitą 
paskirtas Stasys šidlpuskas, šeštadienį, praėjo su pasiseki- 
gyv. 704 N. Wealey st., Spring- mu ir sutraukė nemaža jauni- 
field, III., ir jau suorganizuota1 mo. Įdomu, kad pasirodė visa 
šeštadieninė lituanistinė mo-j eilė jaunųjų menininkų. Marty- 
kykla, kurios pusė mokinių mo-' nas Simonaitis, Hartforde stu- 
kosi tautinių šokių. Mokykla dijuojąs muziką-dainavimą, pa
ilgai negalėjo veikti, nes mok. į dainavo keletą dainų. Marija 
Abramikienė kurį laiką sunkiai l Vilkaitė paskambino pianinu, 
sirgo. Paskutiniu laiku buvo I Beata Jankauskaitė, studijuo- 
aktingai dirbama, kad jauni- į janti Hartforde dainavimą, pa- 
mas tinkamai galėtų pasirodyti | dainavo. Akomponavo prof. VI. 
Vasario Iii minėjime Spring- Jakubėnas. Jaunieji menininkai 
fielde. Jisai nori dalyvauti ir buvo labai šiltai sutikti. Tiki- 
Tautinių šokių šventėje, kuri masi iš jų sulaukti naujų jė- 
įvyks Chicagoje 1957 m birže- gų mūsų meno srityje. Mokslei

viai at-kai sveikintini, kad 
kviečia jaunas jėgas pasirody
ti visuomenei.

K \l.B \ h\OWI.\X 1»
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lio mėn. 30 d.
X Leonas Prapuolenis su šei

ma iš Vakarų Vokietijos šiomis 
dienomis atskrenda į Chicagą. 
Leonas Prapuolenis 1941 m. 
vadovavo ginkluotam lietuvių 
tautos sukilimui prieš sovietinį 
okupantą, kuris buvo laimėtas. 
Nacių okupacijos metu Leonas 
Prapuolenis buvo kalinamas 
Vokietijos kalėjimuose. Tiki
masi, jog garbingasis svečias

X Chicagos lietuvių choras 
“Pirmyn”, kuris kasmet stato 
operas ir operetes, rengiasi i 
prie operos "Fledermaus” 
(šikšnosparnis) pastatymo.

Kadangi operos pastatymo 
Išlaidos numatoma bus didelės, 
o aukų “Pirmyn” choras ne-

alės dalyvauti šį penktadienį renka> tai šį šeštadienį, kovo 2
Lietuvos Vyčių salėje įvykstan- 
čiame Lietuvių Fronto susirin
kime ir padarys pranešimą apie 
dabartines nuotaikas Europo
je-

X Marųuette Parko lietuvių 
kolonija yra jauniausia, kuri 
paskutiniu laiku labai lietuvė- 
ja, nes kiekvieno lietuvio sva
jonė yra tenai įsigyti nuosavą 
namą ir apsigyventi. Užtat na
mų kainos'žymiai pakilo, o pa
sistatyti naujus namus jau nė-

jame dalyvauti ir lietuviškoje i ra jokios vilties, nes paskuti-
nuotaikoje sutikti Užgavėnes.

X Prof. Stasio Šalkausko 
viešas 15 metų mirties minėji
mas įvyksta kovo mėn. 2 d. 
Minėjimo programa: pamaldos 
10 v. Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje. Mišias atnašauja 
kun. A. M. Linkus, pamokslą 
sakys kun. J. Kidykas, S. J.; 3 
vai. p. pietų Maria Augštes- 
niosios mokyklos didžiojoje sa
lėje apie a. a. velionį paskaitą

nieji žemės sklypai jau parduo
dami už pasakiškai augštas 
kainas. Daugelis žmonių bijosi 
pinigo vertės kritimo, todėl sa
vo sutaupąs saugiai investuoja 
į nejudomąjį turtą.

X Nauja ligoninė Marquette 
Parke jau greitai bus pradėta 
statyti, kuri kainuoja apie 4 
milionus dolerių, todėl toje lie
tuvių kolonijoje jau pradėjo 
jaustis skirtumas nuomos ir

skaitys prof. dr. Kazys Pakš- namų kainose, nes tenai žymiai 
tas, meninę dalį išpildys solistė padidės butų pareikalavimas

gydytojams, tarnautojams ir 
darbininkams. Firma, kuri sta
to minėtą ligoninę, jau pradėjo 
parengiamuosius darbus.

X Marginių krautuvė, kurią

Dana Stankaitytė, smuikinin
kas Alfonsas Paukštys.

Buvę velionies universiteto 
kolegos, jo studentai, plačioji 
visuomenė kviečiama atsilan
kyti ir pagerbti didįjį mūsų tvarko Izabelė Sinkevičiūtė

d., Lietuvių Auditorijoje ren
gia kaukių balių su premijomis j 
ir įdomia programa, kurioje 
dalyvaus: Algirdas Brazis, An
tanas Peškys, Albertas Snars- 
kis, Genovaitė Peškienė, Prau- 
rime Krasauskaitė, Kristina 
Austin ir Irene Protas.

X Tautinių šokių šventės 
komitetas renkasi savo posė
džio kovo mėn. 2 d. Hollywood 
salėje, kur bus aptarti aktua
lieji šventės rengimo darbai. 
Dabar jau turint išnuomotą sa
lę, kurią pasisekė gauti tinka
moje vietoje ir kuri pilnai ati
tinka minėtos šventės reikala
vimams, komitetas džiaugiasi 
tolimesniu ir normaliu darbo 
pasiskirstymo planu, todėl su
derinti darbo veiklai reikalinga 
pilno komiteto sąstato pasita
rimas, nes šventės pradžia grei
tai artėja.

X LB Melrose Parko naujai 
išrinktoji valdyba pareigomis 
pasiskirstė taip: Antanas Jon- 
cha — pirmininkas, Vytautas 
Stankus — vicepirm., Kazys 
Mockus — iždininkas, Jokūbas 
Gražys — sekretorius ir Aure
lija Lingytė — švietimo vado
vė.

X Prof. dr. P. Jucaitis ati-
tautos filosofą, paskutinį lais- Marąuette Parko lietuvių ko- darys Ateitininkų sendraugių
vos Lietuvos Vytauto Didžiojo Jonijoje, randasi prie 69 gat- 
universiteto rektorių. VgS( netoli Maplevvood kampo.

X Juzė Krištolaitytė, buvus 
Vilniaus operos solistė, dabar 
gyvenanti Clevelande, praeitą

Tenai galima rasti visos lietu
viškos knygos, medžio droži
niai, odos išdirbiniai ir lietuviš- 

savaitgalį praleido Chicagoje ir kos juostos b<'i daug kitų da- 
turėjo repeticijas su visu “Ri- lykij-
goletto” operos kolektyvu. Į x šauUy klubo centro valdy-
bendras operos repeticijas jau 
įjungti visi solistai, choras ir 
S. Velbalsio baletas. "Rigolet
to” spektakliai bus kovo 30 ir 
31 d. d. Marijos Augšt. mokyk
los salėje.

X Gradinskas, j. G. Televi- 
sion Co., mums rašo, kad jau 
gauti naujieji 1957 metų kam
barių vėsintuvai. Didžiausia 
naujiena — vienos tonos vėsin
tuvas jungiamas prie papras
tos 115 voltų srovės. Vėsintu
vai mažesni, tinka visiems lan
gams, tyliau dirba, paprastesnė 
instaliacija.

X Vilniaus Krašto Lietuvių 
sąjungos susirinkime, kuris 
įvyko Lietuvių Auditorijoje 
šeštadienį, buvo pagerbti prof. 
V. Biržiška, sulaukęs 71 m., ir 
V. Šimkus, kuris atšventė savo 
50 metų jubilėjų. Jiems buvo 
sugiedota “Ilgiausių metų” ir 
širdingai pasveikinti VKLS 
vardu, pirmininko Aleksandro 
Dundulio ir kitų asmenų.

X Kūrėjų-Savanorių centro 
organų Rnkimų komisijos vie
šas balsų skaitymo ir duomenų 
paskelbimo posėdis įvyks Lietu
vių auditorijoje kovo mėn. 2 d. 
2 v. p. p.

X A. J. Aleksis siunčia svei
kinimus “Draugui” iš Miami 
Beach, Fla., džiaugdamasis, 
kad tenai puikus bei šiltas oras.

bos bendradarbių štabą Chica
goje sudaro: Vladas Išganaitis
— pirmininkas, Antanas Gint- 
neris ir Aleksandra Kybartienė
— vicepirmininkai, Kastutė 
Roženienė — sekretorius ir Ga
linda šilingaitė — mašininkė. 
Šitam štabui priklauso: spau
dos komisija, šaulių vajaus ko
misija, uniformų ženklų komi
sija ir šalpos komisija.

X Už 601) dolerių per pasku
tinę savaitę parduota biletų į 
lietuviškuosius “Rigoletto” ope
ros spektaklius. Paskutiniu 
metu visuomenė vėl labai su
kruto pirkti operos biletus. 
Opera bus statoma kovo mėn.
30 ir 31 d. d.

X Kun. Alb. Sp u r gis, vesda
mas vienos dienos rekolekcijas 
Šv. Vardo draugijos vyrams 
Šv. Jurgio parapijoje, parodė 
daug gražaus sugebėjimo ir vy
rai džiaugiasi, kad jo konferen-l^ 
cijos paliko mielą įspūdį ir jas 
ilgai atsimins.

X Vytautas Vaitekūnas iš 
New Yorko atvyksta dalyvau
ti ateitininkų sendraugių kon
ferencijoj, prasidedančioj kovo 
2 d. Chicagoje.

X Sol. Elena Blandytė at
liks dalį meninės programos 
Liet. Menininkų klubo atidary
mo proga, kuris įvyks šį sek
madienį, kovo 3 d. 4 v. p. p., 
2548 W. 69 St. ,

konferenciją kovo 2 d. 11 vai. 
rytą, Chicagoje, Shoreland vieš
buty, 5454 S. Shore Drive.

X Sophie Barčus radijo pro
grama, skirta Lietuvos nepri
klausomybės šventės minėji
mui, bus transliuojama ir per 
Amerikos Balso radiją.

X V. Gaškaitė ir I. Pakštaitė 
tvarkys bufetą per akademinį 
Užgavėnių balių, kuris įvyks 
šeštadienį, kovo 2 d., Western 
Ballroom, 35 ir Westem.

X Jocienei Elenai, Tamėnai- 
tei-Smigelskienei Anelei, Sta- 
siūnaičiui Jonui ir Antanui Bu
driui yra Draugo redakcijoje 
laiškai iš Lietuvos.

X A. Dundzila, V. Gylys, A. 
Polikaitis ir J. Šaltenytė pa
renka medžiagą apie studentus 
“Lietuvių Dienų” žurnalui.

120 sveikinimo šūvių
Nacionalinė Illinois gvardija 

pirmadienį prie Michigan ežero 
įvyksiančiose iškilmėse paleis 
120 artilerijos šūvių, švenčiant 
Chicagos 120-tą gimtadienį.

Lietuvos universitetui 
sukako 35 metai

Lietuvos universitetas buvo 
įkurtas Kaune 1922 m. vasario 
16 d.’ taigi praėjusio vasario 
16 d. jam sukako 35 metai. Ta 
proga Liet. Profesorių draugi
ja Amerikoje pasveikino Uni
versiteto personalą ir auklėti
nius. Sveikinimo tekstas buvo 
perskaitytas per Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimo iš
kilmes Marijos Augštesniojoj 
mokykloj Chicagoje vasario 17 
d. ir tam turiniui visi dalyviai 
pritarė gausiais plojimais. Svei
kinimas buvo įkalbėtas į juos
telę ir skirtas perdavimui per 
Amerikos Balsą į okupuotą 
Lietuvą. To sveikinimo tekstas 
yra šis:

“1957 metų vasario mėn. 17 
d. Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės metu Lietuvių Profeso- 
sių Draugijos Amerikoje nariai 
ir buvę Lietuvos Universiteto 
profesoriai, Lietuvos universi
teto auklėtiniai bei plačioji Či
kagos lietuviškoji visuomenė, 
Lietuvos universiteto 35 metų 
sukakties' proga širdingai svei
kina to universiteto kūrėjus, 
buvusį ir esamą mokamąjį per
sonalą ir jų auklėtinius-studen- 
tus.

“Nepaisant sunkiausių oku
pacijos sąlygų Lietuvos univer
sitetas vaidina svarbų savąjį 
vaidmenį ir jo auklėtiniai ne
pameta lietuviškojo kelio ir 
rengiasi svarbiam kultūros dar
bui. Mes čia gyvendami šven
tai tikime, kad Lietuvos uni
versitetas parengs daug lietu
viškosios šviesuomenės laisvai 
kūrybai Nepriklausomoje Lie
tuvoje.

“Linkime lietuviškajam mo
komajam personalui,

I stybinčje faunoje ■ ir Cook ap
skrities kalėjime, kur šimtai 
nubaustų dėl narkotikų atlieka 
trumpalaikes bausmes. Ragina 
tokį nuostatą priimti Viešosios 
pagalbos komitetas.

Mirtis dėl viesulo
Mykolas Vacikauskas, 66 m. 

amžiaus, gyvenęs 6029 S. Me- 
nard gatvėje, Chicagoje, mirė 
nugabentas į Illinois Central li
goninę. Policija aiškina, kad 
velionis, dirbęs Beit Line gele
žinkelyje, nukrito nuo Dieselio 
mašinos, kai viesulas jį išbloš- 
kė iš pusiausvyros. Krisdamas 
sunkiai sužeidė galvą. Nelaimė 
įvyko geležinkelio rajone ties 
68 gatve ir Central.

Respublikonų partijos senato vadovas šen. Knowland kalbasi su 
žurnalistais, pabrėždamas, kad sankcijų taikyti Izraeliui nereika- 
!inga. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS

Byla dėl miesto ženklelių 
autobusuose

Tyliu susitarimu 1956 metais 
Chicagos miesto susisiekimo

Rašinių konkursas
Chicagos meras Daley, 120 

metų sukakties proga nuo šio 
miesto įsikūrimo, paskelbė pra
džios mokyklose, augštesnėseautobusai, kurių iš viso yra , , ,

2,360, per 1956 metus nepirko I ““V“”“' !’ tarp 8Ua“«u“t 
reikalaujamų miesto ženklelių'konkur8’ mml0 tema: "Ku0
mašinoms, nors 1955 m. ir jie 
tuos ženklelius buvd įsigiję. 
Būtų viskas taip ir praėję, ta
čiau Įvykus vienai nelaimei su 
autobusu, kurį vairavo William 
Oglesby, policininkas išrašė 
pabaudą už tai, kad jo autobu
sas neturėjo miesto ženklelio. 
Byla atsidūrė teisme — išaiškin
ti, ar autobusas privalėjo pirk- 

j tis ženkleli, įnešant atitinkamą 
.mokestį, ar ne. Tos bylos spren
dimas svarbus, nes iš viso gali 
paliesti apie ketvirtį miliono 
dolerių tų nebemokamų mokes
čių.

Susilaužė koją bevydamas 
vagį

Policininkas Marvyn Bein, 27 
m. amžiaus, pastebėjęs, kad 
mašina dar tebeturi 1956 me
tų numerį, pradėjo ją vytis, 
važiuodamas motocikliu. Auto
mobilis staiga sustojo; polici
ninkas buvo nublokštas į stul
pą ir susilaužė koją. Automo
bilio vagis palikęs mašiną pa
bėgo, tačiau policininkas suė
mė su juo važiavusią merginą, 
17 m. amžiaus, kai ji bandė 
perlipti per auigštą tvorą. Ji 
sakėsi nežinojusi, kad mašina 
vogta. Jaunuolis esąs paleistas 
už užstatą.iš Sheridan Train- 
ing mokyklos.

Tardo moterų užpuolėją
Šerifo policija pakartotinai 

tardė' Kennethą Rentflow, 24 
m. amžiaus, panaudodama me
lų detektorių. Klausinėjo, ar 
jis nėra prisidėjęs prie Grimes 
mergaičių nužudymo. Jį polici
ja sugavo kai jisai bandė už
pulti moteris.

Alarmas nuvijo vagis
Vagiai lubose ir sienoje iš

kirto žmogui pralysti didumo 
skyles Svvesnik Loan bendro
vės įstaigoje, 612 S. State str., 
Chicagoje. Matyti, kad juos 
išgąsdino alarmas, nes palikę 
savo įrankius jie pabėgo nieko 
neišnešdami.

eilinis pilietis gali prisidėti prie 
pagerinimo vietos, kurioje jis 
gyvena?”. Reikia parašyti apie 
200 žodžių. Rašinius pirmadie
nį įteikti mero raštinėje.

Taipgi bus suteiktas Nuopel
nų medalis tam čikagiečiui, ku
ris prisidėjo daugiausiai mies
to, valstybės reikalus tvarkant. 
Tam sudarytas specialus komi
tetas.

Įtaisas, kuris rėkia vagims
Chicagoje, Sherman viešbu

tyje, vyksta namų įtaisų paro
da. Išstatyta apie 200 naujų 
išradimų. Jų tarpe ir alarmas 
prieš vagis. Tas įtaisas gali bū
ti padėtas po kilimu. Jei tik va
gis ant jo užmina, tuojau pasi
girsta šauksmas: “Vagis, va
gis. Gelbėkite! šaukite polici
ją.” Šio įtaiso garsintuvas taip 
pakabintas, kad galėtų girdėti 
kaimynai. Jisai nenustoja šau
kęs, kol ateina pagalba.

Tragiška mirtis
Iš Pittsburgho į Chicagą at

vykusi moteris Elta Kenny, 
turinti apie 50 m. amžiaus, ras
ta negyvai užsimušusį iššokant 
iš 16 augšto Aįlerton viešbuty, 
esančiame 701 N. Michigan 
avė. Ji buvo apsirengusi chala
tu ir avėjo sandalus. Jos kam
bario langas buvo atviras, o lo
voje jos nemiegota.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Liuda (Mereekytė), Rai
mundas Šukiai susilaukė pir
magimio sūnaus, kuris pakrikš
tytas vasario 16 d. Šv. Kazi
miero bažnyčioje Brockton, 
Mass., vardu Audrius-Raimun- 
das.

Krikšto tėvais buvo: Birutė 
LipnickĮBitė-Petrikienė iiš New 
Yorko ir Šukienės brolis Zeno
nas Mereckis.

Stefanija ir Aleksandras Me- 
reckiai taip pat džiaugiasi pir
muoju anūku.

— New Yorko ir New Jersey 
apskričių vyčiai minės Šv. Ka
zimiero šventę kovo 10 d. Bus 
bendra šv. Komunija. Kalbėto
jais pakviesti kun. L. Voicekau 
skas. Mišios bus aukojamos 
kun. Leo Vaicekausko už miru
sio Pr. Razvadausko sielą. Pus
ryčiai bus tuoj po mišių. A. 
Shallna yra rengimo kom. pir
mininkas. Jo padėjėjai yra Eleo 

lietuviš-1 nora Jenuss, Ann Klem, Mary
kam studijuojančiam jaunimui, 
dirbančiam sunkiose neįpras
tose sąlygose, sėkmės ir ištver
mės. Mes su Jumis.

Lietuvių Profesorių 
draugija Amerikoje.”

Operacijose sustabdys širdį
Lojolos universiteto Medici

nos mokykloje Chicagoje studi
juojamas naujas širdies opera
cijų būdas, kada įgimti širdies 
sužalojimai būtų taisomi su
stabdžius širdies plakimą ir 
kraują varinėjant specialiai 
tam padaryta mašina. Šiuos 
tyrimus vykdo dr. P. J. Taiso. 
Tokie įgimti širdies trūkumai 
padaro daliniais invalidais apie 
9,200,000 JAV žmonių.

Sunkiau bus dėl narkotiką?
Illinois parlamentas Spring- 

fielde raginamas greičiau pri
imti nuostatą, pagal kurį nar
kotikų spekuliantai ir jų varto
tojai būtų siunčiami į kalėji
mą. Priėmus tą nu-ostatą su
mažėtų spūstis Vandalijos Val-

Grinevvich, Joseph Balazas ir 
Valentinas Bilaitis. Darbo po
sėdis, kuriam vadovaus Larry 
Jannonis, įvyks 3 vai. p. p.

— Gardner News, Gardner, 
Mass., miesto laikraštis iš
spausdino gubernatoriaus Fur- 
colo proklamaciją, skelbiančią 
vasario 16 d. Lietuvos respub
likos diena.

Nepaprastas susidomėjimas 
"Draugo” atpigintų knygų 

išpardavimu
Jau pritrūkome sekančių knygų: 

žurnalo “Dainava’’; Benamiai; Iš 
Adomo Mickevičiaus Raštų; Kara
lienės Prižadas; Kauno reginių al
bumas; Kelionė, A. Landsbergio, Lie 
tuvps Žemėlapis; Mano Patyrimai Di 
džioje Karėje; Princas ir Elgeta; 
Tarptautinis Eucharistinis Kongre
sas ir The Lithuanian Situation..

Šiomis dienomis tilps skelbimas 
tų knygų, kurias dar galima gauti 
atpiginta kaina iki š. m. kovo mėn. 5 
d. Prašome nepraleisti šios progos 
ir įsigyti naudingas knygas.

“Draugo“ Administracija

CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORO 
-Rengiamas-

U2GAVENIŲ BALIUS
195/ metą kovo mėnesio 2-trą dieną, 8-tą valandą vakare,

KEYMENS KLUBO SALĖSE
4711 West Madison Street

KAS TURI GERA SKOMĮ, VISKĄ 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 CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halated Str. Vletory 2-4226
Pirm., Kol,virt. 9—9:30. Sekm. 10—5, Kitom dienom 9 6

Antanas Gustaitis

Programoje dalyvauja:
Rašytojas Humoristas 

ANTANAS GUSTAITIS iš Bostono,
Sol. LAIMUTĖ BILDUŠIENĖ iš Kanados,

Muz. ALEKSANDRAS KUČICNAS,
Akt. ALGIMANTAS DIKINIS

ĮVAIRIOS DOVANOS, Groja B. JONUŠO orkestras. 
DAUG GELIŲ,

KITOS ĮVAIRENYBES Gardūs valgiai.

Stalus galima užsisakyti iš anksto:
VL STROPUS, WA 5-0163

Visi Giicagos ir apylinkių lietuviai kviečiami atvykti. RENGĖJAI
J
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