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Izraelio kariuomenė tuoj pasitraukia -Ben-Gurion
Civilizuotas pasaulis neturi toliau lLatv,a,ruPmasi 

pasilikti paslaugus sovietams

SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 
Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINES TAUTOS. — Dabar, kai jau, atrodo, kad tik 
valandų reikalas, ligi Izraelio kariuomenė pradės atsitraukimą iš 
buvusios Egipto teritorijos, čia, kur gimė idėjos ir paskui stengta
si paveikti D. Britaniją, Prancūziją ir Izraelį ligi paskutinio taško 
išpildyti JT rezoliucijas, atsiranda naujų minčių. Statomas klau
simas, kas daryti su Sovietų Sąjunga, kuri tų rezoliucijų neboja.

Tyčia ar netyčia, bet labai ge
rai nutaikytu laiku atsakymą į 
šį klausimą patiekia senatorius 
Knowland. Jis iš savo kaip JAV 
delegato kėdės, deja, neturėjo

peržvelgia Vengrijos klausimu 
priimtuosius JT nutarimus, bet 
pabrėžia, kad viskas buvo nu
tarta Generalinės asamblėjos,

savo giminėmis
STOCKHOLMAS, kovo 4. — 

Latviai, kurie yra priėmę švedų 
Į pilietybę ir turi artimų giminių 
Sovietų Sąjungoje, daro pastan- j 
gų išgauti leidimą tiems gimi
nėms persikelti į Švediją. Eilei 
kitų taip pat suteikti leidimai, 
bet jie dar nepersikėlė.

Iš Rusijos nuolat atvyksta spe 
kuliantai į Pabaltijo kraštus, 
stengdamiesi čia supirkinėti to
kias prekes, kurių Rusijos gilu
moje nėra pakankamai. Jie atga
bena ir tokių prekių, kurių Pa
baltijyje trūksta.

progos to pasakyti JT forume.; kurioje veto nėra ir kurioje klau 
Tačiau jis vistiek savo nuomo-1 simas atsirado, kai sovietai savo 
nę paskleidė labai plačiai. Dau- veto dėka užblokavo kelią Sau
giau kaip pora šimtų JT korės- gurno taryboje.
pondentų štai vieną popietę gau
na „Special Delivery“ vokus, ku
riuose įdėtas „Eikš” magazino 
kovo numeris su senatoriaus 
Knovvland interview, suteiktu 
žurnalistui Bruno Shaw.

..Net“ prieš ..Net“
Ir čia senatorius siūlo sovie

tams pasakyti „net“. Girdi, už
tenka viso to, reikia daugiau pa 
judėti ir Asamblėjoje nutarti so 

Tuo straipsniu buvo didelis su vietus suspenduoti tol, ligi jie 
sidomėjimas ne tik vakariečių pradės klausyti JT nutarimų, 
laikraštininkų tarpe bot ir ry-, Atkrei^amas dėmesį j ši. 
Uecia. bei ..neutralieji" Ji gyva. tokj akt JT asamblėja h at. 
komentavo. Todėl e.a supazin-, hkti dviem tre4daliai3 savQ ba]_ 
dmsiu trumpai su pagrindinėmis ,
nuntimis. , • , „ į,tai, „susitvarkę su Saugumo ta

Dingo advokatė
CAMDEN, Ark., kovo 4.—Mrs. 

Maude Crawford, žymi advoka
tė, vakar paslaptingai dingo iš 
savo namų. Mrs. Cravvford, 58 
metų, yra Camden Gaughan ir 
McClellan firmų narė.

Izraelio kariuomenes Štabo 

vadas sutiko JT policijos vadą
JERUZALĖ, kovo 4. — Izraelio ministeris pirmininkas Da- 

vid Ben - Gurion šiandien įsakė tuojau Izraelio kariuomenę iš
traukti iš Gazos ruožo ir Akabos įlankos,

Ben - Gurion šiandien įsakė Iz-
raelio armijos štabo vadui gen. 
Moshhe Dayan susitikti su kana
diečiu generolu E. L. M. Burns, 
Jungtinių Tautų policijos vadu, 
ir „apsvarstyti kariuomenės jė
gų ištraukimo sąlygas ir aplin
kybes pagal užsienio reikalų mi- 
nisterės Mrs. Goldą Meir pareiš
kimą“.

Ben - Gurion išvargęs

Ben - Gurion visai išvargęs po 
nuolatinių ir įtemptų konferen
cijų. Jis nuolat palaikė ryšį tele
fonu su Jungtinėmis Amerikos 
Valstybėmis.

Izraelio radijas iš Jeruzalės 
pranešė, kad ministerių kabinę-

TRUMPAI IŠ VISUR
4 • Italijos premjeras Antonio 

Segni laimėjo pasitikėjimą par
lamente, kai atstovai 285 balsais 
(prieš 277) patvirtino vyriausy
bės ūkio nuomavimo reformos
programą.
balsai.

Reikalinga buvo 282

• Buvęs Argentinos diktato
rius Peronas vis dar bando gauti 
leidimą gyventi Meksikoje, bet 
Meksikos užsienio reikalų minis
terija vilkina atsakymą.

• Sirijos didysis mufti Altu 
Al - Yusur Abdin pakviestas ap
lankyti raudonąją Kiniją. 70 mi

ryba, dabar stengiasi ir pačią 
Asamblėją padaryti neveiksmin- 

Remdamasis visa virtine ne-|S4- tai jie. anot senatoriaus, 
įvykdytų rezoliucijų, senatorius atlieka beruošdami planus atei- 
siūlo imtis baudžiamųjų priemo- tyje pasiimti Asamblėją į savo 
nių prieš sovietus. Jis primena,
kad Generalinė asamblėja turi 
teisę imtis priemonių prieš nepa
klusnius savo organizacijos na
rius. Tai gali būti sankcijos, pa
našios, kaip dabar neseniai bu
vo siūloma uždėti Izraeliui, gali 
būti visiškas nario pašalinimas 
iš organizacijos ir, kiek švelnes
nis, gali būti laikinis pašalini
mas, arba suspendavimas. Tokį 
suspendavimą senatorius Knovv
land dabar siūlo taikyti Sovietų 
Sąjungai.

Kitokį nutarimą, kaip jis sako, 
galėtų padaryti Generalinė asam 
blėja, nes Saugumo taryba, ku
rios yra tiesioginis uždavinys rū 
pintis pasaulio taikos ir saugu
mo reikalais, yra suparaližuota ,... . . I \ , 4. j Chales Arden Clarke bus pir-
del sovietų veto teises piktnaudo- mas Afrikos Auksinio kranto, kai 
jimo. Saugumo taryba negali pa- jis kovo 6 d. gaus nepriklausomy 
žaboti sovietinės agresijos.

Bet čia senatorius pabrėžia, 
kad demokratinėms jėgoms rei
kalinga veikti, o ne laukti, bevil- rankas. Ne jėga, ne kuo kitu, o J _ —- ------- 7
tiškai viliantis, jog gal sovieti- tik pagal procedūrines taisykles Žydai Vyksta j 
nis „new look“ atneš atmainų ge- — jie stengiasi, kad į organizaci 
resnėn pusėn. Su organizacijos 
taisyklių laužytojais kartu dirb
damos ir kitos valstybės, JT na
rės, pamažu pradeda nustoti sa
vo suverenumo teisių, todėl te
reikia tik drąsos iš tų valstybių 
pusės spausti, kad būtų laikoma
si JT Chartos nuostatų. Gi toje

S u spe n du oti sovietu s

Hooveris rašys
apie Wilsonę

NEW YORKAS, kovo 4. — 
Buvęs prezidentas Herbert Hoo
veris planuoja rašyti knygą apie 
Woodrow Wilsoną, demokratą.

Hooveris sako, kad jis savo 
knygoje rašys apie Wilsono nu
sivylimą Versalio taikos konfe
rencijoje 1919 m.

Gera sveikata
VVASHINGTONAS, kovo 4. — 

Valstybės sekretorius John Fos- 
ter Dulles patikrino savo sveika
tos stovį. Gydytojai sako, kad 
Dulles sveikata puikiausia.

Daugiau išleidžia

degtinei nei auklėjimui
PARYŽIUS, Prancūzija, kovo 

4. — Prancūzai 2 L. karto dau
giau išleido svaiginamiems gėri
mams negu auklėjimo reikalams.

Prancūzai išleido $3,257,148,- 
500 likeriui, įskaitant vyną, ir 
$1,254,287,320 auklėjimo reika
lams.

JAV valstijos departamentas susirūpinęs, kad komunistai išvys
tė diplomatinę veiklą Afrikoje. Neseniai sovietai įsteigė diplomai i- 
nes misijas Etijopijoje ir Liberijoje, o čekoslovakai — Belgijos Kon- 
goje ir Pietų Afrikos unijoje. (INS)

Nikita Chruščevas atsipeikėjęs 

išėjo su naujais pasiūlymais
Nuo įvairių pastarojo pusmečio nesėkmių kiek atsipeikėjęs, 

Chruščevas ir vėl išeina į areną naujais koegzistencijos gundymais 
Vakarams.

Pasikalbėjime su žinomu Ame-.------  ■
rikos publicistu J. Alsopu Chruš- moka dėl tO
čevas padarė bemaž sensacingai i ' ’
atrodantį pasiūlymu, sovietinius

į dalinius atitraukti iš visų Rytų 
bloko kraštų, jei Vakarų valsty
bės sutiktų panaikinti visas savo 
karines bazes svetimuose kraš- 

' tuose. Vakarų aliantai turėtų ati 
traukti savo kariuomenės dali
nius iš nesavų kraštų, o Ameri- 

’ ka turčių pasitraukti ne tik iš 
Europos, bet ir iš Azijos. Chruš- 

! čevas dar siūlo šaukti naują di
džiųjų valstybių viršūnių konfe
renciją taikingai koegzistencijai, 
nusiginklavimui, kultūriniam ir 
ūkiniam bendradarbiavimui vyk 

i dyti.

to posėdis ir parlamento sesija, Įjonų musulmonų gyvena raudo-
numatyta pirmadienį atidėta į 

I antradienį.

kad jis nedirba
DETROIT, Mich., kovo 4. — 

Ford Motor kompanija sutiko 
mokėti atlyginimą darbininkui 
Johnny McLoudhlin, jei jis ne
ateis į darbą... JiR buvo atleistas; 
dėl to, kad darbo metu jis pa-i 
skambino darbininkams rinktis į 
darbininkų posėdį. Dėl atleidimo į 
kiti darbininkai grasino streiku, 
tačiau nurimo, kai kompanija 
sutiko sumokėti jam atlyginimą,! 
jei jis neateis daugiau į darbą.

nujoję Kinijoje.
• Kipro sala. Nežiūrint da- 

Susitiko i bal tinio terdrizmo, Kipro sala
džiaugiasi 1956 m. rekordine už- 

Izraelio armijos generalinio jūr-įne prekyba, eksportuodama 
štabo vadas Dayan šiandien po- Į <£66.6 miliono vertės reikmenų ir 
pietų susitiko aptarti kariuome- produktų ir įveždama už $109.2 
nės ištraukimo su Jungtinių Tau mil Amerika pirko $7 milionus 
tų policijos vadu Burns. vertės kipriečių eksporto.

Jeruzalės studentai suruošė • Japonijos automobilių ga- 
j demonstracijas ir reikalauja vy- mintojai numuša kainas, kad ga- 
riausybės nesitraukti be tikrų laimėti rinkas eksportui,
garantijų iš Gazos ir Akabos. p>eĮ japonų automobilių kainos 

. „lt-; augštesnės palyginant su Vaka-

Vel skundžiasi
BERLYNAS, kovo 4. — Rytų

bo generalinis gubernatorius. Nau Vokietijoje komunistų pareigū-
ja nepriklausoma valstybė vadin- naį vėl skundžiasi antikomunis- 
sis Ghana. (INS) .. .. .. . . , .■------  ------ - ----- _ tinę agitacija tarp studentų.

Vakarų Vokietijųją būtų priimta vis daugiau nau 
jų ir jiems palankių narių, kad BONNA, Vokietija, kovo 4. — 
balsuojant jie su savo bloku ir Paskutinių metu į Vokietiją su- 
jiems palankiais galėtų surinkti stiprėjo žydų imigracija. Dau

giausia iš Izraelio. Per savaitę 
po 200. Dabar jau esą Vakarų 
Vokietijoje ir vakariniame Ber
lyne 45,000 žydų. 1950 buvo dar 
tik 18,000. Prieš karą 1933 m. 
buvo Vokietijoje 540,000.

du trečdalius visų balsų.
Įspėjimas ,.civilizuotiesiems“ 
Knovvland nepagaili stiprių

Chartoje, kaip senatorius prime- žodžių ir „civilizuotojo pasaulio“ 
na, yra numatyta nemažai prie- atstovams. Anot jo, civilizuota- 
rnonių prasižengėliams sudraus- sis pasaulis neturi ir negali to- 
ti. liau pasilikti paslaugus sovie

tams. Esą, jis negali ilgiau taip 
Neteisėti veto ramiai sėdėti, kai tuo tarpu so

vietai su savo satelitais po aki-Ta Charta remdamasis, sena
torius iškelia labai įdomią mintį
— būtent, jis aiškina, jog Sovie
tų Sąjunga Saugumo taryboje ne 
teisėtai naudoja veto. Jis prime
na, kad atitinkamuose punktuose 
yra pasakyta, kad balsavimo me 
tu paliestoji šalis susilaiko. Tuo 
tarpu, jis sako, sovietai visais 
tais atvejais elgėsi neteisėtai, 
nes jie balsavo ir tai neigiamai
— vadinasi, sugriaudami visus 
nutarimus. Ta pačia proga Know 
land pataria ir amerikiečiams 
nesibijoti panaudoti veto teisę, 
kiek tai liečia JAV saugumo rei
kalus.

Reikalaudamas bausmės sovie 
tams už JT rezoliucijų neklausy-

Pamegdžioja
0TTAWA, kovo 4. — Prancū

zijos premjeras Mollet pasakė,
mis drasko mūsų pasaulį ir’kuria kad Egipto Plentas Nasseris 
saviškį, rengia naują pasaulinį1 pam Sdžl°3a Hitlerį, 
karą. Esą, dabar pats augščiau-
sias laikas sovietus bausti ir nu
bausti kaip didžiausius JT Char
tos laužytojus. Ir jei to dabar ne
bus bandoma daryti, tai, sena-
torius įspė ja, paskui ir tegul ne
bus skundžiamasi, jog tame tarp 
tautiniame mūšyje, kurį komu
nistai vadina „taikingu sambū
viu", leidžiamasi žudyti.

mą, senatorius chronologiškai’ riainą sovietų politikos pakilė-

jimą ir sutikti su faktu, jog kob
ros neprijaukinsi, kad ir į abu 
jos žandus bučiuodamas.

Demokratiniams Jungt. Tautų 
nariams senatorius Knowland pa 
taria pasiskaityti ištrauką iš šv. 
Povilo II (6-14) laiško korin- 
tiečiams. Tenai sakoma: „Nevil- 
kite jungo su netikinčiais; nes
koks yra bendravimas tarp tei- 

Knovvland savo interview bai-; sybės ir neteisybės? arba kokia 
gia pareiškimu, jog Jungtinės gali būti vienybė tarp šviesos ir 
Tautos turi remtis principais ir tamsybių?“... (Lietuviška citata 
jų laikytis, ir tai be jokių kom
promisų. Esą, ir delegatai turi 
nutraukti savo sapnus apie ta-

mano paimta iš J. Skvirecko ver 
timo IV laidos, kurią kun. V. 
Karka padovanojo 1949 m. Groh- 
ne, atsisveikinant su Europa.)

Miglotas pasiūlymas
Chruščevo pasiūlymas gana 

miglotas. Jei pvz. Amerika atsi
trauktų iš Europos ir Azijos, tai 
kiek toli atsitrauktų patys sovie
tai? Maskva turės jau šiek tiek 
aiškiau pasisakyti, pirm negu Va 
karai įsileis į naujas „taikingos 
koegzistencijos“ kalbas. Chruš
čevas nė vienu žodeliu neprisi
minė Pabaltijo kraštų. 0 juk Va 
karų pasaulis tik tuomet labiau 
galėtų tikėti Maskvos vilioji
mams, jei ji paskelbtų norinti pa 
sitraukti iš Lietuvos, Ijatvijos ir 
Estijos.

Nukrito ir užsimušė
PORTAGE, Wis„ kovo 4. —

Paul Christian ir jo žmona iš 
Oeer River, Minn., abu po 50 me 
tų amžiaus, vakar užsimušė, kai 
jų lėktuvas nukrito ūkyje, sep
tynios mylios pietryčiuose nuo 
Portage, VVis. |

Vieton gatvėkarių
VERSALIS, Prancūzija, kovo 

4.__Versalio miestas vakar įsi
vedė autobusų sistemą, vieton 
gatvėkarių.

• Japonijos naujas premjeras 
Nobusuke Kishi pareiškė parla
mentui, kad jis visą likusį gyve
nimą pašvęs išvengti karui.

KALENDORIUS
Kovo 5 d.: šv. Adrijonas ir 

Teofilis: lietuviški: Adakris ir 
Giedrė.

Saulė teka 6:22, leidžiasi 5:45.| tų partijos vardu buvo pireikš- 
ORAS ta, kad "komunistų partija nie

kada nesutiks, jog būtų daro-

Dar palauks
ROMA, kovo 4. — Italijos so

cialdemokratai, vadovaujami Sa- 
ragato, delsia susijungti su so
cialistais, vadovaujamais Nenni. 
Pastarojo partija per 10 metų 
ėjo su komunistais. Dabar nuo 
jų atsisakė ir vedė derybas su 
Saragatu dėl susijungimo. Bet 
kai Nenni pasitraukė nuo komu
nistų, Saragato socialdemokra
tai abejoja, ar jie tikrai nuo ko
munistų atsisakė. Dar reikia pa
laukti.

Dabartine padėtis
tamsi ir pavojinga

OMAHA, Nebr., kovo 4. — 
Buvęs prezidentas Trumanas va
kar pasakė, kad dabartinė padė
tis yra tamsi ir pavojinga. Ei- 
senhovverio Vidurio Rytų pro
grama labai mažai pagelbsti iš
spręsti problemą.

Svarbiuose postuose
VVASHINGTONAS, kovo 4. — 

Robert Morris, JAV senato sau
gumo pakomitečio pirmininkas, 
vakar pasakė, jog jis įsitikinęs, 
kad dar komunistų yra svarbiuo
se vyriausybės postuose.

Nebūsią ideologiniu 

nuolaidi;
Maskva. — Kaip praneša “Li 

teraturnaja Gazeta" nr. 12. Mas 
kvos rašytojų posėdyje komunis

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — da
linai apsiniaukę ir šalčiau.

būtų
mos kokios nors ideologinės* nuo 
laidos .svetimoms pažiūroms".

Thonias S. Gatės, 50 metų, no

jrų, kadangi jie dar neturi mast
inės produkcijos metodų. 
i • Britanija planuoja atidaryti 
antrą atominės jėgainės stotį 
šiais metais Dounreay, šiaurinė
je Škotijoje.

• Kg i pi o valdžia paskelbė ne
darbo dienom penktadienį, mu
sulmonų šventę. Lig šiol švęsda
vo sekmadienį.

• Šveicarijos vyriausybė pa
ruošė projektą duoti moterim 
balsavimo teises.

• Vengrija priešinasi rusifi
kacijai. Budapešte ne tik gyven 
tojai, bet ir miesto autobusų, 
gatvėkarių šoferiai, radijo pra-

minuotas JAV laivyno sekretorių- nešėjai vartoja senus vetigriš- 
mi, vieton Charles S. Thomas, ku- kus gatvių vardus vieton rusų
ris pasitraukė 
reigų.

iš sekretoriaus pa- . , , .. . ...(INS) Įvestų bolševikinių rusiškų.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Jungtinių Tautų policijos vadas gen. E. L. M. Burns vakar 

paskelbė susitarimų su Izraelio armijos štabo viršininku Dayan 
Izraelio karinių jėgų ištraukimo iš Egipto klausimu.

— Izraelio premjeras Ben - Gurion įsakė pasitraukti Izraelio 
armijai iš Akabos ir Gazos. Šimtai žydų žygiavo Jeruzalės gatvė
mis ir šaukė: ,.Sustabdyti pasitraukimų“. Policija susikirto su 
demonstrantais ir keletas buvo areštuota.

— Bennic Bedwell, paleistas iš žmogžudystės bylos, kurioje 
buvo kaltinamas nužudęs Grimes seseris — Barbora ir Patricijų, 
vėl areštuotas dėl kito nusikaltimo Floridoje.

— Japonijos oro jėgų lėktuvas nukrito į Japonijos pirų ir su
dužo. Lėktuve buvo 12 asmenų, įskaitant Iris amerikiečius.

— Britanijos darbo partija palaiko ir giria prezidento Eisen- 
hotverio Vidurio Bylų programa. Daugumas konservatorių Eisen- 
hoįvcrio doktrinų pasmerkė.

— Indija ir Lenkija pasirašė mainų prekybinę sutartį I9,r>7 
melams. Šia sutartimi padidinamas Lenkijos eksportas j Indija.

— Gen. Charles de Ganlh , Prancūzijos vadas karo metu ir 
pokarinis premjeras, sekančių savaitę išvyksta j' Sacharos dy
kumų.

— Indijos Krishna Menon šių savaitę vyksta į Egiptą tartis 
Suezo kanalo klausimais su Egipto prezidentu Nasseriu.

— Egipto Nasseris greitai paskelbs parlamentarinius rinki
mus, kai Izraelis pasitrauks iš Egipto teritorijos. Nasseris nori 
sudaryti labiau reprezent nujaučiu vyriausybę.

— Izraeliui ištraukus savo kariuomenę. Nasst ris pagreitins 
Suezo kanalo valymų.

— Pietų Afrikoje vyriausybė nori įvesti spaudos cenzūrų. 
Cenzūros įstatymo projektas patiektas Pietų Afrikos parlamentui.

— Tarp Paryžiaus ir Briuselio (Belgija) sekmadienį atidary
tas helikopteriu susisiekimas.

— Vengrijos pasienį komunistai taip sustiprino, kad vakar 
nė vienas vengras pabėgėlis negalėjo pasiekti Aust rijos.

Indijos Krishna Menon, premjero Nehrn užsienio politikos 
patarėjas, tarėsi su Britanijos nžsit nio reikalų ministerių Selicyn 
Lloyd.
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Rašo DR. AL. RAČKUS

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
■g^įįį^jįįįįįįįjįįįį^J 4342 Archer Avė.. Chicago, 32 law/

Kovas ir visokos kovos
Kovo mėnesį, kai žiema su va- Ciu kartu nepajėgia kovoti su 

sara kovoja, tai ir žmonės dau- mikrobais. Lengviau tam žmo- 
giau nukenčia. Kovo mėnesį cik gui nugalėti mikrobui ir iš li- 
loniški vėjai žmogų ne tik šiur- gos pasveikti, kuris tiki ar 
pina, bet ir labiau nervina bei kro nors pas:t.ki, jei koku nors 
jo atspirumą siautėjančioms Ii- vilties kibirkštėlė jame tebe- 
goms silpnina. Šį mėnesį žmo- spingsi. Taip, psichologinis vaid 
nės daugiau širdgėlos, rūpesčių mu žmogaus sveikatai yra di- 
ir baimės pergyvena, nes ne tik Ožiai svarbus.
karo šmėklos grasina, bet ir Ką daryti, gavus slogą? 
epidemijos labiau siaučia, na ir Specifinių vaistų slogoms ne
daug daugiau žmonių miršta, ne ra. Penicilinas slogų nepagy- 
gu kitame sezone. do ir yra visiškas bevertis viru-

Prasidėjusios ir įsigalėjusios sinėms infekcijoms, tik gali kar 
sloginęs ligos vasario mėnesį dar j tais nepageidaujamas reakcijas 
tebesitęsia ir kovo mėnesį. Žmo- ir odos ligas iššaukti. Antihis- 
gui nebūtų jau tarp bloga, jei taminai sloginių virusų taip pat 
persirgtų tik sloga. Bet, kai nenaikina, tiktai neleidžia kūne 
prie slogų pradeda kabintis vi- susidariusiems histaminam veik 
sokios plaučių ligos ar kitokios Į ti, ir tai tik slogos pradžioje. Ir

REIKIA NEMAŽO NAMO
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L. Emlund sėdi su 10 iš savo 15 vaikų Salvation Army įstaigoj Chicago ir galvoja kur reiks 
gauti namus tokiai didelei šeimai. Jų senąjį butą dėl nesaugumo turėjo apleisti, t aikai yra nuo 11 
mėn. ligi 20 m. amžiaus. (INS)

lengvus valgius. Skystimai ir 
šviežių vaisių sunka su vande
niu bus naudinga. Jokių vaistų

tuotų vaistų, tai kaip jie vadi
nami ir kaip juos naudoti? Šita 
liga serganti moteris (daugiau

pavojingos komplikacijos, tada jau kada histaminai pradeda tau gali pakenkti, nes žmogus 
jau bloga. veikti, tada antihistaminai yra žmogui nelygus. Vieniems aspi-

Norint išvengti pneumonijos visiškai neefektingi. Slogai įsi- rinas palengvina slogą, o kitus 
(plaučių uždegimo), bronchito, i galėjus, antihistaminai yra-vi- dar labiau susirgdina ir širdį su- 
pleurito, džiovos, azmos ir kito- siškai beverčiai. Be to antihis- gadina.

prakaitavimui ar slogų gydy- ' 6O metų amž.), gyvenanti Lie- 
mui be daktaro patarimo ne-' tuvoje prašo med. pagalbos. Š. 
vartok, nes kartais gali tau pa-' m. sausio 29 d. "Drauge” Nr. 24 
kenkti. Kas kitam pagelbsti, buvo prašyta, kaip šia liga už

sikrečiama, bet apie gydymą —
nieko!

2) Ar raugintas pienas žmogui 
yra sveika valgyti? 3) Ar žuvį 
valgyti žmogui kaip mėsos pa
kaitalą yra sveika? 4) Koks 
yra skirtumas tarp sūraus ir 
gėlo vandens žuvies?

Atsakymas A. B. — 1) Geras 
pienas yra iš sveikos karvės, 
švariai pamilžtas pienas — nie-

Atsakymas K. S. — Patentuo keno nesufalsifikuotas, be jokių
tų vaistų trichozinei ligai gydy
ti tuo tarpu nėra. Laikraštyje

kių pi lučių ligų, reikia saugo- taminai, turintiems augštą krau Paprastai slogai nei jokių vais1 tegalima perspėti žmones apie
tis negauti slogų.

Kaip gaunama sloga?
Reikia žinoti, kad slogos yra 

užkrečiama liga. Slogų tikrieji 
kaltininkai yra mikrobai — vi
rusai. Kai teatre ar bevažiuo
jant autobuse čiaudi ar kosti 
koks nors nekultūringas tipelis, 
nepridengęs skepetaite burnos, 
tai oran papurškia bent 15,000 
lašelyčių su milionais mikrobų.
Kiti žmonės to tipelio papurkš- 
tus migrobus turi per nosį ar 
p?r burną į savo šnervegi ar į sa
vo p.aučius įalsūoti. Tai štai, 
kaip nekultūringai žmonės yra 
užkrečiami sloginiais virusais ir 
kitokiais mikrobais. Bet yra ir 
“kultaringas” būdas pačiam už
sikrėsti ir kitus užkrėsti ligomis, 
tai bučiuojant rankas poniu
tėms viešuose pobūviuose.

Apsikrėsti slogų ir kitokių li
gų mikrobais galima visur ir vi
sada. Tačiau nevisi ir nevisada 
virusais apsikrėtusieji slogomis į J/ 
suserga. YrA tokių, kad jų mik j 
robai neįveikia. Ar tamsta esi 
vienas tokių? Bet geriau bus, 
jei pats neužsikrėsi ir kitų ne- 
užkrėsi slogų virusais.

Kas gauna slogas?
Mažylyčiai, toki mažylyčiai, 

kad net plikomis akimis nema
tomi virusai gali net milžiniš- 
kiausią vyrą lovon paguldyti. 
Šiandien gali turėti savyje imu
nitetą (atsparumą) prieš kata- 
rinius virusus, o sąlygoms pasi
keitus gali staiga netekti imu
niteto. Netekus imuniteto, žmo
gaus kūnas tampa receptyvus 
(imlus, pasiduodąs) mikrobams, 
negali sėkmingai kovoti ir nuga
lėti virusų.

Kada žmogus dėl įvairiausių 
priežasčių negali tinkamai mie
goti bei pailsėti, arba, jei dėl 
netikusio miitinimosi ar blogo 
vidurių virškinimo, kūnui pri
stinga reikalingų medžiagų; jei 
žmogus yra fiziniai išvargęs, per 
sišaldęs, sustipęs, susinervinęs, 
susikrimtęs, susirūpinęs, sukrės* 
tas, priblokštas ar dvasiniai 
prislėgtas, tada mikrobams yra 
proga tokiose sąlygose žmogų a 
takuoti ir ji nugalti. Jeigu ta
vo kūnas ir dvasia yra užimta 
kovoje su v’ršminėl.>mis nege
rovėmis, tai aišku, kad tuo pa-

jc spaudimą ar širdies ligą, yra 
labai pavojingas vaistas. Tad 
su vaistais reikia elgtis atsar
giai. Ir nosies šnerves tepti vi
sokiais lašais be daktaro žin’os 
vra labai pavojinga, ir kartais 
gali baigtis liūdnai.

Slogai gydyti geriausias vais
tas yra poilsis. Gavęs slogą, tuo 
jau mesk darbą, ilsėkis namie 
ir, jei gali, gulėk lovoje. Jau 
vien tik slogavimas yra ženklu, 
kad tau poilsis yra reikalingas. 
Beilsėdamas geriau nugalėsi slo 
gą ir greičiau sustiprėsi bei blo
gų komplikacijų išvengsi. Pir
mutinės slogos dienos yra pa
čios kritingiausios ir pavojin
giausios bei kitiems labiausiai 
užkrečiamos. Tačiau,, jei čiau
dėdamas būsi atsargus, tai na
miškiams užsikrėsti gal nebus 
pavojų, jei prisilakiys papras
tų sanitarijos dėsnių. Valgyk

tų, nei daktaro nereika, tik ge 
ro poilsio ir gero maisto reikia. 
Bet, jei pajuntama, kad krūti
nėje darosi sunku ar šiaip koki 
įtartini ženklai pasireiškia, tuo
met reikia šaukti sav odaktarą, 
kad išvengus rimtų komplika
cijų.

DAKTARO ATSAKYMAI J 
KLAUSIMUS

Klausia K. S. — Neatsisaky
kite paaiškinti “Drauge”, kaip 
gydyti įsisenėjusią trichozinę li
gą: ar yra patentuotų vaistų, 
ar reikalingas specalus gydy
tojo receptas? Jeigu yra paten-

pavojus ir kaip išvengti ligų, 
kaip pasisaugoti, kad ligomis ne 
užsikrėtus. Bet kaip ligą gydy
ti, tai individualiai instruktuoti 
jau gali tiktai gydytojas savo 
kabinete. Toki tai yra medika- 
linės etikos ir laikraštinės eti
kos dėsniai.

Klausia A. B. — Vasario 15 
d. “Draugo” Nr. 29 tamsta, ra
šydamas apie pieno reikšmę vai 
kams ir suaugusiems, rekomen
duoji gerti daug pieno, bet tik 
“gero” pieno. Aš prašau, p. Dak 
tarė, man atsakyti į žemiau de
damus klausimus: 1) Kokį pie
ną Tamsta pripažįsti “geru” ?

v R O P H I
Geriausias prancūziškas konjakas

J?

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

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

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybe

Precin Photo Stiidio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS. sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481

dirbtinių “pliurzinmų”, “stan
dartizavimų”, atėmimų ar pri
dėjimų. 2) Natūralus pienas na 
tūraliai raugintas (tik nesupu
vęs, kaip dažnai atsitinka su tū-

Tel. ofiso HE 4-6600. rez. PR 6-7333
DR. ANTANAS ALEKNA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. 'rurfielė Blvo

VAL 1 4 Ir b
4- Martiniai! nuo i Iki « vai p p 

'šskvrue tetvirtad ir aekmad

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

gurkles ligos 
— Pritaiko akinius —

6322 South VVestern Avenue 
vai. kasdien 10-12 vai. b 7-9 Tai. 
vak. Šeštadieniais 10-j vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
ftes telef. VVAlbrook 5-5076

lų “Milk Company” supliurpin- 
tu pienu) yra labai sveika val
gyti. 3) Taip, sveika. 4) Jūrų 
žuvis turi savyje jodo (lodinę), 
o prėsko vandens žuvis to ele
mento savyje neturi. Kas turi

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

ŪDYTOJAS ir chirurgą*
• IR'rrrvTS OTDVTOJA8'

8925 VVest 59th Street
-4 p olet. 4:10—8:8« 

TVaėta.,1 pasai sutart*

Tel. ofiso ir buto OLymplc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th St., Cicero 

Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 

išskyrų* trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 3-8210, jei 
neatsiliepia, gaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak. pirm. antr., ketvlrt 6-8:20 v. 

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7158 South VVestern 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 — 1 v. p. p. šeštad. 11

♦vai. ryto iki 3 vai. popiet
Office tel. RE 7-1168

Res. tel. VVAlbrook 5-S766

Tel. ofiso PRospect 6-2240
PRospect 6-47S2

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPĖT. CHIRURGUOS LIGOS 
5700 So. VVood Street 

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Vai: kasdien (nuo 6 v. v. jk.1 9 v.
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

Išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUlIman 5-6780 
Bato — BEverly 8-3946

"goiterinę” ligą ir kam pristin
ga jodo, — jūrų žuvis ypat ngai 
yra sveika valgyti.

DR. J. j. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adreaas: 4255 W. C3rtl SI 
Ofiso tel. REliam-e 5-41 Iii 

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

Penktad. tik imi piety.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. CLiffside 4-2H96 
Rezidencijos: liAfavette 3-1172
DR. P..STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR •CHIRURGAS 
1724 VVest 47th Street

(Kampas 47 th ir Hermitage)
Vai.; nuo 2 Iki 4 ir 6 iki 9 v. vak 

šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., išskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North VVacker Drive 
(Clvio Opera House, kamb. 858)

Vai. kasd. 12-—4 
Tel. CEntral 6-2294

5002 VVest 16tli Str.. Cicero 
Vai. kasdien 5-8. šeštad. 1-2 vai. 

Tel. TOvvntiall 3-0050 
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avė. 
Tel. PRospect 8-1223 arba VVE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-1O 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 VVestern Avenue
VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7- 9 vak 

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125
DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1 — 4 v. p. p

"OL ofiso HE.4-5849. rez. HE 4-2824
DR. PETER T, BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2484 VVest 71st Street

Vai Pirm., ketvir., penKt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir šešL pagal sutarties

PADEM Į 
APMOKĖT f . K;

• DAKTARUI • LIGONINEI 
NAMŲ SEIMININKUI 

KRAUTUVININKUI • BANKUI
kai liga ar nelaimingas įvykis gydymo išlaidas iškelia 
aukščiausia ... ir nuolatinį uždarbį nutraukia

Štai planus, kuriuo mokama 
grynais pinigais. Pinigai gydy
mo išlaidoms dengti. Pinigai 
nuomai, maistui, skolai už au
tomobili ir namus apmokėti. 
Pinigai, kurie nepaprastai rei
kalingi ypač tada, kai nelai
mingas Jvykis ar Ilga neleidžia 
dirbti... kai nuolatinis uždarbis 
nutrauktas.

DVIGVBA8 DRAUDIMAS 
JUMS IR ŠEIMAI

Paremtas didžiausios pasaulyje 
ligoM ir nelaimingų įvykių 
draudimo bendrovės finansi
niais ištekliais, šis Mutual of 
Omaha planas duoda daug pla
tesnį draudimų, negu daugybė 
kitų grupinių ar individualių 
planų. Pavyzdžiui, juo ne tik 
liberaliai grynais pinigais mo
kama už ligoninės kambarį, 
operacijas, bei kitus ligoninės 
patarnavimus... bet juo moka
ma mėnesinė pašalpa tiesiog 
Jums, Ir šalta ligoninės Išlaidų 
padengimo! Jei kada nors il
gesnį laikų jau prisiėjo pasirg
ti, galite lengvai suprasti, kaip 
svarini turėti tok) ‘sugaišto lai
ko" draudimų. Jis reiškia pini
gus skoloms ir kitiems finansi
niam įsipareigojimam padeng
ti... ypač tokiam sunkiam lai
ke, kai formaliai skęstate są
skaitose.

GREITAS lAMOKfiJTMAS 
PER VIETOS SKYRIUS

Turėdama iteensijas visose 48 
valstijose, Washtngton, D. C., 
Aliaskoj, Kanadoj, Puerto Ri- 
co, Havajuos ir Panamos Ka
nalo Zonoj, Mutual of Omaha 
visoms pareikštoms pretenzi
jom gali duoti greitų eigj. IS- 
tikrųjų net savo pačių tarpe 
turite draugiškų mūsų bendro
vės atstovų.

NEPATINOftKITE IŠSIŲSTI 
KUPONĄ

nclient jei neturėtumėte kur pini
gų dėti...

Jei dlrhute pragyvenimui... Jei Jū
sų gertuivis priklauso nuo uždur

tos mažos pastangos reikalin
gos šiam kuponui užpildyti ir iš
siųsti. gali nepaprastai apsimokėti! 
Mutual of Omaha uždarbio ir ligo
nines draudimo planai pritaikinti 
darbininkui, tarnautojui ir profe
sionalui. Kiekvienais metais tūks
tančiai tokių žmonių gauna pini
gus... tūkstančiai tokių, kurie savo 
laiku nepatingėjo tok) kuponų iš
siųsti. Tad veikite tuojau!

Jei gyvenate Chicagoj 

ar priemieičiuose
DAR ŠIANDIEN IŠSIŲS

KITE ŠĮ KUPONĄ • • •
NES RYTOJ JAU GALI 

BOTI PKRVftLU!

MITUAL OP OMAHA .
| L. JANKAUBKAD Dept 1 1

227 Nortli Iji Šalie (Street ,
Į Chicago 1, Illinois
i Sutelkite mnn informacijų VELTUI apie tok) planų, kuriuo I 
| mokama grynais, kai aš esu ligoninėje. . . Ir grynais, mnn iš •
. Jos išėjus. Jokių įsipareigojimų iš mano pusiės.

Pavardė .................................................................... Amžius ..........
I Adresas ................................... ........................................................................... . i

| Miestan ........................................................................................................

I Telefonai*.......... '................... . ............................................  ■

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 VVest 51st Street:
Priima ligonis pagal susitarimą. 

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

Res. tel. GRovehlll 6-5608

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. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartL 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Res.: VVAlbrook 5-3048

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South VVestern Avenue 
Chicago 20, III 

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpublie 7-4000 

Rezldenal*: GRoveblU 5-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. VIrginia 7-0036. 

Reatdenddos teL BEverly 8-8144

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Archer Ir Cailfornla Ava 

VAL.: 2—4 ir 6—8 v. p. p
iešt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius

Ofiso HEmlock 4-5816 
Rez. HEmlock. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IK VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

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

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

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

Namų — CEdarcreat 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted Street

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2437 
VV. 62nd St., tel. Repnhlie 7-8818.

Ofiso telefonas — Rlshop 7-2525
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

(Kampas Kedzie ir Archer)
VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 VVest 69th Street 

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpublie 7-2200 

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

Ofiso telef. YArds 7—1166 
Rezidencijos — STewart 3-4611

DR. 1. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weot S5th Street 
(kampas Halsted Ir 85-ta gatv6) 

VAL. 1<— 4 Ir 8:80—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarė 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. ofiso PRospect 6-0(00
RezidL PRospcct 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiūtė)

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 Vl«-tory 2-1581
Re'/.. Vlctnry 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso PR. i-6446, r»-z. HE.4-3150
DR. F. C. WINSKUNA$

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2426 West Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vaa.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 6-0237, rez. PR. 6-6650 

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akiniu dirbtuvė 
756 West 35th Street

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

PASITIKIM IMAS
Nu kas kita. o tik pa
tenkinti nariui Išaugi
no Mutual of Omaha J 
didžiausių ligos ir ne
laimingų įvykių drau
dimo bendrovę pasau
lyje.

Mutual of Omaha
Atstovas Cliicagoje 

LEONARDAS JANKAUSKAS 
n dlow 5-2001

.Mutual of Omaha kas savaite iumuka 
» i,l<it iulškal daugiau kaip M,730,000 
savo nuliams ligoniams.

M. WAlbvook 6-0670
Rea. HDlšop 6-1560

Dr. Aluander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center
6182 South Kedzie Avenue 

VAU S—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso PR. ,|888. rez RE. 7-8199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2560 VVest 68rd Street

VAL kasdien nuo Z—4 p. p. ir 7:89 
9 vai, Trečiad ir šešt.. uždarytaiki
Telefonas GRovehlll 8-lėtB
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALIST® 
ĮTAIKO AKINIUS

Valao.tue » i t Ir 7 » » ♦ pagal
•uattariuia lAsayrus ti«čit—tlaiilua

2422 W. Marąuette Koed

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

keičia HtikluH Ir rėmus 
4485 S. California Are. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. Už
daryta), šeštad. 10 ryto iki S v. p. p.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortbopedas - Protezlstas

Aparatai-Protezai. Med. ban
dažai. Rpec. pagalba kojom 

(Areb Supposta) Ir 1.1. 
Vai.: 9-4 ir 6.8. šeštadieniais 8-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 W. 68rd St. Chicago 29, H1 

Tel. Pltnepert 6-5081

miiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiu 
Visi Ptttsburghu lietuviai 

KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programą

— vadovaujamu —

Lietuvos Vyčių Pittsburghe 
JI TRANSLIUOJAMA 

Kiekviena HeknuMik-n* nuo 
1:SO Iki 2:00 vai. p. n 

16 STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKK 

Visais reikalais kreipkitės šiuo adr<- 
ea: LITHUANIAN CATHOLIC HOUF. 
Radto 8tatlon WIZ)A. Braddock. Pa 
HiiiiiimiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiHiimiii

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
4545 W. 63rd St, Chicago 29, IHinoin, Tel. LUd1ow 5-9500

Kntered as Second-Class Matter March 81, 1816, at Chicago, 
Uode. tbe Act of Maroh 8, 1879.

Men.ber of the Catbollc Prese Aas’n 
Published daily, ezept 

by the
bltbuaalan Cathollo Pr 
PRENl'MERATA:
Olcago* Ir Cicero!
Kt«ur JAV Ir Kanadoj 
Utstenyje

llllnota

8UB8CRIPTION RATE8
Sundays, 18.00 per year outslde of Cbtaagi)

89.00 per year In Chicago A Cioert,
1 Soolety 88.00 per year In Canada

For*l<n >11.00 per year.Metams M metų aI mėn. 1 mšn
19.00 5.00 ,2.76 ,1.26
ts.oo 14.60 ,2 60 »i •<

111.06 ,5 50 ts.oe 11 85

Medaaflla at. alpeutaa t alau saro Uuušlttfa Neauuaudotų etratpsulų na 
autu, Jue. grašius tla iš anksto. susitarus. Redakcija už skelbimų turtai 
neatsako. Skelbimų kalno* prisiunčiamos gavus
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LIETUVAIČIŲ SIEKIMAI
I

šv. Kazimiero Seserų Kongregacija, minėdama 50 metų ju- 
bilėjų nuo savo įkūrimo, gali pasidžiaugti tikrai stambais dar
bais. Bet labiausiai jais gali ir turi didžiuotis Amerikos lietu
vių katalikų visuomenė, nes jos ne tik neapvylė mūsų lūkesčių, 
bet savo kruopštumu ir sugebėjimais pasiekė to, ko tikrai ir pa
čios, pradėdamos savo veiklą prieš 50 metų, nesitikėjo pasiekti.

Ką jos yra pasiekusios ir ką nuveikusios, turėsime progą 
parašyti kitomis progomis. Šiandien norėtume trumpai priminti 
jų naujuosius užsimojimus, kurie yra labai dideli ir puikiai pa
vaizduoja lietuvaičių sugebėjimus, neleidžiančius stovėti vietoje, 
bet nuolat daryti pažangą.

Prieš kelerius metus pastačiusios kelių milionų dolerių ver
tės rūmus Chicagoje augštesnei mergaičių mokyklai, kurią lan
ko 1,500 mokinių, jau užbaigė statyti ir kitai mergaičių augštes
nei mokyklai rūmus Newtown, Pa., netoli Philadelphijos.

Mūsų dienraštyje ir kaikuriuose nelietuvių laikraščiuose 
skaitytojai be abejo jau yra pastebėję ir naujus Šv. Kazimiero 
seserų užsimojimus Chicagoje. Jau paskelbti planai naujiems 
šv. Kryžiaus ligoninės rūmams, kurie kainuos daugiau keturių 
milionų dolerių ir ligoninė bus viena pačių moderniųjų šiame did

==
«> • >

ATEINA MR. GROMYKO
Sovietų Sąjungos užsienio rei-i bendradarbiavimas, porą metų 

kalų ministerio Šepilovo staigus'puoselėtas koegzistencijos var- 
ir nelauktas pakeitimas A. Gro-Įdu, yra pasmerktas nepasiseki- 
myko buvo staigmena vakario- į mui. A. Gromyko ateina tęsti 

stalininės politikos. Tai yra 
ženklas, jog tarptautinėje politi
koje nebus nieko naujo bendra- 

vietų užsienio politikos liniją nu darbiavimo kryptimi, jog ir to- 
stato komunistų partijos politi-Į liaus bus tęsiamas šaltasis ka- 
nis komitetas. Užsien o raikalųi ras, kuris su pakilimais ir ato- 
ministeris tėra tik komunistų slūgiais vargina pasaulį visą po- 
partijos nustatytos politinės Ii-'kario metą. St. Daunys
nijos vykdytojas. Ta prasme
Kremliaus užsienio reikalų mi-Į --------------
nisterio pakeitimas vakario- PROTESTANTŲ-KATALIKŲ 
čiams nėra labai reikšmingas. MITINGAS
Svarbesnis yra klausimas, ku- Žiniomis iš Londono, Šv. Pan- 
riais sumetimais p keitimas pa- kracijaus miesto salėje buvo 
darytos, kurios jėgos sovietų va bendras protestantų ir katali- 
dų tarpe ima kilti į paviršių. jkW mitingas, minint Bažnyčios

Šepilovas buvo Chruščevo žmo v*enybės oktavą. Kalbėjo jėzui
tas B. Leeming, Jėzuitų Kole-

čiams. Šepilovas sovietų užsie
nio reikalų ministerio poste ne
išsilaikė nė vienerių metų. So-

miestyje. Lietuvaitėms seserims į talką ateina ne tik bažnytinė Į ,Jls palaikė kleį lenSvesn* ijos Teologijos skyriaus deka- 
vyriausybė su kardinolu Samuel A. Stritch priešakyje, bet ir Chruščevo politiką. Įvykiai Len

kijoje ir ypač Vengrijoje gero-i nas> lr anglikonų vyskupas H. 
kai sukrėtė Chruščevo planus.' Carpenter. Taipgi kalbėjo kon- 
Chruščevo žmonės nueina į ty- ~1

miesto meras bei kiti augšti pareigūnai, įskaitant ir gubernatorių.
Buvęs miesto meras Martin Kennelly yra sudaręs platų komitetą, 
užsimojusį sutelkti naujam pastatui vieną milioną ar daugiau 
dolerių, šio vajaus komiteto darbo pradžia, kiek esame paste
bėję, yra džiuginanti.’ Reikia manyti, kad vajus bus sėkmingas.
Komitetan įeina ir lietuviai jmonininkai bei visuomenininkai. Ir 
netenka abejoti, kad mūsų tautiečiai bus veiklūs ir dosnūs šiame 
vajuje.

Prieš pusantro mėnesio šiuos žodžius rašančiam teko atsi
gulti kelioms dienoms į Šv. Kryžiaus ligoninę. Patirta, kad joje 
tikrai yra ankšta. Ji perpildyta. Dažnai gydytojai savo pacien
tams neberanda vietos, nes jos čia labai dažnai pritrūksta. Mo- kitag 
demiški geri įrengimai. puikus.patarnavimas, bet ankita. Ver- Sepilo;as p.keitė Molotovą 
kiant reikia plėsti patalpas. Todėl seselės ir užsimojo statyti nau- ; Tit0 vjzito Kremliujc iįvakarė.

se. Molotovas buvo kliūtis Tito, 
susigrąžinimui. Maskva negali! 

Šv. Kryžiaus ligoninė pastatyta ir pašventinta 1928 m. lap- 'pakęsti, jog gali egzistuoti ko-! 
kričio mėnesį. Tuolaikinis Chicagos arkivyskupas kardinolas , munistine valstybė, kuri nebūtų] 
Mundelein. pašventinęs ligoninę, savo kalboje pabrėžė, kad šis šimtaprocentiniai ištikima Maskj 
pastatas tarnaus, kad gydytų ligonius, kad lietuviai medikai ir , Vai. Sovietų vadų pasitarimai 
lietuvaitės gailestingosios seselės turėtų visus galimumus patar- su Tito nedavė Maskvai lauktų

lesnes pozicijas, o jų vietoje pra 
deda vėl iškilti stalinininkai.

Šepilovas pakeitė ištikimą Sta' 
i lin obendradrabj Molotovą. Še-1 
pilovui buvo skilti du svarbūs1 
uždaviniai — grąžinti Tito So- 

' vietų Sąjungai ir užkurti gais
rą Art. Rytuose. Vieną uždavi- 

] nį Šepilovas atliko meistriškai, o

jus pastatus, kad patenkintų lietuvių ir apylinkės gyventojų rei
kalavimus.

n auti savo tautiečiams ir kitiems jų skaudžiose gyvenimo va
landose. Jis paminėjo ir tai, kad Šv. Kryžiaus lietuvių ligoninė — 
tai dar vienas gražus Amerikos lietuvių paminklas, kuriuo di- 
džiuosis kartų kartos. Kaip matome, po 29 metų šią paminklinę 
lietuvių įstaigą tenka plėsti. Ir galbūt, minint jos gyvavimo 30 
metų sukaktį, jau bus galima šventinti naujuosius ligoninės rū
mus.

Šv. Kryžiaus ligoninė buvo pastatyta ant Lietuvių Labdarių : Įvykių užbaigti ateina kietasis 
Sąjungos žemės ir tos sąjungos iniciatyva. Jos vadovavimas bu- Į Gromyko. 
vo pavestas Šv. Kazimiero sešerims. Jų vadovybėje yra ir kita A. Gromyko yra karjeros dip- 
šauni ligoninė Chicagoje — Loretto. lomatas, Molotovo auklėtinis ir

Sveikindami naujuosius lietuvaičių seselių kilniuosius užsi- | padėjėjas. A. Gromyko iškilo 
mojimus, raginame visuomenę juos paremti ir darbu, ir aukomis, 
ir taip pat linkime sėkmės juos laimingai realizuoti.

vaisių. Tito lieka komunistu, bet 
nenori būti Maskvos vergu. Še
pilovo misija nepasisekė.

Antroji Šepilovo misija sovie
tams buvo sėkmingesnė. Šepi
lovas — dabartinės Artimųjų 
Rytų k rizės tikrasis autorius. |

/r mventme

kietija nebus apjungta, ir kils 
naujas nacizmas.

tuojau po karo. Būdamas sovie
tų atstovu Jungtinių Tautų Sau 
gumo Taryboje, Gromyko dau
giausia kartų pavartojo veto. 
Jis buvo vadinamas "niet” spe
cialistu. Derybose — kietas ir 
įžūlūs, kaip ir jo mokytojas Mo
lotovas.

Gromyko paskyrimas užsienio 
reikalų ministeriu yra ženklas,KAULAS GERKLĖJE 

“Associated Press” žinių nag
rinėto jas T. P. Whitney Montre- ___ ___ — .....____ , —~ ...... , . „ „ ,
alio (Kanadoje) “Gazette” rašo: jas kelias būtų — jieškoti tokios a1’ * 11 pasK\nmu ten

“Žinios pradeda rodyti, ’ kad visai Europai saugumo siste- a au b (lc zlųJų &a lų

Vokiečių so- j°S Kremliu> vėl ^nda į pavir-
• u _ i *. • i j šių kietosios politikos šalinin-cialdemokratai mano, kad nau- * 1

Gomulka Maskvai yra kaulas 
gerklėje. Be abejo diktatoriai

mos, kuriai pritartų ir Sovietų 
Sąjunga, ir Jungtinės Amerikos

sieks jį gręžti iš vidaus ir spaus 1 Valstybės. Apjungta Vokietija
ti iš lauko. Jei tautinio komu
nizmo Lenkija atsistotų ant tvir
tų kojų, tai amžinai gundytų vi
sus kitus pavergtuosius kraš
tus reikalauti panašių laisvių.
Be to tai būtų pašinas komuniz
mo diktatūros vieningumui. Go
mulka leido kolchozams išsiskirs 
tyli, ir žemės ūkis grįžo į nuo
savas žemdirbių rankas. Kata
likų dvasiškijai leista mokyti 
vaikus tikybos mokyklose, jei 
tėvai reikalauja. Lenkų spaudai 
leista laisviau kalbėti, negu ru
sams įprasta. Toki dalykai Mas(ti ir Vakarus, ir Rytų Europą?'

ir tpginklavę 250,000 vengrų. 
Tačiau ta visa armija sutirpo 
pirmose sukilimo dienose”. V.

gregacionalistų ir graikų orto
doksų atstovai. Tėv. Leeming 
informuoja, kad šiuo metu jau
čiamas protestantuose stipresnis 
vienybės jieškojimas kaip kada 
nors kitada istorijoje.

JOHN T. ZURIS
LAWYEK AM) COl’NSELLOlt

11 SO. LA SALI.K STREET 
Rikiui 1415

Phone: ItAnUolpli (1-4425 
Home phone; Afavette 3-9177

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
B A L DU S
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

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

Tel. PRtfcpeet 9-2781

MARIAI LIHI VIl l Alil IK \kltlHMIMi

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

I R
Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS i LOAN ASSN.
6245 S. Westem Avė.. Chicago 36, m

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

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

ST. ANtNONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt„ Cicero 50, 111., tel. TO 3-8131-32

UNIĮURSAL SAVINGS t LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chicago 8, III.

Atliekame didelius ir m-Jus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

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

2641 West 7 Ist Str. (Kampas Talman AveJ
TeleLPRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkrausfymas as

meny turinčiu ilga patyrimą.
STASYS FABIJONAS

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

PERKRAUSTYMAI — MOVING
! Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai Dėl artimų ir 
l tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3M15 80. LITUANICA AVĖ., CIIICAGO, ILL. 

Telefonas — ERontirr K-IX8‘;

SPECIALUS
BARGENAS

Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NUO
$49. s o

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FEI.17S A. RAUDOSIS, NELLICS BF.KTVLIS, Sa».

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Telef. SEeley 3-47 U

Krautuvo atidaryta aekmadieniais nuo II iki 4 3n

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
lO'iiiiiin, is CliicH”<is Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat i< s įsikūrimo 
1924 melais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėliu saugumo ir diva 
įleudų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnį > taigos pasidėti tau 
putnus pinigus. Pasidėję taupinius pa- wii» gausite ne tiktai saugumą ii 
aj«lraiiiliiiia iki $10.000.00, a neštą dividendą, bet n daugeli kit i patarnavimu 
m Iiiii, už kuriuo-, kitose įstaigose turėtumėte mokėt,.

Taupylo.il, patogumui Chieagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iš gra
žiausiai ir moilerniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

I.ie, uviai gyvenantie ji už Chieagos nbu, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus pastų

liušykiln «le| informacijų. Musų turtas i'21,000.000.00.

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

Atdara: pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 iki 8 
Trečiadieni uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 2 valandos po pietų.

k vai atrodo baisia atskalūnybe 
Jei panašių laisvių gautų rusai, 
diktatūrai dienos būtų suskaity
tos. Bet diktatoriai bijo dabar 
atvirai lenkus ginklu pulti. To
dėl sieks visais būdais iš pasalų 
Gomulką nuversti. Dabar Go
mulka prašo iš JAV šimto milio. 
rių dolerių ekonominės paramos 
ir atpalaidavo zlotą nuo Mask
vos rublio skvernų, kad padidin
tų prekybą su Vakarais**. V.

NAUJI JIEŠKOJIMAI
“New York Times” korespon

dentas iš Vakarų Vokietijos ra
šo:

"Ameriką lankyti išvykęs so
cialdemokratų partijos vadas 
Erich Ollenhauer be abejo ra

rastų čia vietą, o NATO ir Var-į 
šuvos paktas būtų palaidoti.

Adenaueris mano, kad tokios 
mintys yra grynas sapnas. Bruz 
dėjimai Rytų Europoje diktatū
rą Maskvoje išgąsdino, ir, vietonj 
‘parduoti’ Rytų Vokietiją Vaka
rams apjungtos Vokietijos iri 
prekybos kaina, rusai dabar ją 
laikys kamščiu užkimšti bruz
dėjimus Lenkijoj ir kitur. Kaip 
gi gali Maskva sutikti ‘parduoti’ 43 tęsinys
tokią .leįkainoįmą tvirtovę Eu- _ Ta Svieaiaplaukė lė. tl susirgusi ir 4iut,

P : čiut nesugriovusi vakaro. - laimė, kad panelė Sa-
„ , ,, . . . manė pasiaukojo ir padėtį išgelbėjo, — jau pasklei-Taciau socialdemokratai ma- , , , ■ . • , .. . .j., . _ de gandus, kad as norėjęs ją papirkti ir vaidinimusno, kad sutiks bendra, visos Eu- ., .. ..............r r . . .’ ’ i išardyti. V akar saleje žinios pasiekė mano ausis.

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

f

— Nenuostabu: čia į vienuolyną, čia konkuren
tas . .. Galiu paklausti, kas jis?

n'g.lni.T I. : pvgaitė, jei ką rengsime, jei vikura 
būtinai įtrauksime.

— Aš pakalbėsiu su juo Kombinuoji gerai. Tai 
ir toliau tvarkingai mesk kortas ir partįią laimėk’ 
— klebonas šypteli, ir jo apsnūstai pk ųej.t git- 

i vėje.

16

.11

ėakas. lyg 
— jurginų

t ts įkvepia.

ropos patikrinto saugumo kaina, 
jei tą saugumą sugalvos ir pa
tikrins Sovietų Sąjunga ir JAV. 
Atsakymą ir pasirinkimą savo 
vadams Vakarų vokiečiai duos 
per rinkimus rugsėjo mėn.”. V.

RUSŲ KABlUOMENf: 
NEPARU06TA

Bostono “Monitor” korespon
dentas New Yorke cituoja veng
rų sukilėlių vadą gen. Kiraly, 
kuris JT komisijai pareiškė:

“Sovietų Sąjunga šiuo metu 
nenori įsivelti į pasaulinį karą, 
nes jos kariuomenė neparuošta 
tokiam karui. Bendrai Sov. fi
gos kariuomenė nėra tokia pa-

Turėjau su ja išsiaiškinti. Prie jos gabumų veikti, 
reikėjo imtis gana švelnių priemonių. Todėl ir pa
sikviečiau trumpam. Aš nenorėjau, kad mane tam
pytų, juodintų Samanės akyse.

— Bet kas bus, jei išgirs, kad su ja geri vynelį?
— Klebone, išklausykite manęs! Aš tas nuotai

kas pažįstu. Mano reputacija irgi svarbi, žinau, kaip 
kovoti. Liną todėl ir pasikviečiau. Ji norėjo visai lan
gus uždengti, aš tik padariau nežymius plyšius. Su
prantate, tik gerumu man pasisekė nutildyti. Aš su 
ja susitvarkysiu.

Klebonui atrodo perdaug nuogas tas buhalterio 
pasiaiškinimas. Jis užbėga už akių:

— Nežinau, nesakė . . . Čia viskas taip painioja
si, kad kelio nebematai. Gal koks choristas gieda i 
ausį serenadą. Atrodo, tėvui nepatinka, jei griebiasi 
tokių priemonių, kaip šautuvas. Gal dėl to, kad Gim
butui užkliuvo tasai, ji ir į vienuolyną. Ko tau snaus-
ti? Būk protingas. Supranti, kas laukia. Galėsi spjaut I DIDELIS kaštanas, plačiai išskėtęs 
1 bankeli. Į darbą. Tik apsukrumo daugiau. Širdies, j baMakimu bla vjkarn bt„, Tnl,,lu 

meilės gramatikos daugiau! i procMij, obuohal „ varp,.lla, suk.,b,„„.

-Aš jį surasiu!-Julius verda. ' Klebonas grįžta iš Juliaus ,r giliai
— Ką tokį? Tai čia jo vikaras gyvena* Bi sodo plū’iir>ę», kur vie-
— Kokurentą. Tai be galo įdomu! nu žvilgsniu matai dangų ir žemę. anginai tu pada-
— Visai ne! Jei jieškosi, jis tuoj pastebės ir la- rė visa! Samanės taip ir nebėra* O ka p-, kuri3 va-

biau ūsiukus suks, gretinsis. Eik drąsiai ir Samanei j dovauja tai procesijai '’ Kokni ; ;;u m« u- gieda” 
parodyk, kad nieko nežinai, kad tik vienas esi.—Ma-! Vikaro langai praviri Dlu .la i.eliĮo mn/ika, ir 
to kunigas, kaip galų gale palaužė šią bankelio plunks-! taukši rašomoji mašinėlė Ir km; |.ito, vi u mylimam, 
ną. Įtikino. Keliasi, ima lazdą ir vėl sustoja. . jaunam? Gyvenk ir džiauki.;' O kleboiv - Dm ;kube-

— A, va! Atlik ir kitą paslaugą. Gimbuto senti-! ti. Turi. 
ji troba lyg koks rėtis, vėjai kiaurai švilpauja. Nore- — Dar trečia kryžiaus kėliu 
tų statyti naują. Supranti, pačiam per sp-ktyvoje bus j akutinė šiandien. Dar dvi stacijoje.s b 
naudinga. Bet jis neapsisprendęs. Jei Šamam- į vie-j dūsta ir suka į vartelius, 
nuolyną, tai kam statyti? Jei paaiškės, kad tau su ja
klijuojasi (esu tikras, kad seksis), tada jis tikrai 
statys. Aš pats kalsiu lyg genys: statyk, statyk! Pas
kui pačiam bus mažiau rūpesčių. Tačiau bėda nėra 
meistro. Viktoras nenori apsiimti. Jis čia gyvena, tu 
prikalbink jį. Bus progos. Kur jie ras geresnį, su-

Ir dar nepa
lios ! — atsi-

gins JAV politikos viršūnes per-l jėgi, kaip Vakaruose įprasta ma-
svarstyti Vokietijos klausimą, 
kuris pagrinde yra visos Euro
pos likimo klausimas. Socialde
mokratų vadas ir jo bendradar
biai skelbia, kad bruzdėjimai Ry 
tų Europoje verčia jieškoti nau
jų politinių kelių, nes kitaip Vo-

nyti.
Tarp kitko. gen. Kiraly liūdi-

manesnį. Tokio negalime kitur išleisti, kai mūsų pa- 
— Čia, Juliau, juokų nėra. Jei pamatys, įtars,1 rapija dar nebaigta atstatyti, 

kad tu smeigies j linų kuodelį, viskas gali apsiversti! Julius giedrėja. Kažkas kutena jį, traukia, neša 
tavo nenaudai. Ar tu žinai, kodėl Gimbutas budėjo?l svajones. Konkurentas, statyba, meistras! Nauji lau- 
Jis pats man pasakė, kad bijojęs vagišių ir tokiu ta-1 kai, kur jis gali sumaniai, apsukriai reikštis, 
ve palaikęs. Bet aš manau: yra konkurentas. Ką da-! — Man bus lengva meistrą įtikinti. Mielai patar- 
bar pasakysi? Jei neturi galvos, sėdėk čia su linų kuo- nausiu, — atsako paprastai.

jo, kad pagal 1946 metų taikos Įdėliu, gerk vyną, o kitas Samanę ir jos turtą nusineš
sutartį Vengrijai buvo leista tu
rėti 65,000 vyrų armiją su 5,000 
lakūnų ir 90 lėktuvų. Bet 1056 
metais rusai jau turėjo apmokę

tau iš panosės. Konkurencijoje laimi tas, kas apsu
kresnis.

— Kitas9 — Julius nustembu.
— Taip spėju.

— Puiku! Tai viskas! —- klebonas žengia, o Ju
lius lydi ir saldžiai šneka :

— Aš vakar taip drebėjau, kad pasisektų. 
Nepatogu, jei vikaras susiblefuoja. Kunigo vardas. 
Tik Samanė, mano džiaugsmui, išgelbėjo. Ji gabi mer-

O, jo vikaras tikras grafas: j'S turi atskirą įėji
mą! Ir kodėl meistrai, ak, tie meirD-ai! taip nustatė. 
Galėjo ia klebonijos koridonaiu; din to ' i vi
karo kambarius. Tada matytum, t m i b-g i nerami 
jaunystė. Dabar kaip suregėsi, l.a pmn-t p- das po 
kaštanu ?

Klebonui ; ie vikaro t upint u rl e m baltais 
akmenimis taip toli, lyg kitoje paiapuov Turi eiti 
per kiemą, per sodą Turi užsimesti apsiaustą, skry
bėlę, nes kitaip vėtros slogu jpu . Ta:- pat.; slogas — 
klebonijos biretė — gaubia abu, o t u, U-a . atsitiko. 
Klebonas eina pamokslintai aut i, gti.tu<l<ti trenkian
čio triūbom Pirmą kartą gyvenom ’l o m- jo būdui 
Taip norėtų nuo laiptų traukli pi n .tai-,-ti<., Ten rąs
tai lyg broliai, ten skiedros kvepia Ten m-ru ,okto 
skrupulo; kerti kirviu ir matai, kaip sienos auga O 
čia — pjuvenos!

(Bus daugiau)

Taupylo.il
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REIKIA LĖŠŲ REPREZENTACIJAI ! Gerb. (Amerikos Lietuviai
Dar viena aktuali problema. — Kaip ją sprendžia mūsų *■ • K. kunigai
kaimynai? — Koki rezultatai? — Ar nereikėtų ir mums ro seserų kąngregacija švenčia 

pasekti gyvenimo įrodytais pavyzdžiais? — Mažos savo 50 metų sukaktį.
’ išlaidos, bet didžiulė nauda. Kunigų Vienybė, vertindama

GI1UANTAS didelius seserų kazimieriečių nuo
' " '.............. Į pelnus, sveikina jas jubilėjaus

Vasario 16 minėjimams pra- to visdėlto nepakanka. Žinoma, proga ir linki gausių Dievo ma-
ėjus, atskirų vietų lietuviai vėl, užmegzti ir palaikyti ryšius ne- Jonių ateities darbams.
svarstys ir savaip vertins visą 
tų įspūdį, kurį Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo sukaktis 
yra padariusi ne vien tik savie
sierns, bet ir svetimiesiems. Vie-| lams įtakingų asmenų simpati
nur bus pasidžiaugta, jog Lie
tuvos ir lietuvių vardas ir rei
kalai buvo labai plačiai minėti 
didžiojoje spaudoje, radijo ir te
levizijos programose, gi kitų vie 
tovių tautiečiai rūpinsis ar gal
vos, kodėl pas juos beveik nie
ko ar ir ničnieko nebuvo rašoma 
spaudoje, nekalbama per radiją, 
nieko nematyta televizijos ek
rane lietuviškomis temomis.

Tikriausiai ir vieni, ir kiti juk 
kvietėsi laikraščių reporterius, 
rašė laiškus — prašymus radijui 
ir televizijai, kvietė vienu ar ki
tu būdu paminėti mums brangią 
sukaktį. Ir kodėl ne iš visur ir 
nevisada buvo gauti teigiami at
sakymai, kodėl vienur apie Lie
tuvą amerikinė visuomenė buvo 
taip šaunsiai ir plačiai supažin
dinta, o kitur net ir vienos laik
raštinės eiliutės pagailėta. Bū
kime tikri, jog prieš mus var
giai ar buvo kur sąmoningai nu
sistačiusių laikraštininkų ar ra
dijo ir televizijos pareigūnų. Ne, 
nebūtinai.

Rašantysis šias eilutes domė
josi tais klausimais jau keletą

būtinai turi galioti vien tik mū-1 Be to, centro valdyba savo 
sų minėtas būdas — vaišės. Aiš, posėdyje šių metų vasario mėn. 
ku, kad gali būti labai daug ir d. kazimieriečių jubilėjaus
įvairių kelių laimėta savo reika-

jas. Tai priklauso ir nuo vietos 
sąlygų bei galimybių. Pagaliau, 
kaip kas besielgtų, ruoštų spe
cialius pobūvius, kokias nors pa
gerbimo vaišes, priešpiečius, 
ar kitaip bandytų prieiti prie 
mums reikalingų ir naudingų 
vardų, tebūnie palikta atskirai 
iniciatyvai. Bet, kaip minėta, 
nors ačiū Dievui, šiame krašte 
tikrai nėra alkanų ar ištrošku
sių, bet taip pat šiame krašte 
labai ir labai yra madoje įvai
rūs pusryčiai, priešpiečiai ar pa- 
rašios pramogos. Pagaliau ga
lima reikiamomis progomis ir 
tinkamais momentais įteikti ir 
dovanėlių, kurios gali būti nau
dingos propagandiniu pobūdžiu, 
pvz. įvairios knygos, tautodailės 
naudingi dirbinėliai, meno kū
riniai ir 1.1. Tokius mostus juk 
galima atlikti palyginamai ne 
taip jau didelėmis išlaidomis, o 
r da būtų neabejotina. Svar
biausia, jog toks kelias išban
dytas ir sėkmingai vykdomas 
eilės kitų tautybių, o rezultatai 
yra visiškai džiuginą.

Prieš keletą mėnesių teko pa-

reikalu padarė tokias rezoliuci
jas:

1. Kunigų Vienybės Centro 
Valdyba šventojo Kazimiero se
serų kongregacijos 50 metų su
kakties proga pageidauja, kad 
gerb. klebonai savo parapijose 
pradėtų šias iškilmes švęsti ko
vo mėnesio 3 d. atitinkamomis 
pamaldomis, kurių metu būtų 
paaiškinti seserų nuopelnai Ry
mo Katalikų Bažnyčiai, lietu
viams katalikams ir mūsų tė
vynei Lietuvai.

2. Taip pat Kunigų Vienybės 
centro valdyba pageidauja, kad 
šios sukakties proga kiekviena

įvert-nimą seselių pasiaukojimo, 
sudėdama, klebono nuožiūra tin. 
kamiausiu būdu, iki rugpjūčio 
mėn. 31 d., t. y., iki jubilėjaus 
dienai, didesnę auką seserų ka
zimieriečių reikalams.

Jūsų Kristuje
KUNIGŲ VIENVB. C-RO V-BA

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP 
I A Vmetų ir aktyviai bandė stebėti,1 nas,ais Mausimais girdėti ir kon 

kaip panašūs reikalai yra spren-(sul° dr‘ R Dauzvardžio nuomo- 
džiami pas mūsų kaimynus, lat-lnę’ kuns taiP Pat Pritarė šil*

PASIRUOŠTI
PILIETYBEI

vius, estus ir lenkus. Pasirodo, 
jog pas juos reprezentacijos rei
kalams skiriama labai daug dė
mesio, pastangų, na — ir lėšų.

minčių kėlėjui, teigdamas, kad 
ta prasme vis kas nors turėtų 
būti daroma. Kitais žodžiais ta
riant, reikia rasti būdus ir prie
mones, kaip pasiekti ir palan
kiai nuteikti amerikinės viešo-

Žinoma, po to jau nereikia ste
bėtis, kad vietovėje, kurioje gy
vena pora šimtų estų ar latvių, S1OS °P,niJ°s formavimo institu

cijas ir reikiamus pareigūnus,apie juos vietinėje spaudoje žy
miai daugiau rašoma ir plačiau 
kalbama, kaip apie tūkstančius

kurie neatsisakytų ir norėtų pri
sidėti prie lietuviškųjų reikalų ir

lietuvių skaitančią lietuviškąją ProblemM išpopularinimo ir tin- 
salą. Mūsų kaimynai, jų tarpe kam° Pateikimo eiliniam ame-1 »->• Ir t A. . i « V > » L. _ 2 _   ! II*rikiečiiii. Be abejo yra ir labai 

gražių išimčių, kada pakanka 
tik paprasto pašaukimo, ir tuoj 
prisistato spaudos, radijo ar te
levizijos darbuotojai, kurie mie
lai priima ir perduoda pateiktą
ją lietuvišką medžiagą. Bet, kur 
toki malonūs prajovai nėra gau
sūs ar sunkiai pajudinami, jau 
būtinai reikia imtis kurkas į- 
mantresn.'ų priemonių.

ir lenkai, dažniausiai viską re
mia asmeninėmis pažintimis. Gi 
toms pažintims palaikyti, joms 
plėsti ir gilinti jų veikėjai pa
sistengia atlikti tai, kas angliš
kai suprantama “sočiai life” iš
sireiškimu. Arba aiškiau — pa
rodomas visas galimas vaišingu
mas, sudaromos tikros ir dirbti
nės progos sueiti su spaudos 
žmonėmis, radijo ir televizijos 
reikiamais asmenimis, kur pasi
vaišinama, na, atvirai kalbant, 
ir viena kita taurelė išmaukia
ma. Po to jau tam tikri asme
nys jaučia lyg ir įsipareigojimą 
būtinai prakalbėti ir iškelti ma 
lonių šeimininkų peršamas pro
gas, temas ir įvykius.

Gi pas mus šis punktas atro
do gana užmirštas ar bent ne- 
nomas matyti. Paprastai pasi
teisinama, jog tokiems reika
lams (reprezentacijai) neturi
me lėšų. ir viskas. Kiti sako, 
girdi, jei nerašo apie mus, na, 
tai ką darysi, kas čia tokio. Vis 
dėl to toks amerikinės viešosios 
opinijos balso nepaisymas ir sa
votiškas ignoravimas tik jau ge 
ro neprideda prie visos lietu
viškųjų reikalų raidos. Jei kele
tas šimtų latvių savosios nepri
klausomybės šventės proga į- 
stengia visai savaitei iškelti lat
višką vėliavą virš vieno did
miesčio rotušės, jei jų reika
lams buvo neseniai paskirtas 
vieno sekmadieninio žurnalo 
spalvotas viršelis ir dar keli pus 
lapiai ir teksto, tai tik parodo 
latvių sugebėjimą ir mokėjimą 
•įlįsti bei palaikyti tinkamus ry
šius su spaudos žmonėmis. Pa
vydėti čia nėra ko, nebent tik

Pagal šią knygelę daugelis tapo 
JAv-vię piliečiais. Siūlome kiek
vienam ateivių ją įsigyti, kas pa
lengvins išlaikyti egzaminus.

..uudimtu ii atsaKymai anglą 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei 
sėjas Alfonse F. Wells. Kain> 
80 centu.

Paniškubinkite įsigyti reikalin 
ra knvgelę. kuri tikrai nsleusrvin 
įsigyti JAV pilietybę

°<niKiiĮ» >m ttėsskymxi« siųsti

DRAUGAS”. 2584 S. Oaklej 
Chleago 8. tu

Skelbkite* Drauge ’!

VIRS 15,()00.0(X) Amerikos gyventojy žino
«ad taupyti aiMlmimtoMe Taupvmo Ir Skolinimo Bendrovėse vrs 
tauru Ir oeininga

Universai Savlnga and I*mm Ansoclatlon užtikrina saur» 
<ną Ir gražu pelną

Saugomą užtvirtina Suvienytą Valstybių valdžios agentūra lk> 
$10,000 oo kiekvienam Indėliui Ir reikalingi reserval, o pelną — 
patyrusiu It sąžiningu vedėk* pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bos gre* 
<ae Ir draugiškas patarnavimas

•Al paskolą ir visais finansiniai* reikalais kreipkite*

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOC1ATJON 

1600 5. Haksfed Street, Ghicago 8, Illnots

TELEVIZIJA • RADIJAS
• HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMU

FRANKS TV & RADIO. INC 
M40 Sa. Haltted SI. Cllum.t B-7252

gėrėtis. Latviams ruošiant nor8|*s 
ir menkiausią koncertėlį, vos tik • ' 
paskambinama redakcijon ir pa- J 
prašoma atsiųsti reporterį, toksi 
visada ir atvyksta. Toje pat vie Į 
toje į lietuvių ruoštus stambaus1 
masto vakarus ar net minėjimus j 
ne taip jau retai nesiteikdavo 
atsilankyti nė vienas spaudos 
žmogus. Kodėl ? Rašančiojo į 
nuomone, vien tik labai malo-i 
naus telefoninio pakvietimo ar
ba išsamaus ir mandagaus raš-

MIDLAND
Savings and L o a n 

A'.sociation
n 11 s U R f. D

40 MITU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA M 

PELNINGIAUSI* 
TAUPYMO

• f NOPOVl

4938 Archer ŠVMM T.i
AUGUSI SAIDUKAS Pf**l<to«<

^Aes 

tnoVatn«
Ąugštą

OTFJNP A ftTT^S pitt t T*»nrn

PASKUTINE PROGA
PAPIGINTAI PIRKTI KNYGAS

šiandien paskutinį kartą dedamas papigintų knygų sąrašas 
Jame skelbiamas knygas papigintomis kainomis galite užsisa
kyti tik tą pačią dieną kai gausite šį “Draugo” numerį

Papiginimas galioja tik detaliam pardavimui užsakant tie
siog iš administraeijtk ir kartu su užsakymu pristunčiant pinigus.

Persikėlimo proga “Draugas” skelbia platų knygų išpardavimą. Vi
sos žemiau išvardintos knygos yra nupigintos 25% ir daugiau, šis išpar
davimus yra daromas tam, kad jsilengvintų sandėlių perkėlimą j naujas 
patalpas. Išpardavimo nupigiuimas galioja nuo vasario 5 dienos iki kovo 
G dieuos, tik detaliuiam pardavimui užsakant tiesiog iš administracijos 
ir kartu su užsakymu prisiunčiant piuigus.

Buvo Dabar
AMŽINI ŠEŠĖLIAI — Literatūriniai reportažai. A. Vilai- 
nis. Nemuno leidinys. 1963 m. 166 pusi.................................. $2.00
ANDERSENO PASAKOS I daiis, J. Balčikonio vertimas.

Nemuno leidinys. 19G2 met. Chicagoje 212 p..................$2.00
ANDERSENO PASAKOS II dalis. 204 pusi.......................... $2.00
ANGELAI, Frederick von Lama, 1950, Chicago^ 111. 56 pus

lapių ........................................................................................ $0.50
ANNA KARENINA 1 ir II tomas. Aleks. Tolstojus. Vertė

Pr. Povilaitis. 1954 m. 440 pusi........................................... $4.00. .$3.00
ANNA KARENINA III ir IV tomas. Aleks. Tolstojus. Ver

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

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

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

.$1.50

.$1.60

.$1.60

.$0.35

$3.50

.$1.85
lietuvių parapija parodytų savo AUKSINE SĖJA, Anatolijus Kairys. Poezija. Nemuno leidi-

t .... tori —— ,. oi* r. i i v. . l «i» —

9.70. .$0.50

$2.00. .$1.50

>.00. .$3.50

Į

pys. 1954 met. 86 pusi. Didelio formato ........................... $2.00..$1.50
AUKSO RUDUO, Mykolas Vaitkus. Eilėraščiai 1950 — 1952.

Liet. Knygos Klubo leidinys. 1955 m. 120 p......................$1.25. .$0.90
AUKSO KIRVIS, rinktinės mūsų žmonių pasakos. Stilizavo

.1. švaistas, spaudė Draugas, Chicago, 1952, 224 psl. .. $2.50..$1.85
AUŠROS VARTAI, kun. J. Prųnskia, 1949, Chicago, 111., 40 p. $0.30. .$0.20
BŪDAS SENOVĖS LIETUVIŲ, KALNĖNŲ ir ŽEMAIČIŲ,

Simanas Daukantas, Vytauto Sauliaus leidinys. 1954 m.,
362 pusi..........................................................................................$4.00..$3.00

BŪKITE SVEIKI, Dr. Steponas Biežis, 190 p. 1953 m.......... $2.00. .$1.50
ČIA MŪSŲ ŽEME, II sąsiuvinys, A. Vilainis, 1950, Cicero,

III.. 63-96 p......................................... .. ....................................  $0.50..ąu.30
DEVYNIOS BALADES, Kazys Bradūnas. Poezija. L Knygos 

Klubo leidnys. 1955 met. 141 pusi. Laimėjo 1955 m. “A‘- 
dų” žurnalo premiją................................................................ ......

DIDVYRIŲ ŽEME. Karolė Pažėraitė. Apysakos skirtos ko
vojantiems ir žūstantiems Lietuvos Didvyriams — Miš- 
ko Broliams. 1954 met. Brazilijoje. 134 pusi......................$1.80.

DIEVAS IR ŽMOGUS, Prel. Dr. P. Bartkus, kan. Dr, P. A- 
leksa. Išleido Prel. K. Vasys, Rctna 1953 m. Didelio for- 
mato 518 pusi. Minkštais virš............................................... $5.00..353.30

DŽIAUKIS GYVENIMU, O. Swett Marden. Išleista Medeli- 
ne, Colorabia. Vertė K. Lastėnas, 72 pusi..........................

GĘSTANTI SAULE, Jurgis Gliaudą. Metmenys. Liet. Kny-
gos Klubu leidinys. 1954 m. 218 pusi.......................... $2.00. .ąi.OO
kinvs, Nelė Mazalaitė, 1952, L. Knygos Klubas, Chicago,

• GINTARINIAI VARTAI, legendarinio pobūdžio novelių nn- 

111. 248 pusi............................................................. . ..................
GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, I ta

nias, kun. dr. J. Vaitkevičius, MIC., TT. Marijonai, 464 
puslapiai

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, H tfr 
inas, gavėnia ir velykinis laikotarpis, Kun. r. . 

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

.... .. vsyHjį. '■ V“;
kevičius, MIC., 622 psl.......................................................

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, IV to
mas, nuo Žolinių iki advento, Kun. l)r. J. Vaitkevičius,

U AITO "PASAKOS, ‘ KARAVANAS, Nemunas, 1952 m.,
Chicago, III. UI leidimas, 113 p.................................. ‘H-SO. .ą .

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

JAUNAI INTELIGENTEI, apsirengimo, kosmetikos ir gra-
žuiis elgesio menas. 1954 m. 104 pusi................................. $ . . . .ą«.

JUOZAS PAUTIENIUS, Ignas šlapelis, Studija apie meną 
ir Juozo Pautieniaus kūrybą. Lietuvių ir anglų kalboje.
Virš 20 J. Paiitienaus pieštų paveikslų. Didelio formate.
Teksto 87 pusi. L. Knygos Klubo leidinys. 1955 m. Kie- 
ti drobiniai virš........................................................................ $5.00..$3.60

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

KAIMIEČIAI — Žiema, W. S. Reymctit. Vertė F. Neveravi-
čius. II-ras tomas, 383 pusi. Išleido “Nemunas” .... $3.00

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

' KAIMIEČIAI — Vasara. IV tomas. Išvertė F. Neveravi-
čius. 392 pusi. Išleido Nemunas ........................................ $I.50..$2.«M

KĄ IR KAIP RAŠYTI Į LAIKRAŠTĮ, Dr. J. Pninskis, 1950,
“Draugas”, p. 46 .................................................................. .. $0-20

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

KELIONE PO EUROPĄ, Kun. Pr. Vaitukaitis, 1928, 188 pus
lapių .............................................................................................. fl 00

KELIONE, A. Tyruolis, eilėraščiai, 1950, Chicago, p. 128 .. $1.25

KETURI ANGELAI, kun. J. F. Jonaitis. Dalyvavusio Didž.
Kare pasakojimas, 1927, Kaunas 71 p...................................$0.35. .$0.25

KIŠKUČIO VARDINES, Stasys Džiugas. Iliustr. VI. Stanči- 
kaitė-Abramaitienė. L. Knygos Klubo leidinys. Didelio 
formatu. 58 pusi. 1953 metais ......................................... .. $1.50

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

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

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

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

LAIPTAI | TOLUMAS, Liudas Keikus. Romanas. 1954 met.
242 pusi...........................................................................................$2.60

LENKTYNES 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 p............................................... $3.00

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

LIETUVIŲ ČHTCAGOS METRAŠTIS, “Nemuno” leidinys.
Redagavo A. Vilainis-Šadlauskas, 244 pusi.....................$3.50

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

LIETUVOS PAJŪRIO PADAVIMAI. Paruošė Dr. .1. Remei
ka. Virš 20 ptulavimų. Tinka jaunimui ir suaugusiems.
Tremties leidinys, 1954 met.. 114 pisi. Kieti drobiniai 
viršeliai, paauksuotos raidės .... .. .................... ................ $2.00

.$2.25

.$2.65
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LIKIMO ŽAISMAS, Henrikus Lukoševičius. Romanus. Liet.
Knygos Klubo leidinys. 1953 met. 232 p........................... $2.50. $1.85

IJTHUANIA AND W0RLD WAR II, prof. K. Pnkštan .. $1.00..$0.75
L1TIIUAN1AN SELF-TAUGH.T, by M. Variakojytė-Inkenie-

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

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

MĖLYNA SUKNELE, Bronius Daubaras. Išleido Dainora
Daunoraitė. lx>ndc<ias, 1954 met. 154 pusi........................$1.50..$1.10

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

MARIJOS APSIREIŠKIMAI ŠILUVOJE, Juozas Budzelka,
MIC, Mnriauapolis 1953 in. 46 pusi......................................... $0.40. .$0.30

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

MARUOS ŽODIS FATIMOJE, Marijos apsireiškimų 1917 
m. Fatiinojc aprašymas, kan. dr. P. Aleksa, 1951, Liet.
Kat. Sfraudos Draugija, 128 p..................................................$1.00..$0.75

NAMAI ANT SMĖLIO, “Draugo” premijuotas romanas, Jur
gis Gliaudą, “Draugo” Bendradarbių Klubo leidinys,
1952 m., Cliieago, 111., 244 pusi............................................ $2.00. .$1.50

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

NUSIDEJEIaE, Karolė Pažėraitė, apysaka, išleido Australi
jos Lietuvis, 1952 ...................................................................... $2.00..$1,50

NUSIKALTIMAS IR BAUSME, F. M. Dostojevskis. Vertė 
•I. M. Balčiūnas, šešių dalių romanas su epilogu. Išlei
do Nemunas 1953 rn. antrą leidimą. I-mas tomas .302 p. $3.00. .$2.25
H-ras tomas 256 pusi..............................................................  $2.50. .$1.85
111-Čias tomas 300 pusi..............................................................$3.00..$2.25

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

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

PASKUTINIS PRŪSŲ SUKILĖLIS (HERKUS MANTAS).
M. Springbom. Rctuanas iš didžiojo Prūsų sukilimo prieš 
kryžiuočius. Nemuno leidinys (Antras leidimas). 195.3 
met. 198 pusi.................................................................................... $2.00..$1.50

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

PAVASARIS PRIE VARDUVOS, Paulius Jurkus. Novelės.
Liet. Knygos Klubo leidinys. 1954 m. 176 p. ................$2.50..$1.86

PAŽEMINTIEJI IR NUSKRlAUST1E.il. F. M. Dostojevs
kis. Vertė V. Andriuįcaitytė. Antras leidimas. Nemuno 
leidinys. 1955 m. 1 tomas 266 p. '........................... ............. $2.50..$1.85

PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI, F. M. Dostojeva-
kis. II temas. Nemano leidinys. 1955 m. 290 p............... $2.50. .$1.65

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 m., 480 psl. $4.50..$3.40

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

POPULAR LITIIUANIAN REC1PES, compiled by Jceephl- 
ne .1. Dauzvardis. Cover by John Phillips. Lith. Cat,h.
Press. 1955, 120 pages   ........................................................$2.00..$1.50

POPIEŽIAUS CELESTINO VI LAIŠKAI ŽMONĖMS. 216
pusi. Išleido L Kn. Klubas, 1963 m..................................... $2.00..$1.50

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

SAPNŲ PĖDOMIS, V. Kazokas. Eilėraščiai. Išleido M.
Morkūnas 1953 ra. 64 p........................................................... $1.00..$0.75

SAULES LAIKRODŽIAI. Poezija. Henrikas Nagys. 90 psl.
1952 m. Išleido L. Ku. Klubus .............................................  $1.00..$0.75

SAULES TAKAS, Nelė Mazalaitė. Romanas. Liet. Knygos
Klubo leidinys. 1954 met. 418 pusi......................................... $3.50..$2.65

SAULUTE DEBESĖLIUOSE. Ijeonardas 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 pilsi...............................................$2.50..$1.85

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

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

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ, P. Kesiūuas, 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, 1966 ni., 152 pusi.............. $2.00..$1.50

THE BOOK OF OUR PII/1RIMAGE, by Adam Mickewicz, 
translated by J. K. Taatmyla, printed in Chicago, 1950.
63 pages................ .. .......................................................................... $1.00.. $0,75

THE FIRST MARIAN READER (Folktales, legenda, and 
short stories translated from the Lithuanian langnage)
1951, Chicago, p. 96 ..................................................................... $1.00. .$0.75

THE LITHUANIAN LANGUAGE, A. Characterization by
Alfred Senn, University of Pennsylvania. 1942. 62 pages $0.50.. $0.35

TRUMPA DIENA, Alė Rūta, Romanas. Laimėjęs “Draugo”
premiją. Liet. Knygos klubo leidinys. 1955 m. 4.34 pusi. .. $4.00. .$3.00

URVINIAI ŽMONES, Juozas Kralikauskas. Gyvenimas ir 
darbas Kanados aukso knsvklose. Liet. Knygos Klubo lei
dinys. 1954 m. 280 pusi................................................................$2,75..$2.00

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

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

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

VIDURNAKČIO VARGONAI, Česlovas Grinoevičins, neįti
kėtinos istorijos, išleido Liet. Knygos Klubas, 195.3 m.
1.32 pusi...............................................................................................$1.50..$1.10

WHO 1S WORSE STALIN OR HITLERf, T. Angelaitis,
1950, 48 p..........................................................................................$0.76. ..$0.65

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

ŽMONIJOS LIKIMAS ŠV. JONO APREIŠKIMO KNYGOJE,
Kun. Vvt. J. Kagdanavičius, L Knygos Klubo leidinys.
1956 ni. 406 pusi........................................................................$3.56. .$2.65

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street

Chicago 29, IU.

NUSKRlAUST1E.il
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NAMAI TAVO VAIKUI
Ateitininkų Sendraugių Sąjun 

gos suvažiavimo proga, Chiea- 
goje kovo 2 — 3 dienomis

leris. šis dovanų padalinimas 
burtų keliu padės surinkti ne
mažą sumą pinigų jaunimo sto-

ALRKF stovyklos globos ko- vyki 3 i, todėl visų pareiga pla-
mitetas gražiame Shoreland vieš 
būtyje suruošė banketą jauni
mo stovyklai paremti. Banketas 
sutraukė daugiau 100 asmenų, 
tarp kurių buvo augštų sveč'ų 
iš Clevelando ar rytinių valsty

tinti tuos biletus bei popularin- 
ti jaunimo stovyklos reikalą. 
Dr. V. Vygantas perskaitė są
rašą, aukojus ų stovyklos reb 
kalams po šimčnę. Pastebėjo, 
kad dr. P. Kisielius, be aukos,

bių, dalyvavusių ateitininkų šen stovyklos reikalams paskolino 
draugių konferencijoje. A. L. 1 100 dol., J. Lieponis paskolino 
R. K. Federacijos Jaunimo Sto-j apvalią tūkstantinę, o dr. Dani- 
vyklos Globos Komitetų sudaro 1 leviėius pažadėjo paaukoti 500 
dr. P. Kisielius, kun. P. Patlaba, dol. šiuo aukų rinkimo reikalu 
inž. V. Naudžius, F. Manelienė, ir apskritai stovyklos reikliais 

rūpinasi keliasdešimt asmenų, 
kurių pasiaukojimo dėka sto
vyklos statymo darbas varomas 
pirmyn. Ir tikimasi, kad visuo
menė tam svarbiam reikalui ne
pagailės tų menkniekių, pini
gais vadinamų.

D. Kaminskienė, dr. K. Šidlaus
kas ir P. Razminas. Jų pastan
gomis ir įvyko šis banketas, ku
rį pradėjo dr. P. Kisielius. Mal
dą sukalbėjo kun. P. Patlaba. 
Banketui vadovavo dr. V. Vy
gantas.

Vanduo ir stogai
Banketas pasižymėjo tuo, kad 

jame tebuv0 vienas kalbėtojas. 
Dr. A. Darnusis, vienas labiau
siai tiesiog'niai susirūpinusių 
jaunimo stovykla, savo žodvje 
pastebėjo, kad stovykla, dėka 
aukotojų, auga, o dėka pasisuko 
jančių inžinierių ir ūkiško sta-

Daintioja Danutė Stankaitytė ir 
banketas

Trumpa žodinė programa, ne
išvarginusi klausytojų, sudarė 
proga banketo svečiams pa
tiems padainuoti. Puikiose vieš 
bučio salėse skambėjo pakinkyti 
ir nepakinkyti žirgeliai, žydėjo

tybos vedimo būdo, jaunimo sto! bijūnai ir dobilai. Nuotaika bu 
vykia įrengiama net kelis kar-lvo iškilminga, tačiau nešalta ir 
tus pigiau, negu turėtų kainuo- daugiau negu draugiška. Me
ti. Jaunimo stovyklų praktika ninę programos dalį dideliu pa-
parodė, kad jaunimas, atitrauk
tas iš kasdieninės aplinkos, ati
trauktas nuo kasdieniniu, daž
nai ir nelietuvių kilmės, draugų, 
suburtas į lietuvišką draugiją, 
atsinaujina lietuviškoje dvasio
je, įauga į lietuvišką šeimą ir 
praktika parodė, kad tai vienas

sisekimu atliko Danutė Stankai 
tytė, padainavusi keletą arijų. 
Visi buvo nustebinti tokia didele 
Danutės padaryta pažanga. Tai 
buvo bene vienas pats geriausių 
jos pasirodymų. Akompanavo 
muz. Aleksiūnaitė.

Visi susirinkusieji išsinešė šir
pačių sėkmingiausių lietuvybės dyse mintį ko labiau popularin-
palaikymo būdų. Netoli Detroi
to esanti stovyklavietė yra nuo- stovyklos, kurioj lietuvių vaikai 
stabiai gražus ūkis su tekančio turės progas pagyventi lietuvis

IIESIAI “NAMO’

Kunigas teikia paskutinius sakramentus 17 m. jaunuoliui Navau, iš New York, Bronx, parskubė-
10171 tipoini “numn” t Cf RnvrMOMyl Z vjustam tiesiai "namo”, j St. Raymond kapines. (INS)

M1C, šiai šventei parode daug Teko nugirsti, kad valdyba 
malonaus dėmesio ir pritarimo.' yra Veikli ir savo nutarimuose 
pakviesdamas tos dienos pamok turi užsibrėžusi lietuvybei svar-

MŪSŲ KOLONIJOSE
Chicagoje

Vasario 16-ji Roselande

| ALTo vardu sveikinimo žodį 
' tarė T. BKnstrubas, pareikšda- 
į mas roselendiečiams komplimen 

B surengtame Lietuvos ne-, tų už solidarų darbą. Dr. J. A- 
pnklausomybės minėjime vasa- Į domavičius

alininką kun. dr. V. Rimšelį, 
MIC., kurio žodžiai paliko vi
siems neišdildomą įspūdį ir su
teikė stiprybės pasiryžimas dėl 
Lietuvos išlaisvinimo. Pamaldų 
grožį papildė muz. J. Mačiulio 
vedamas parapijos choras pa
giedojęs Gruberio šv. Petro mi
šias, motetą Per signum crucis, 
ir Sasnausko "Apsaugok Augš- 
čiausias”. Po sumos, per palai-j 
minimą Šv. Sakramentu, maldas 
už tėvynę Lietuvą sukalbėjo 
kun. A. Švedas, MIC. Šventės 
įspūdį pagražino uniformuoti 
Jūrų skautai, dalyvavę su Ame
rikos vėliava ir šios apylinkės 
jaunimas: V. Jonauskas, Al. Bi
čiūnas. Alg. Krištolaitis bei tau
tiniais rūbais pasipuošusios mer 
gaitės R. Jonauskaitė ir T. Va
laitytė prie Lietuvos vėliavos. 
Prisimintina, kad tokios pamal
dos iki šiol šioj apylinkėj nebu
vo ruošiamos. Ši šventė buvo su 
ruošta rūpesčiu Lietuvių Ben
druomenės Westsides apylinkės 
valdybos, kurią sudaro pirm. 
G. Valantinas, vicepirm. V. Jo- 
nauskienė, sekr. muz. J. Mačiu-

bių planų; linkėtina jai sėkmės 
ir pritarimo iš apylinkės lietu
vių su reikalinga parama.

I’. M.

dies “Leiskit į tėvynę" . Jauni
mui pi * nu pritarė, studentas L.
Narbutis. Jaunųjų žiedų toks,lis, ižd. P. Cibulskis ir vald. na-

rio 24 d. gausiai dalyvavo vietos 
lietuviai, tiek seniai atvykę, čia 
gimę ir tremtiniai, prezidiume 
ir programos išpildyme dalyva
vo taip pat trijų kartų lietu
viai.

10 vai. Visų šventųjų parap. 
bažnyčioje šv. mišias aukojo ir 
patriotinį pamokslą pasakė kun. 
A. Stanevičius, pamaldų metu 
giedojo parap. choras, vad. R.

ti jaunimo stovyklos reikalą, Sabonio ir solistė J. Žiliūtė, pa-

ku gyvenimu. L. Augštys

ražus pasirodymas yra nuopel- 
prieš pradėdamas Į nas tauriųjų mokytojų: Balšai-

paskaitą, perskaitė 15 metų mer į tytės, Briedienės ir Paškauskie 
gaitės laišką iš Sibiro. Toliau ' nės. 
jis kalbėjo, kokį mes laišką rašy 
tumėm ir ką mums sako Lietu-

rys D. Bielskus. Negalima pa
miršti ir parapijos kleb. kun. A. 
Švedo, MIC, malonios globos.

vos nežinomasis karys. Prelegen 
tas nepagailėjo pasakyti ir kar
čios tiesos, kuri šiandien vyks
ta mūsų veiksniu tarpe. Baig-

ALTui aukų gauta 92 dol. iš 
tų asmenų, kurie dar nebuvo 
savo aukos atidavę ALTo su
rengtame minėjime. Išlaidų ture 
ta tik 5 dol. Visa eilė asmenų 
sumokėjo tautinį solidarumo modamas savo kalba, metė šūkį ,, . „ ....

••prisieki™ šiandien išlakyti vij*1'5* ^ts nrnej.mas neuztru-.,
ką kas l'etuviška”. iko.llf“’ dal5'v.,i,m8 l«l‘ko gerą

jspudj, o ypač jaunimui. Ren

vandens ežeru. Jau pastatyta 
valgykla ir virtuvė ir greitu lai
ku bus pastatyti du namai 120 
asmenų. Išgręžtas gilus šulinys 
aprūpins stovyklą puikiu vande
niu. Ežeras buvo užtvenktas, iš- 
pompuotas vanduo, iškastas 
dumblas ir dabar išpiltas smė
liu. Tai yra puiki maudymosi 
vieta. Patogiai, nors ir papras
ta letuviškajam jaunimui pa
tas lietuviškajam jaunimui pa
sidžiaugti vasara lietuviškoje 
sodyboje, po lietuvišku stogu,
pagyventi lietuviška dvasia. Nuo , . ,

j. _ siziiduiiii.s kuli iiiokum.i pasilipus
airdžiame žodyje dr. Darnusis j 1 .•-Miniu kaina tik so centų, 
kvietė visus prisidėti auka į- ' "" ’“>»”.in ’“',Rti:
rengti tai vietai, kuri, tikimasi,
prilaikys jaunimą lietuviškoje 
bendruomenėje.
Laimė, menkniekiai ir pažadai

Dr. Darnusis pažymėjo, kad 
stovyklos galutiniam įrengimui 
trūksta tik menkniekių — pin - 
gų. Jiems surinkti daromas bur 
tų keliu dovanų dalinimas, ku
rio biletas kainuoja vienas do-

KAI1A llt KAAI MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos

maldos baigtos Lietuvos himnu.
Pamaldose L B šeštadieninė 

mokykla dalyvavo organizuotai 
su vėliavomis. Po pamaldų pa
rap. salėje įvyko minėjimo ak- 

i tas. L B Roselando apyl. pirm. 
inž. VI. Sinkus pradėdamas mi-

, Leiskit į tėvynę
June Žiliutė-Cachares padai

navo. Pianinu pritarė R. Sabo
nis. L. B. šeštadieninės mokyk
los mokiniai, vadovaujami mok. 
B. Balšaitytės, iš dainų ir eilė-

gėjai yra dėkingi už aukas ir 
visokeriopą paramą bei dalyva
vimą. K. Br.

Vasario 16 sukaktis 
Vasario 17 d. 10 vai., sumos 

metu. Aušros Vartų bažnyčioje 
VVestsides lietuv'ai gausiai su-

NAUJI LIETUVIŠKI 
REKORDAI
1*0 $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 0, Dalele. Bud
riūno kvartetas.

Valcas ir Žvakė ir Plaštakė. Bud
riūno kvartetas.

Rubatos Vakarėli ir Tėvynei. Bud
riūno kvartetas.

Dariau Lyseles ir Jonelio Polka. 
Solo Šaukevičiu3.

Kai aš turėjau ir Kam šeri žirge
lį? Duetai — Vanagaitis Ir 
Olšauskas.

PA $1.00 VIENAS:
Ramu čia gyventi ir Šlama Šilko 

Vėjas. Rūtos kvartetas.
Pakirsiu Berželį ir Žygis j 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 duetas.
Tyliąją Naktį ir Linksmą Giesmę. 

Solo Motekaitienė.
Gul šiandieną ir Sveikas Jėzau. 

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

dė ir Dėdienė.
Griuvėsių 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, Kanadon — $2.50. į ki
tas pasaulio valstybes atitinkamai 
daugiau. Siųskami rekordų užsa
kymus, siųskite Money orderį kar
tu. COD rekordų nesiunčiame-

JOS. F.IUDIUK 
FURNITURL INC.

3241 S. HALSTED ST. 
Chicago 8, Illinois

NAUJI 1957 M. MODEUAI
• Televizijos
• Radijai: importuoti Ir vietiniai.

AM/FM, nešiojanti Ir klt
• Fonografe’ • Hl-fidellty
• įkalbėjimo aparatai
• Dulkiasiurbliai, skutimosi maftlne 

16s, plaukų džiovint- -ai, kavos 
virduliai, tosteriai, r. cmasteriai, 
automatiškos keptuvfiu Ir kt. na
mų apyvokos reikmenys

• Rašomos mašinfilSs
• Elekt. laikrodžiai ir {vairūs kito

kie daiktai.
Pigiausiai pirkaite ir geriausių pa

tarnavimų gausite inž. A. Semi no 
oionBje.

tLUTCLCVision
Isales - Service)

Sav. Inž. A. 8EMENAS 
SSai 8. Halsted — CUffskie 4-6MA
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 

Ir ketvirtadieniais 9—9

raščių supynė džiaugsmo ir
skausmo bei ilgesio montažo py-i sirinkę meldėsi už Lietuvą mi

nėjimą į prezidiumą pakvietė! nę Jaunųjų pasirodymas šil-į nint 39 metų sukaktį nuo Lietu- 
1 kleboną kun. J. šaulinską, mo- j (aj bUVO sutiktas, o ypač jų vos Nepriklausomybės atkūri- 

A. švedas,

šiame leidinyje ir X pusi. priede at
spausdinta JAV-bių Sociullnio Oran- . w . , ,
tiimo (soviai seeiirit*) įstatymas su kyklos vedeją dr. B. Balšaitytę, i šauksmas (daina) iš visos šir- mo. Klebonas kun 

—.............. “ prelegentą dr "nuujiiiLsiiiis l»5« metų papildymais,
būtent: I) Oficialės pensijų ir pašal
pų lentelės, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 62 metų amžiaus, 3) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 50 metų amžiaus.

Be to, šiame leidinyje atspausdin
tas \claiiiiiiigų ulsitlklmų ,statymas 
(M'niiknieii s t'oinpviisulion), su len
telėmis, nurodant už kokius kulio su- 
sižeidimus kiek

“l»KA, GAS"
515 Wcsl 03 Strccl, (llieugo 29,

-■ “rr,--
III.

■fiSgŽSasgggž.-,
RADIO PROGRAMA

i.iet Kailio Programa 11 stotie. 
•VHMs. itise kli. nekinadlmlala 12 
2:80 vai per pietus liet muziko 

lamos, ir Magduldt- i’asakn Bizni 
-įkala e kreiptis į Steponų Minką. 

Baltic i> lorlats, Gfillų Ir Dovanų Kra> 
uvę, ‘>1)2 «4. Bromlway So Bostoi

27, Mum l'el So. 8-0489 Ten pa 
rH'tnHh ihmitffiP

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

PIRKITE TEN, KUR PERKA JŪSŲ DRAUGAI 

IR KAIMYNAI.

Didžiausias pasirinkimas vilnonių impor

tuotų ir vietinių medžiagų!!! Moterų sukne

lėms, kostiumams ir paltams.

Aronson Brothers
IMPORTININK/M IR RANGOVAI

224 W. Van Burėm Street, Telef. WEbster 9-2588
Atdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto iki 5:45 vai. vnk.

šeštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 4:30 v.al. vak.
Sekmad uždą ryla.

CHICAGO 7, ILLINOIS

J. Adomavičių, I 
ALTo Chicagos skyr. pirm. T. į 
Blinstrubą ir dailininką St. Kan 
.cevičių, Kun. J. šaulinskui su
kalbėjus invokaeiją, Lietuvos 
Tarybos 191,8 m. vasario 16 d. 
nutarimo aktą perskaitė St. Kan 
cevičius. Kancevičius Lietuvos 
nėra matęs, bet jo paveikslai i 
ir vinjetės dvelkia lietuvių liau- i 
dies menu. Kam teko skaityti 
Lietuvos Vyčių žurnalą "Vytis”, 
tai tikriausiai bus kiekvienas pa
stebėjęs puošnias viršelio vinje
tes. vaizduojant rūpintojėlį, kry
žių, vytį, trispalvę ir JAV že
mėlapį.

pad¥k”a i
Turiu garbę padėkoti visiems au

kotojams, kurie parėmė mane bū
nant sunkioje ligoje, būtent: p. Leo
navičienei $20, p. Kaminskui $10, 
p. B. Navickienei $5, p. M. Astraus
kienei, p. Kalbai $5, p. Lieponiui $5 
(baldų krautuvė).

Ypatingą padėką noriu išreikšti 
p. p. Barodicų šeimai Poniai, Ponui 
ir dukrai Birutei, kurie iš viso su
linko 117 dolerių.

Turiu visiems pasakyti Lietuvišką 
ačiū. Visiems dėkinga

E. šleiterienė •

rINCOME1
irAXr 'k

LSERVICE
Z

ryto iki 
2-3486.

PRANAS SALEMONAVIČIUS
• Paruošia paprastas ir sudėtingas (nuosa

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

504 West 33r«l Street (netoli Normai Avennet. 
Valandos: Kasdien įskaitant šeštad. ir sekm. nuo 9 v. 

., bei svarbu, kad telefonu silsitirtumėt laiką VIctOry 
20 METŲ PATYRIMAS — ŽEMOS KAINOS

-T!1-! •'

1957 BUICKAS
Tik

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

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK, Ine. 
907 W. 351h St„ Chicago 9, III. LA 3-2022

Pradėkit Taupyt Šiandien, Turėsit Kv(oį!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

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

BRIGHTON SAVINGS ANl) LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

Pirmad., antrad., penktad. ir 
Šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

OFISO VALANDOS:

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

m>KMusrri™
" IŠ TOLI IR ARTI

MAUJ! O!D£U TttOKAI- NAUJAUH KMUSTri**) (MNK/A!
mstf Merų 0*rrftM*iAs-pi6us i/f sąžiningas

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL Tei v/Aikmok 5 9209

M0VINC

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

Sunny ftrook whiskey,

“It’s the boys...better bring 
out the cheer— \

ALSO AVAILABt.B Sunny Brook AVhiskey
Cheer f ui a t tt( N tint e'

CRANE SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. P1etklewicx, prtra.; E. R. Ptetklewicz, gekr. Ir advokatas
Mokume aufcMu* dividendus. Kelėlnme faktus. Parduodame Ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojams paLarnavtmal nemokumai.

Pradėkite laupyti ai kiury darni sųsknltų šiandien. A|slrauKta Iki 910,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
tntr ir penk. 9 Iki 5; treė. uždaryta, o sešt nuo 9 iki vidurdienio

JONAS G .■ I ■ ■

O. TELEVimON OOMI’ANY
KAS

Ktntutlt'f SiraiĮiht 
Hiifl iii KoihI, l(M>

IHt OlO SUbNV HKuijft i r lOlbSVIItF KY OISTPIPMTEO B* NA(ICNAL Ot ittR8 PPOOUCTS CORPORATION 
UOTH 8b PKuOt • hlNIUCKY BLlNiM) VVHISAIT COMAINS bb% CRAIH NttlfMAL SPIKITS

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

TV APARATAI: paprasti Ir spalvoti, automatiški, valdomi tmo tolo. 
nešiojami. Jungiami prie automobilio batertjoa. I’ATEKDNAI: vietiniai 
Ir užsieniniai, paprasti, nešiojami, automatiški, Ut-Pt, baterljinlai. RA
DIJAI: vietiniai Ir vokiški, AM, PM, trumpos bangos, keltais garsiakal
biais, staliniai, kabinetiniu!, nešiojami, kišeniniai, tranzitu rinki I.

ATIDARA IR HKKM. nuo II vai. Ilgi 3 vai.

J



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS Antradienis, kovo 5, 19.>7

Dar dėl pensijų dirbančioms moterims

KL. “Draugo” Nr. 41 akai- riopai nedarbinga ir negali būti 
čiau paiSkinimą apie pensijas priimta į svarbesnį darbą ir ne
dirbančioms moterims, sulauku darbingumas nuo jos neprikišu
sioms 62 — 65 metų. Aš dirbu 
siuvykloje. Dirbu nuo 1949 me
tų. Bet dabar rankas taip skau
da, ypač pirštų sąnarius, kad ir 
gydymas nebegelbsti. Turėsiu

somai ilgiau užsitęstų. Medi- 
cišku pažymėjimu įrodoma ne
darbingumo pradžia. Norint gau 
ti pensiją reikia būti 50 metų 
amžiaus. Nedarbingumo pensi-

darbą mesti. Bet man dabar tik jos dydis priklauso nuo mėnesi- 
56 metai. Taigi dar trūksta 6 j nio uždarbio vidurkio. Jeigu jū-1 
metų. Norėčiau žinoti: jeigu aš sų mėnesinis uždarbio vidurkis 
mesiu darbą dabar, tai ar man yra 180 dol. į mėnesį, tai jūs 
bus užskaitytas laikas mano j galėtumėt gauti: 1) $74.50 (jei 
darbo nuo 1944 metų iki 1957 esate viena šeimoje), 2) $11.80 
metų ir kiek, maždaug, pensi- (jei tutite vieną išlaikomą as- 
jos aš galėsiu gauti tokiu atve- menį) arba 3) $144.80 (jei tų
jų, sulaukusi 62 metų? Dabar 
gaunu 180 dol. į mėnesį. Būk

rite du išlaikomus asmenis). 
Nuo 1957 metų liepos mėne-

tamsta geras atsakyti man šio pradeda mokėti nedarbingu- 
nors keletą žodžiu apie tai. E.V. j mo pensijas.

AT. Jeigu jūs esate nedar-i Socialinio draudimo adminis- 
binga, tai nereikia laukti iki tracija išaiškino, kad nedarbin- 
62 m. Jūs galite pasinaudoti gumo pensijai gauti reikia iš- 
Socialinio draudimo įstatymo būti 6 mėnesius nedarbingu, 
naujausiu papildymu, pagal ku- Nedarbingumo pašalpai gau- ; 
rį dirbantieji vyrai bei moterys, ti reikia kreiptis į gyvenamosios 
būdami (os) nedarbingi gali gau vietos Socialinio draudimo įstai 
ti pensiją. Iš pateiktų davinių gą, kuriai reikia užpildyti apli

PAGERBTA GORILA

Ši gorila išrinkta kovo mėnesio žvėreliu Lin.oln parko zoologijos1 
(INS);

Pastorius pagerbė popiežių
Koeelne per radiją įvyko dis

kusijos tarp protestantų pasto
riaus Hans Asmussen ir jėzui
to . Robert Grosche. Protestan
tų pastorius kalbėdamas radijo 
bangomis popiežių pavadino — 
gyvoji pasaulio sąžinė. Jis gyrė 
kaip Pijų XII taip ir jo pirmta- 

J kus, kad jie sumaterializėjusia- 
me pasaulyje rūpinasi dvasi
niais reikalais.

Ukrainiečiai užstoja 
lietuvius

Ukrainiečių laikraštis "Svobo i 
da” savo vedamajame primena, 
kaip Chruščevas kritikavo Sta
lino veiksmus ir drauge prime
na, kad pats Chruščevas nepa
sirūpino visdėlto tinkamai atitai 
syti įvairioms tautoms, jų tarpe 
ir lietuviams, padarytų skriau
dų, ypač — deportacijų į Sibirą.

t’LAMD AND HELP WAMW A0.\
KKAL ESTATE

matyti, kad jūs esate išdirbusi 
nemažiau pusantrų metų, trijų 
metų laikotarpyje. Teisė į ne
darbingumo pensiją jgijama, jei 
gu dirbančioji moteris yra kele-

kaciją. Įstaigos pareigūnai nu- 
dorys kokių įrodymui duomenų 
jūs turite jiems pristatyti, kad 
nedarbingumo pensiją gautumė
te. —Vyt. bulaitis

sode.

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
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

BRIGHTON PARKE:
Komb. mūr. med. 4 ir 6 puikūs 

kinti.. dvigubas sklypas, garažas. 
Kaina $19,tino.

Nauj. mūr. aukšt. 4 ir 5 kmb., 
eėntr. šild.t gražus.

Med. 2 po ... pečiais šild. $IS,80t*.
Med. 3 imtai po 4 kinb. $10.500.

tlAGE PARKE:
Mūr. 2 po 4, centr. 411d., 75 dol. 

puj., kaina tik $15,800.
Mūr. 2 po 5 naujas, tuoj galima 

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

atsk. virtuvė skiepe. $18,500.
MARQI ETTE PARKE;

Mūr. 5 ir 4 kmb. naujas.
Mūr. 4 kmb. gale sklypo.
Mūr, bung. 4 ir 3 kmb. $21,000. 

KITI’R:
Mūr. 8 kmb., centr. šild.. garažas. 

PAJAMŲ NAMAI:
Mūrinis 2 po 4 karnb., taverna su 

jreng. ir 9 atsk. kmb. $6589 dol. pa
jamų j metus. Nebrangiai.

Mūr. kainp. 5 kmb. ir maisto krau
tuvė.

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

ke.

ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAX

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

HELI* WANTEI) MOTERIS

Permanent Position
Nenr Nortli Side tini 

Pret'erred
START AT $70.00 PER WEEK

GENERAL CLERICAL 
POSITION

Ligbt — shortIihikI. Inlling 
Oder-writting, l'iling clr. 

one or 2 years ex|«erience lielplul. 
5 duv week.

Excelleht tvorking eoudition. 
Call 9 to 5:30 KM. 
MICHIGAN 2-3711

Registererl Nuneš 
Medical Technolgist 

Laboratory 
Tecbniciens

SALARY OPEN
“LIVTNG ACCOMODATIONS 

IN NUILSĖS HOME”
Apply in person, write or niro 

MR. GARRISON

PEOPLES HOSPISTAL
INDEPENDENCE. IOU \

Cicero, III.
Nuotaikingas zanavikų suėjimas

PAJlEŠKOJIMAI

BALFO PRANEŠIMAS SIUNTINIŲ 
REIKALU

Yra surastas kelias siunti
niams siųsti į Lietuvą ir kitus 
kraštus BALFui tarpininkau
jant. Be anksčiau paskelbtų y- 
ra nauji šie siuntiniai:

256 gr. pieno miltelių,
100 gr. kiaušinio miltelių,
500 gr. margarino — dėžutė, 
500 gr. taukų — kiaulinių,
200 gr. šveicariško šokolado, 
250 gr. kakao — nesaldintas, 
500 gr. cukraus — gabalinio, 
200 gr. vynuoginio cukraus,
500 gr. medaus — dėžutė,
250 gr. Starkosan

90 Tabl. Lezithin,
1 pakutis adatų,
1 pora Nylon kojinių. •

Kaina:
Į Azijos Rusiją.............. $39.50
Į Lietuvą ir Eur. Rusiją $38.50 
TEX-514

3.2 metrai geros vilnonės me
džiagos vyriškam kostiumui, 
140-142 cm. pločio, su visais prie 
dais: pamušalu, sagomis ir t. t. 
Kaina:
Į Lietuvą ir Eur. Rusiją. . $44

Į Į Azijos Rusiją .................. $45
TEX-515

stiprinan-: 2.8 metrai vilnonės medžiagos
moteriškam kostiumėliui, su vi-

•lieško Domo Žukauske, kil. iš Ma- i 
X, , , .... , , 1 žeikių apsk., Laužuvos vaisė. Jieš- I
Sakių apskrities klubas vasa- ko žmona Barbutė iŠ Sibiro. Jis pats 1 

rio 23 d. J. Budriko salėje bu- “rba žinanti apie jį prašau rašyti j 
vo surengęs, Užgavėnių proga,! »’tuo a<,rp*": Simutis, 64 Bent St., Į zanavykų suėjimą-pjlinksmi^ 'M™,,P

1 nimą, kuris praėjo tikrai jaukio Pajieskonias Stanislovas Kulbys 
je zanavikiškoje nuotaikoje. Į jį ar (Kulbis), s. Justino, gimęs Mo- j

‘atsilankė gausiai patys zanavy- į‘‘tų inIesU‘-. G>v Kanadoj, Niujor
ko? 4- v,;-- 1- • f ke’ Lietuvoje buvo kunigu. Jieško !kai ir jų bičiuliai. ŠJ kartą pub- sesuo Jadvyga. Kreiptis šiuo ad.e- 
likoje matėsi ir nemažai jauni- su: Ona Junkeris, 103 N. 20tli Avė., 
mo. Reikia tikrai gėrėtis ir ūdrose Bark, III.
džiaugtis, kad jaunimas savo atį .,ieSkolllos. ALB1XA ŠEHKŠXIŪ. , 
silankymu paremia klubo veik- T Ė, BRONfi šERKšNICTfi, dukte- 
lą. Šis pasilinksminimas buvo rys Jono ir Mikalinos (Mikaila) 
beje pats gyviausias, iŠ vian Dabušinskaitės, apie 50 m. amž. Iki

Marųiiette Parke labai švarus ir 
geras mūr. 6-—7 kamb. Centr. šild. 
alyva, garažas.

Arti Marija High Sehool mūrinis 
bungalow 5 V4 ir 3-jų kamb., butas 
atskiru (ėjimu

Brighton Parke
Maisto produktų krautuvė ir 5 

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

Kaina $10,500.00.
Mūr. 3 būt. po 5 kamb.
Medinis 3 būt. po 4 kamb.
Gage Parke mūrinis namas. Ta

verna Ir 5 kamb. butas
Kvergreen Parke medinis su rūsiu 

ir šild. ant 50 pėdų sklypo. 5 ir 4 
kamb., garažas. $13,700.60.

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR 

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

Narnų t H. 7-33 In
2737 W<*t 43r<l Street

visų

tis gėrimas, - -------------- , KT ., „ , .
90 Tbl. Lezithin — kraujo ir sais priedais; pilka arba mėlyna. . *lda' ° ^l.e"° °rSanizmas P° 

nervų sustiprinimui. į Kaina: , šokių mankštos buvo reikalin
gas pasistiprinimo, tiems su deš 
romis, kopūstais ir kitais u’kan-

lio-člo.1 i i u • 1940 m. gvv. Sbenandoab, Pennsvl-ligsiol rengtųjų klubo parengi- vania. T,vas tun,jo ..salifillaYra 
mų. Salėje linksmai sukosi po- žinių iš Lietuves. Kreiptis į — Ire- 
ros grojant energingam muzi- na Juknevičius, 8741 S. Albany Avė., 
kantui V. A. Markauskui. Kas Chicas° 42, III.
troškulį numalšinti norėjo, tiems 
tuoj į pagalbą atėjo už baro dir
bę St3sys Broniuška ir Juozas

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM i 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS IJTWINAS, 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 i

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVĖ. 

LAf. 3-3881; LAK 3-9027

Kaina:
Į Lietuvą ir Europos Ru

siją .1.................... .. $15.
Į Azijos Rusiją................. $16.
“57/01”
300 gr. vynuoginio cukraus,
500 gr. taukų-kiaulinių,
750 gr. gabalinio cukraus,
200 gr. šveicariško šokolado,
250 gr. Starkosan,

90 Tbl. Lezithin.
Kaina:—
Į Lietuvą ir Europos Ru

siją ....................$12
Į Azijos Rusiją ................. $13
“57/02"
500 gr. margarino — dėžutė 
500 gr. taukų — dėžutė,
400 gr. kakao,
200 gr. šveicariško šokolado,
1500 gr. gabal. cukraus,
90 Tbl. Lezithin,

1 dėž. kremo — veidui, rank. 
Kaina:
Į Lietuvą ir Europos Ru

siją ................................. $14
Į Azijos Rusiją................. $15

margarino dėžutė, 
taukų dėžutė, 
šveicariško šokolado, 
gab. cukraus, 
kakao, 
kavos

3 metrai gum. raiščio (Elas-j 
tic-Band),

2 špūlės siūlų — juodi ir bal
ti, 200 m. kiekviena, .

t pakutis adatų,
90 Tabl. Lezithin,

1 dėžutė kremo — veidui ir 
rankoms.

Kaina:
Į Lietuvą ir Europos Ru

siją ................................. $17
Į Azijos Rusiją .................  $18
“57/04” — moterims

1 pora apat. rūbų,
1 apatinis — vilnonis,
1 pora kelnių — vilnonių,
1 treningas, mėlynas,
1 vilnonis šalikas,
1 pora viln. megztų pirštinių,
1 vilnonė liemenė,
1 pora šliurių,
2 dėžutės kremo.
2 -puiėj siūlų — juodi ir baili,

“57/08”
500
500 gr
300 gr.

1500 gr
200 gr
125 gr.

Kaina:
Į Lietuvą ir Eur. Rusiją . $43
Į Azijos Rusiją .................. $44

Siuntinius gali užsakyti gyve-

iiiiiiliiiiiiiiiilliiiiiliiliilllilllliniillillii) 

POPU ti R 
LITHUANIAN NEClPti

biriuko TIJZT! DAUŽVARDIENli

džiais prisistatė mūsų darbščio-
„ .. „ j • • s^os klubo šeimininkės — Onantieji Amerikoje, Kanadoje ir .o a t Šniaukstiene, A. Domeikienė ikitur. Užsakant reikia BALFo 
centrui atsiųsti to asmens adre
są, kuriam siuntinys užsakomas, 
adresą siuntėjo-užsakytojo ir 
reikiamą sumą pinigų. Kai 
BALFo centras tuos dalykus 
gaus, tuojau atliks reikalingus 
formalumus ir siuntinys bus iš
siųstas.

Siuntinys turėtų pasiekti Lie
tuvą per šešias savaites, Rusi
ją — per du mėnesius.

Persiuntimo išlaidos ir muitas 
įskaitytas į nurodytas kainas.

BALFas garantuoja už siun
tinių pristatymą, jei koks siun
tinys nenueitų, BALFas gražins 
įmokėtus pinigus.

BALFo Centro Įstaiga 
105 Grand St.. Brooklyn 11, 

N. Y.

NUO U2S1SENE JUSIU
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKARDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali rainiai sSd&ti ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenSjusios žaiždos 
niežėjimą ir skau'ėjimą senų atvi
ru ir skaudžių žaiždų uždėkite 
I.ECl’EO Ointnient Jos gydymo 
vpaioyes palengvins Jusu skaudS.ii- 
iną ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite ją tapgi nuo skau 
ilž.ių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA 
SIS Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHEETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarppirščiu Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstanėios suskilsios odos dedir- 
vinių, odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy 
styklų Ji yra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odos ligų. Re
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., $1.25, ir $3.50.
Pirkite vaistinėseChi- 
cagoj ir apylinkėse—
Milwaukee, Wisc., Ga- 
">-,ind. ir Petrott, Mi- 
chigan arba rašyki- 
»» i r atsiųskite Mo- 
n y order J

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

gos nupiginta.
Daktarų dėmesiui — ofiso patal

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

Turime daug prieinama kaina gerų 
namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384

(prie California g-vės)
- - I
Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 

bei valdymas. Paskolų parūpinimas.
Pildome Inoome Taksue 

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS

“Varpas” Real Estate 
General Insurance, Notary Publle

5»l« Mo. VVestem Avė.
Rl’.p. 7-BSStt arba HEm. 4-70S5

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

1442 8. 4Mth Ct. Cicero 50. III
Statome aanjua pamuš ir garažus

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairins remonto darbas, skubiai, 
gerai ir pigiai
Šaukite OAnube A-27SS nuo • »al 

ryto iki 7 vai. vakaro, 
rel. OLymple 2-5121 nuo n vai 

vakaro Iki 11 vai. vakaro

LIETUVIŲ STATYBOS
$ BENDROVĖ
£ MŪRAS

Builders Gen. (Vmlraetoi
Atlieka planavimu ir 

bos darbus gydytojų oii- 
venamųjų ir viešųjų

Namų Įkainavimas ir j\ 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo S vai. ryto iki k 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus.
' Tel. PRospect 8-2013 

6800 SO CAMPBELL AVĖ.
Chicagr. 29, III

si alk
ui, g.'- 

įastat ii. 
iii 11 -

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

Namų statyba. įtairū- pataisymui
ir pardavimas. Jei noriu pirkti ai 
užsisakyti namą, kuris liūtu gerai 'iš
planuotas. patogus, gražus ir Ingus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite Tl iriiiiual tl-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien u sekma
dieniais nuo 1 II - 4 vai. Adresas: 515
Nolton, Willow Springs. III.

Rasa kas rytą sunkiai slegia 
tulpes, jucintus ir žibutes, bet 
saulė jas išvaduoja nuo sping
sinčios naštos. Dar sunkiau sle
gia, kas rytą, mano širdis krū
tinę, bet žvilgsnis tavasis ją iš
vaduoja iš nusiminimo.

kitos.

Zanavykai rengia vakarą
Šakių Apskr. klubas įkurtas 

1937 m. lapkr čio 18 d. Taigi 
šiemet jo veiklai sueina lygiai 
20 metų. Sukaktuvinis zanavy
kų vakaras įvyks lapkričio 16 
d. su menine programos dalimi.
Klubas savo 20 metų sukakties ’ 
proga kviečia visus zanavykus 
ir jiems pritarančius įstoti klu
bo nariais. Metinis nario mo
kestis tik 50 centų. Kiekvienas 
tavo įmokėtas centas veltui ne
nueina. Jis metiniame narių su- tm cmpcLpmAia kii.vm** i h i* 
sirinkime paskirstomas labdary ?ptų K^nai cet.iviskų valgių rara
, . _ • i • J nlmul anglų kalboje. Ponia DaužvarbėS, Lietuvos laisvės, religijos, dienS, kuri dažnai pasakodavo apb
kultūros ir kitiems mūsų visuo- lieiuv.'Sk<u? Ctl,cf<os ralijo ir teinvizijoa atotis. surinko pa 
menės geriems darbams parem- įdomiausius lietuviškų valgi> 
z: -eceptus.ir DRACGAS Juos Iftleldr
*’*• labai parankioje formoje. Pirmą kar

tą tokia knyga pasirodo knygų rin
Visiems mieliesiems tautie- 

čiams, taip. skaitlingai atsilan
kiusiems į šį zanavykų užgavė- 
ninį pasilinksminimą, klubo val
dyba ir jo parengimų komisija 
taria nuoširdų zanavykišką ačiū 
ir iki pasimatymo sekantį kar-

Gera dovana kitataučiams ar an» 
i škal skaitantiems lietuviams 

Kaina $1.50
vsHKvmus kartu su pinigais siųakn

“DRAUGAS”
tą! J. J-tis

PIRKITE ir parduokite savo ne 
Kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mane teisingu pa tam a | 

imu I
E. KURŠIUS

REAL ESTATE SALES
REpublic 7-9400

r-iJĘs#-r'.S?
Statome

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

14LT. AHORAUDOS AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariataa. Valsty
bės patvirtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas muk

,I()\AS KIRVAITIS 
U Albrook 5-5671

INTERMTATE INSURANCE AGENCY 
tuos S. Ashland Avė., Chtcago »6, III.

NAMUS IR
GARAŽUS

Ir atliekama visus statybos Ir per 
tvarkymo i rcniodeling) darbus

MASTER BUILOpp,S
General Contracting Co 

(Sav. V. Sodeika ir .1, Skornhskas) 
1600 S. 4kTH CT.. CICERO 50, II.I 
Tel. Ol.ympto 2-73HI; TO 3-123H

MISCELLANLOUS

Duoną ir (vairias mkr.njngag 
bulkntes kepa

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

Tel. ClJffside 4-HJ7S
Pristatome j visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčiame j visus artimuo
sius miestus.

SENO *1 TO CARE, N.T.
•r yaur lacal C ABI affica

plee
care.»
fcecavM 

livnger Ai vrtt f
becauae taving livtt it thit 
limplt: You aend $1 to 
CARE. That doliar aenda 
22 Ibe. of food overaeaa — 
helpe feed thia little boy 
and hia family for one 
whole month

2334 8o. Oakley Aventie 

CHICAGO 8. ILL.
••tllllllllllllllllllllllllllllllllllttlItltlMt*

HELP VVANTED — MALĖ

ROCKWELL MANUFACTURING COMPANY 
Manufacturers of NORDSTROM valves, DELTA povver 
tools, water, gas and parking meters and other produets, 
is seeking experienced:

INDUSTRIAL ENGINEERS
AND

HYDRAULIC ENGINEERS
To help operate the biggest little business in America, vvhere 
many opportunities cxist for ambitious men. Positions 
filled may call for (raveling or relocation in another statė. 
Salary commensurate with abilities. Apply, write or wire 
resumes to:

PERSONNEL M ANAGER
Rockwell Ma.nufacturing Company 

Bov 151 Rarherton. Ohio

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas.

Income taksų pildymas
R LEONAS

&BAL B8TATB

2738 We»t 71«t Street 
Vist telefonai: tVAlhrook &-6OM5

D. M0NSTAYI6IUS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 st. 

Tel. HEVERI.Y 8-3616
Nekilnojamų turtų pirkimam parda
vimas. Tarpininkai tniiV' bizniuose ir 
valdžios Įstaigose.

IM7OME TAX. T*x ax cf»,int4*nt

Aloj* nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukta greitas Ir teisingas patar 
navimas

NORVILĄ
REAL E8TATR HALES 

2606 W. 5601 Ht_ Tsl.

CICERO — 49th Avė. arti I6th 
St. Mūrinis naman 5 ir 5 kamb. Au
tomatiškai gazu apšild. 2 autom 
garažas Aluminum langai; kilimai 
ir daug kitų priedų. Sav. perkalie-j 
maa. $28,000. TOtvnhall 3-2394.

2-JŲ BUTŲ MCRINI8 NAMAS. 
2 autom, garažas. Tuojau galima 
užimti. Arti 65th ir Honore Street. 
Kropti«i į savininkų. PRapect fl-j 
9678. I

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

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

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

Telefonas nuo 5 vai. vakaro:
_______ OLympic 2-6752

PROGŪs*2“oPPO*KT LNTTILS *

PAKDPĮODAMA MAIŠTO Kl:\l 
Tt’Vft lietin ių n py liukr ų , iii ų l. i 
nyėlos ir mokyklų. Gerus bizne g. 
ral (rengta, naujos mašinos. I'm im 
ma kaina, nes sav. turi išeiti į ligo 
nlnę. Musitariinui skambini i Irtis 
7-4301.

TAVERNA — I žkand/ųii l’iiikni 
nuolatinis biznis. 2 niigšln minias I 
kamb. užpakaly, I 4 k. I 2 kamb 
butai viršuj. Giros Įplaukos Atdaras 
visą dieną, šalia fabriko. Arli 47th ir 
Ashland

4555 S. Mclluuell 
arba akaminti

Klslmii 7-9317. 
^ANlJOMlOJAMt

Prie gražaus parko ir labai gero 
susiekimo (elevated) -u miesto 
centru Išnuomojamas nebrangiai 
šviesūs 4 didelių kambarių butas. 
Namas yra 13 apartamentų ir ja
me gyvena 6 lietuvių šeimos, todėl 
ir pageidauja išnuomuoti lietu
viam*. Dėl smulkesniu informaci
jų skambinti Cftavvtoid 7-9349.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CH1CAGO, ILLINOIS 7

(liiCAGOJE
Atpigs pienas

Nuo šio pirmadienio parduo-i 
luvtse atpiginama puse cento j 
kvorta pieno. Daugumoj ir į na
mus pristatomas pienas tiek 
pat atpigs. Atpigimo priežastis 

artėjant pavasariui mažiau 
už pieną mokama ūkininkams.

Chicagos savaitė
Minint 120 metų sukaktį nuo 

Chicagos miesto inkorporavimo, 
kis įvyko 1837 m. kovo men. 1 d.
(nuo tada Chicaga tapo miestu),i 
meras Daley paskelbė Chicagos > 
savaitę. Vakar, pirmadienį, buvo į 
specialios iškilmės Grant Parke.
Buvo paleista 120 šūvių iš 33 di-l 
vizijos patrankų. 1837 metais Chi-į 
eaga teturėjo 4,170 gyventojų, o' 
dabar — apie 4,000,000. Ilinois 
universiteto profesorius J. H. Gar- 
land apskaičiuoja, kad 1982 me
tais Chicaga išsities 60 mylių spin-1 
dūliu nuo Miehigan ežero ir turės Į 
6,000,000 gyventojų. Per- 25 me
tus Chicaga pasidarys šio komi- į 
nento sostine.

Grižo trys bėglės
Trys Chicagos mergaitės, 16 m. į 

amžiaus, pasiskolinusios automo-; 
bilį ir teturėdamas $27, slapta iš-i 
važiavo į Floridą. Chieagoje bu- ! 
vo baiminamasi, kad neatsitiktų 
kas negero su mergaitėmis.

Jų kelionė baigėsi Greenville, S.
C. Pasiekusios tą miestelį jos vi- i
siškai išbaigė pinigus. Patelefona- Ne, lai ne Kalėdų eglutė, bet 
vo į Chicagą ir buvo sutvarkyta, i Anglijos raketa šauna augštyn

k \LEDI. EGLUTĖ 

k
KANADOJ

Toronto, Ont.
Nominuotas dr. Ancevičius 
Š. m. vasario 13 d. lietuviš

koje Šv. Jono Krikštytojo pa
rapijos salėje buvo sušaukta 
CCF (Co-operative Common-

Voadenas iš pat pradžių pa- m. spalio 23 d. Union Statini! Toj 
žymėjo, kad nominavimas ang- ronte, kai j s tik atvyko su ... i- 
losaksiškos kilmės kandidato iš ma Kanadon.
Trinity apygardos būtų ne tik
netikslus, bet ir neteisingas, nes ° kalbėjo visa eilė ot 
toje apygardoje dauguma gv- uu3sUj asmenų, pabiėždaini ka 
ventojų ne tik nekalba, bet ir dl- Ancevičiaus vertumą.

P įgaliau kalbėjo pats dr. Aii 
cevičius lietuviškai, lenkiškai, 
ukrainietiškai, čekiškai, vokiš
kai, rusiškai, angliška:. Jo kalba 
sutikta audringais plojimais.

mažai tesupranta angliškai. To
dėl jisai siūląs etninį kandidatą,

| wealth Federation) nominacinė' įr tai tokį, kuris moka eilę kal- 
konvencija išrinkti tos valstiečių 1 bų, žino tų gyventojų kilmės 

| ir darbininkų partijos kandida-j kraštų papročius, jų nuotaikas
tą, galintį partiją atstovauti fe-| įr kartu nėra užsidaręs kurios Rinkiminį Fondą atstovauji Jo-

I deialniuose parlamento rinki-, nors vienos tautybės siaurame nas Novog . Novogrodskas TOS 
muose iš Toronto — Trinity rin “getho”, bet turi platesnį inter- VVindermer Avė., Toronto’ Ont 
kiminės apygardos, kuri yra di-; nacionalinį požiūrį į reikalus ir Canada
džiausiu įvairių tautų mišiniu savo kilme priklauso tai etn nei i-------------
visoje Ontario provincijos sos- grupei, kuriai negalima prikiš- 
tinėje ir kurioje dargi anglosak- ti šališkumo tos ar kitos tauty- 
sai tėra viena tautinių mažumų, bės atžvilgiu. Ryšium su to- 
Rinkimai, kuriems visos parti- mįs pastabomis Voaden pareiš- 
jos ruošiasi, numatomi ne anks kė kad jig tinkamesn o ir ge.
ėiau, kaip gegužės pabaigoj, ir , , .■ ’ . y . i,. ® resnio kandidato nominavimui| ne vebau, kaip birželio pusėj.

konvencija su- neSal's Pasivyti, kaip dr. Frank 
Ancevich - Ancevičių, kurį jam 
teko pirmą kartą sutikti 1948

1 Nežiūrint, kad 
šaukta savaitės vidury, sutrau- 

i kė didelį būrį žmonių, priklau- 
i sančių įvairioms tautoms ir kai
banėių įvairiausiomis kalbomis. 
Tokio internacionalo Trinity rin
kiminėj apygardoje esanti lietu- 
visškos bažnyčios salė tikriausia

kad jos grįš lėktuvu. Tėvai jas 
tiko Midway aerodrome.

Sudegė skalbykla
Anksti pirmadienio rytą sudegė 

skalbykla \\'ee-Wa»h It. 4243 So.I 
Wabash. Chieagoje. Sudegė ir du į 
skalbyklos sunkvežimiai. Nuosto
lių padaryta apie $100,000. Gais
ro priežastis nežinoma.

Kitas gaisras nusiaubė negyve
namą pastatą 1426 W. VVashing- 
ton. Degė keturių augštų namas. 
Nuostolių apie $10 000. Manoma, 
kad gaisras kilo dėl padegimo.

Mirtis vogtame automobily
Chicagos moksleivis YVilliam 

Wendt, 14 m. amžiaus, žuvo auto
mobilio nelaimėje, kai vogta ma
šina, kuria jis važiavo su dviemis 
draugais, apsivertė ties Rolla, Mo. 
(apie 400 mylių į pietvakarius nuo 
Chicagos) besi-tengiant pabėgti 
nuo patrulių, kurie juos užklupo 
kelyje. Du kiti bendrakeleiviai bu
vo sužeisti.

Kalinė nusmaugė kitą
Illinois Mergaičių Lavirųmo mo

kykloje, Genevoje, kur laikomos 
nusikaltusios nepilnametės, bau
džiamųjų kameroje rastas pa.-mau 
gta 13 metų Chicagos mergaitė 
Faith Ann Fry. Jos kameros drau 
gė Sheila Grubbs, 16 m. amžiaus, 
prisipažino ją nužudžiusi, nes jai 
“užėjęs troškimas ją nužudyti", 

Augštojo mokslo 
konferencija

Sekmadienį Chieagoje pradėta 
konferencija kolegijų ir universi
tetų atstovų, kurių suvažiavo apie 
1,000. Svarstoma JAV augštųjų 
mokyklų ateitis.

390 naujos lempos
Nuolat gerinamas Chicagos gat 

vių apšvietimas. Ketvirtadienį pra 
dės veikti dar 390 naujai įrengtų, 
lempų gatvėse.

bandomu metu Australijoj. Pro- 
pelerinis motoras kelia 11,500 sva
rų per 30 sekundžių. (INS)

Kaip neįmanoma padegti jū
rą, tam nėįm noma įtikinti žmo 
gų, jog laimė yra pavojinga.

I K T O K O KOŽICOS 
Lietuviška gazolino stotis ir auto 

taisymas
______ Atliekami motoro remontai, lygi-

ikiToi'nebuvo’ mačiusi.’ Dalyva-;nimo’ dažymo darbai ir keičiamo«

vo visa eilė augštų asmenų. CALL-ME-MOTORS C0.
Konvencijos darbotvarkėj vie. 5759 s WESTERN AVĖ PR 8-9533

nintelis reikalas — kandidato 
nominavimas. Tuo reikalu žodis 
suteikiamas Mr. Herman Voa
den, Trinity apygardoj esančios 
komercinės gimnazijos direkto
riui, pasižymėjusiam rašytojui WGKg stotie8 _ Ranga ,.{9()
ir senam CCF veikėjui, kandida- pirmadienio vnk. nuo 7—s v.

•X * P1RMAD. IKI PENKTA D.tavusiam is tos rinkimines apy- 8;45 lki 9;30 va] rytP
ŠEŠTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

SEKMAD. 8:30—»:30 v. r. Iš stoties 
WOPA — 1400 kil.

7189 So. MAPLEWOOD A VE. 
Chieago 29, III. HEmlock 4-2413

S 0 P H I E BALDUS
RADI0 PROGRAMA

gardos praėjusiuose federalinio 
Omaras Rajumas parlamento rinkimuose.

GU2AUSKŲ
BEVERLY II1LLS GEUNYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų. laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 West fi3rd Street 
Tel. PKospect 8-0833 ir l»R 8-083 1.

tSJ5?3

Skelbkit.cs ‘ilrauf’e"!

rį

A. A.
STELLA DAUGALA 

(Stulginskaitė)
G> vi-nii lt!U45 S. Lincoln Avi'.,

■ I1ARVEY. 11.E.
Mirė kovo S d., 1957, 1:30 v.

popi'l. sulaukus pusės amžiau.' 
Gimė Lietuvoj.-; kilo iš liasi'l- 
uiii apskr., Betygalos parapijos, 
Z>-ingalių km.

Amerikoje išgyveno 47 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdina’ 

vyras Antanas. 3 sūnūs: \\a s- 
Icy, marti Rosi-, anūkė An.-tt, . 
Mike ir Edmard: pusseserė
Harriett Kaszeinėnas su šeima, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Priklausė Phieagos Rietuvių
Draugijai.'

Kūnas pašarvotas .lobu K.
Eudeikio koplyčioje. 4l>n5 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
kovo vi d., iš koplyčios 8:3u v. 
ryto bus atlydėta i šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų, l’o pa
maldų bus nulydėta i šv. Ka
zimiero kapines.

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

\ > ra.\ Mlllll* linui i\ iiliiitlę: 
ir anūke.

Laidotuvių dir 
Ludoikis. Tel.

•Molius John. 
VAnls 7-17 11

A. f A.

JUOZAS DAILYDE
Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 1956 metų 

gruodžio mėn. 2 d. Sibire mirė širdies priepuoliu Juozas 
Dailydė. Vielionis paliko žmoną Konstanciją, sūnų Algimantą, 
marčią Birutę, mažytę anūkę Rūtą, seserį Aleksandra ii- ki
tus gimines.

Palaidotas 1956 m. gruodžio mėn. 4 d. Jakutske, Sibire.
Nuliūdę Giminės

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

r j

I 9 o
CHRYSLER

N V A S
* 7

*2811

NAUJAS
19 5 7

PLYMOUTH

*1732

LIUDVIKA VITKAUSKAS
(Po tėvais Bagdanat iėlūtė)

Gyveno 4133 S. Sacrajnento
Mirė kovo 3 d., 1957, sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje, Kaune, gyveno Kybartuose.
Amerikoje išgyveno 7 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime du -ūnūs: Vladas, žmonų Ona: 

Vytautas, žmona Anelė ir jų sūnus Vytautus. Clevelande sesuo 
Sofija Vodopalas ir šeima ir daug kitų giminių, draugų bei pa
žįstamų.

Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4330 So. 
California avė.

Laidotuvės'įvyks ketvirtad. kovo 7 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuljūdę: Sūnūs, .marčios, anūkas, sesuo.
Laidotuvių direkt. John F. Eudeikis, Tel. YA 7-1711

Daug.vlu' garantuot u visų išdirbyscių vartotų automobilių už labai atpiginta^ kalnas

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavlmo įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER PLYMOUTH DIRECT FACTORY DEALER

4030 Archer Avė., Chieago 32, Illinois Tclef. VIrginia 7-1515

JUOZAS ALEKSA
Gyveno 8451 S. Peoria St., Chieago, III., tel. TRiangle 1-3073.
Mirė kovo 2 d., 1957 m.. 1:10 vai. ryte, sulaukęs puses amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šakių apskr., Lukšių parap., Akėčių 

kaimo. Amerikoje išgyveno 45 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Juzefą (po tėvais Pe

traitytė); duktė Josephine Grebliunas; sūnus Eduardas ir 
marti Leokadija, du anūkai Bernard ir Robert Aleksa: motina 
Ona Aleksienė; dvi se-erys Tillie Brewer ir jos vyras Leor. r- 
das, Ona Gribin ir jos dukterys Mtary, ir Anne Calabrese ir jos 
vyras Sam: dvi pusseserės Kunigunda Bastys (gyv. Conn. vals
tybėje) ir Ona Chepaitienė; 3 pusbroliai Jonas, Casey ir An
tanas Kaunui: švogerk i Marcelė Sliažas ir jos vyras Juozas; 
ir ir daug kitų giminių bei pažįstamų. Lietuvoje liko švoger- 
ka Antanina Šimkų- ir jos vyras Ambrozas ir jų šeima.

Priklausė prie Susivienijimo Lietuvių Amerikoje.
Kūnas pašarvotas S. Liekawi< z. koplyčioje, 2121 W 69th 

St., Chieago, III. Laidotuvės įvyks treėiad , kovo 6 d. Iš ko
plyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio parap. bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamu- 
dalyvauti šiose laidotu vėst-.

Nuliūdę lieka: žmona, duktė, sūnus, motina, seserys, anūkai, 
pusseserės, pusbroliai, švogerkos ir kiti giminės.

Laid. direktorius S. Lackawi<z, tel. REpublie 7-1213.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad po 
sunkies ligos š. m. kovo mėn. 3 d. mirė mūsų mylima motina, 
uošvė ir senelė

A. f A.

JIEVA LAURUSEVIČIENE
(MIKALAUSKAITE)

Kūnas bus pašarvotas antradieni kovo 5 d., 1 valandą 
popiet Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 So. California Avė. 
Laidotuvės įvyks ketvirtad., kovo 7 d., 8:30 vai. ryto iš 
koplyčios bus nulydėta į Švenč. Panelės Nekalto Prasidėji
mo bažnyčią. Po gedulingų pamaldų bus nulydėta Į Šv. Ka- 
z .niero kapines.

Nuliūdę: Duktė Marija Brizgienė, žentas Simas Briz- 
gys, sūnūs, marčios ir anūkai.

LIODfcSJO VALANDOJ 
Aukite

MAŽEIKA » EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

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

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. Yfl 74741-2 ir Lfl 3-9852

4330-34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir Lfl 3-9852

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West 111 th Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

ANTHONY B. PETKUS
LMDOTUVIŲ DIREKTORIUS

G3I2 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 501h AVĖ. 

CHICAGO, ILt. CICERO, ILL
Telefonai _ GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak
tį. Reikale šaukite
mus

Mes turime koplyčias’ 
visose Chicagos ir ’ 
Roselando dalyse iri 
tuojau patarnaujame!

4348
PETRAS BIELIŪNAS

CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3,572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. UTUANICA AVĖ. Tel. VArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 VVest 18th STREEET Tel. SEdey 3-5711

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-222*

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

VASAITIS — BUTKUS
1 146 S. 50th AVĖ., CICERO, DI. Tel, OLymplc 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK)
1640 W. 46th STREET

ZUDYCKI
YArds 7-0781

STEPONAS C. LACK1WICZ
W. «!1Oi HTBEET KKpuMte 1-I21J

28H W 2Xnl PEACF, VIrginia 14MT!

1424 ftOth
VANCE FUNERALHOME

AVĖ. OLjrmpic 2-ft24fi ir T0wah*ll 3-0(187

’.r ’• v



X Krikščioniškosios demo
kratijos studijų klubo susirin-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS Antradienis, kovo 5, 1957

X Inz. Edmundas A r b a s
(Arbačiauskas) iš Detroito, be
silankydamas Chieagoje, aplan
kė ir dienraščio “Draugo” re
dakciją, kuriai perdavė linkė
jimus nuo rašytojos laureatės 
Alės Rūtos. Inž. Arbas Detroite 
garsėja kaip gabus inžinierius- 
areritektas.

X šv. Antano parapijos Ci-
kimas, Įvykęs vasario 24 d. tė- w»roj mišrusis ir mergaičių cho- 
vų Jėzuitų namuose, praėjo raj praėjusj sekmadienį po su-
darbingoje nuotaikoje. Buvo 
išklausyta A. Repšio paskaita 
apie Vasario 16-tąją. Paskaito
je prelegentas supažindino su 
ankstyvesniais aktais, turėju
siais ryšį su Vasario 16-tosios 
aktu, iškėlė pastarojo akto 
principus, trumpai perbėgo tuo
laikines politines aplinkybes, 
pažvelgė į dabartinę politinę 
padėtį, pabrėždamas mūsų pa
reigą tėvynei. Turininga pa
skaita iššaukė gyvas diskusi
jas, kurių metu dr. K. Šidlaus-

iTF.is parapijos salėje turėjo 
šaunius pietus, kuriuose iškėlė 
Paul Putrimas savo sūnaus 
vestuvių proga. Per jungtuves 
ir jaunųjų intencija mišias abu 
chorai gražiai giedojo. ,

X Pirmoji lietuvių parapinė 
mokykla, kurioje dėstė Šv. Ka
zimiero seserys, buvo įkurta 
Mt. Carmelio lietuvių koloni
joje; tą pranešame patikslinda
mi straipsnį apie Šv. Kazimie
ro seseris, išspausdintą "Drau-

\ \» u ui M,M

, ^rvziaus ligoninės naujas planuojamų rūmų vaizdas. Ligoninės statybai reikės 4 mil. dolerių. 
Ant stogo bus vieta nusileisti helikopteriams, kad būtų galima greičiau pristatyti pacientus. 
_________ Chicago American klišė

PROF.. ŠALKAUSKIO SUKAKTIS
Profes.

kaB, J. Bičiūnas, Pr. Povilaitis i ge” praeito šeštadienio laidoj 
ir kiti diskutavo apie istorinę

X Lietuvių futbolo koman
da Lituanika salės futbolo pir
menybėse praeitą sekmadienį 
sulošė 1:1 su Maroons koman
da. Šiuo metu lietuvių vienuo
likė yra apie lentelės vidurį. 
Sekantį sekmadienį pirmenybės 
baigiasi.

Lietuvą, Vasario 16-tosios ak
tą, Uracho epizodą.

Ateities veiklos klausimais J.
Bičiūnas pabrėžė visą eilę su
manymų bei perdavė prel. M.
Krupavičiaus sveikinimus ir 
dovanas-knygas, kurias prela
tas siunčia klubo nariams.

X ‘‘šiapus uždangos”, nauja
Klubo pirmininkui A. Balčy- yyt Alanto drama, buvo šu

niui peržvelgus metinę klubo vaįjįnįa sekmadieni Lietuvių 
veiklą, išrinkta nauja valdyba ■ auditorijoj Spektaklį’davė Dėt
is Mažionytės, J. Paškevičiaus | roit() aktoriai Plate8nį apraSy. 
ir VI. Šoliūno.

X Naujam Kristaus Kara
liaus Laivo numeryje randame 
daug įdomios ir vertingos me
džiagos. Čia rašo kun. dr. J.
Prunskis, O. Labanauskaitė, B.
Mikalauskas, A. Tyruolis, Myk.
Muraitis, K. Baras ir kt. Telpa

CHICAGOS žinios

Šaunus vakaras
Šv . Kazimiero — Marijos 

i Augšt. mokyklos alumnių or- 
, ganizacija suruošė turtingą 
, koncertą Marijos Augšt. mo
kyklos salėje praeitą penkta- 

I dienį ir šeštadienį. Tai buvo 
! vadinamoji “Pavasario preliu- 
' dija”, -sudaryta Gari Suppos 
1 vadovybėje. Gražiai pasirodė iš 
rytinių valstybių atvykę sve
čiai solistai Veronika Petraus
kas, Rosemaria Passalcųua, Je- 
rome Puma, Nicholas Maxy- 
muk išpildydami ištraukas iš

Siena užmušė 3 
ugniagesius

Begcsinant gaisrą maisto 
.perdirbimo fabrike 527 \Vi 41 
str., Chieagoje, staiga virto sie
na, mirtinai užmušdama ugnia
gesius H. Strohacker, 48 m. 
kapit. G. Donovan, 41 m., ir S. 
Pietnowski, 37 m. Sunkiai bu
vo sužeistas E. Iloyt, 41 m., 
mažiau sužeistas 'Iii. McOaii- 
ley, 50 iri. amžiaus.

Šiaurės pašvaistė
Nakčia į šeštadieni Chieago

je matėsi šiaurės pašvaistė.

Stasio Šalkauskio vęs su scholastika. Prasitarda- kė darbininkiją, politiniuose 
dvasia tebėra gyva. Jo įtaka vo, kad jisai sutiktų vesti, jei, įsitikinimuose buvo demokra- 
galingaį siekia ir šiapus okea- žmona sutiktų gyventi kur ki- tas-rešpublikonas, nors nesmer 
no. Gausus būrys jo buvusių tame miesto krašte. Šalkaus-
kolegų profesorių, jo gerbėjų, kis buvo kankinamas ligų ir 
jo buvusių studentų sekmadie- pareigos jausmo — viską ati- 
nį susirinko į Marijos Augšt. duoti savo .mokslinei kūrybai, 
mokyklos salę, kur buvo mini- Tačiau prof. Šalkauskis vedė 
ma 15 m. sukaktis nuo prof. vyskupo giminaitę Paltarokai- 
Šaukauskio mirties. tę. jį savo uždaviniu laikė glo-

Minėjimo akademiją atidarė boti mūsų mokslininką ir suda-

i mą duosime vėliau.

X Marytės TapulionytSs ir 
Juozo žygo sutuoktuvės įvyks 
balandžio mėn. 27 d. 10 vai. šv. 
mišių metu Šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčioje. Jungtuvių 
vaišės įvyks Lietuvių auditori- 

labai įdomių mažesnių straips-; j°s didžiojoj salėj.
nių, yra įdomus įvairenybių, x Min. V. Sidzikauskas, grįž- 
skyrius "Ne taip svarbu, bet;jamas jg vakarų, dienai susto- 
įdomu”, ir daug aktualios lie-, jo Chieagoje. Teis. R. Skipičio 
tuviui ir katalikui medžiagos iš lydimas aplankė mūsų dienraš- 
katalikiškojo ir lietuviškojo gy- čio redakciją ir kiek plačiau 
venimo. Gražiai paminėtas šv. pasikalbėjo su Alto pirminin- 
Kazimieras. Numeris iliustruo- ku Lietuvos išlaisvinimo reika
las. lais.

X Sibiro lietuvių tarpe, kaip 
rašoma iš ten, yra gerai žino
mas “Draugo” adresas. Tai 
esą adresas tos įstaigos, per 
kurią galima surasti žmones, 
gyvenančius Amerikoj ir kitur.

X Valdemaras Šalna, žino
mas latvis solistas, “Rigoletto” 
operos lietuviškuose spektak
liuose kovo 30 ir 31 d. turės 
vieną iš pagrindinių rolių. V. 
Šalna uoliai lanko operos repe
ticijas ir savo sunkią partiją 
jau ištisai dainuoja lietuviškai.

X Konsulas dr. P. Daužvar-
dis vasario 28 ir kovo 1 d. da
lyvavo World Trade konferen
cijoje, kurioje buvo 800 įvairių 
valstybių mokslo, pramonės ir 
susisiekimo atstovų.

X Vacys Numgaudas, Vy
tautas Miceika, Jonas Kaunas, 
Romas Kožėnas ir Edvardas 
Sadauskas sudaro Chicagos lie
tuvių futbolo klubo Lituanika 
valdybą.

X Juozas Brazys, kuris daug 
'kartų yra dainavęs su įvairiais 
meno vienetais, dainuos ir "Ri
goletto” operos pastatymuose 
kovo mėn. gale Chieagoje.

X Teodorai Ihibinskytei, Ur
bonienei Olose! ir Targonskiui 
Vytautui "Drauge” yra laiškai 
iš Lietuvos.

X šv. Kazimiero seserų rė
mėjų 1 skyrius rengia žaidimų 
vakarą balandžio 7 d.

iniciatorių ateitininkų sendrau
gių pirm. kun. A. Stasys, išryš
kindamas mintį, kad mūsų 
įkvėpimui reikia taurių didžių
jų asmenybių ir viena iš tokių 
— prof. St. Šalkauskis.

Šio mūsų kūrybingojo filoso
fo atvaizdas, pieštas dail. J. 
Tričio, stovėjo scenoje tarp 
Lietuvos, Amerikos, ateitinin
kų vėliavų, papuoštas jaunomis 
palmėmis, simbolizuojančiomis, 
kad ir mūsų filosofo mintys 
amžinai žaliuos nemirtingume. 

Prof. Pakšto paskaita

ryti jam geriausias kūrybos 
sąlygas. Jiedu augino mielą 
sūnelį Julių.

Visuomenininkas
Visuomeniniame gyvenime ji

sai visa siela atsidavė ateitinin
kams ir jiems ilgą laiką vado
vavo. Prof. St. Šalkauskis ven
gė augštų postų. Jam buvo pro
gos tapti švietimo .ministepu, 
bet tai buvo ne jo būdui.

Domėjosi kalba ir daug nusi
pelnė kuriant lietuvišką filoso
fijos terminiją.

kė demokratinių tradicinių mo
narchijų. Partijai nepriklausė. 
Buvo dviejų politinių partijų 
sistemos šalininkas. Kunigų da
lyvavimą politikoje laikė ne
normaliu, bet toleruotinu. Arti
mas krikščionių demokratų re- 
formistams.

Norėjo, kad jaunimas ruoš
tųsi politikai. Turėjo gyvą pa
jautimą teisėtumo. Katalikybė 
jo gyvenime buvo gyvas, vei
kiantis pradas. Mėgo Ernesto 
Heilo mistiką ir jogų mokslą — 
kontemplaeija gamtos ir Die
vo.

Jaunimas jį adoravo, keletas Į ma buvo turtinga, gerai su- 
korporacijų išrinko jį garbės tvarkyta numeriai sekė greit

operų Madame Butterfly, Car- Šiu° laikotarpiu tai retas reiš- 
men, Traviata, La Boheme, Se
vilijos kirpėjo, Mefistofelio 
(Boito), Fledermaus bei solo 
ar duetuose dainuodami kūri
nius Kerno, Rombergo, Gersh- 
wino, Giannini, Massenet,
Frimlio; ypač miela buvo gir
dėti dainas lietuvių kompozito
rių č. Sasnausko ir Šimkaus.

Puikiai pasirodė ir buvusios 
ar dabartinės Marijos Augšt. 
mokyklos auklėtinės — chori
niu deklamavimu, grakščiu ba
letu (Mary Zurlis, Nijolė Sa
palas, Irene Vytauskas, Eilėn 
Swanek). Rūpestingai paruoš- 
gražiai pasidarbavusios seselės 
M. Bernarda, M. Augusta. Prie 
vargonų buvo sesuo M. Siplici- 
ta, pianu akomponavo C. Sup- 
pa, G. Buktenica. Šokius tvar
kė ponia J. Durkin. šauni pra
nešėja buvo J. Sauris. Progra-

kinys. Paprastai ji matoma vė
lai vasarą ir anksti rudenį.

KAS KĄ IR KUR
— Marijos Augštesniosios mo

kyklos Motinų klubas šaukia svar
bų susirinkimą kovo 10 d. 2:30 vai. 
p.p. mokyklos kambary, 67 ir Ca- 
lifornia avė. J. Leonardjenė pir
mininkaus. Ponios W. Choras ir T. 
Sapit rengia, labai įdomią progra
mą. Po susirinkimo ir programos 
bus dovanų ir užkandžių.

Valdyba
— Užgavėnių parengimas. Kovo 

5 dieną 7 vai. vak. įvyks Šv. Kry- 
žiaus parapijos salėje Užgavėnių 
parengimas. Reikia užsigavėti 
o programa tikrai įvairi: 'daug 
skanių valgių: kugelis, blynai, mė
siški kepsniai. Dainos žaidimai, or
kestras, šokiai. Kviečiama, lau
kiama

Kaip žmogus buvo nuosta- 
Prof. St. Šaukauskio asmenį Ibiai puikaus charakterio. Jame 

ir jo kūrybingą mintį apibūdi- nebuvo dviejų didžiųjų nuodė-
no jo mokslo draugas ir arti
mas kultūrinio darbo bendri
ninkas prof. K. Pakštas.

Prof. K. Pakštas nesensta, l giesiems. Be
Jo kalba nuostabiai įdomi, nes neužgyveno.

mių — puikybės ir godulystės. 
Jautė meilę ir pareigą nelai
mingiesiems. Duodavo neturtin- 

knygų jis nieko 
Būdamas netur-

nariu. Atostogaudavo Palan
goj, Kulautuvoj.

Pasikalbėjimų temos 
Pasikalbėjimų temos su juo 

1 būdavo įvairios. Prof. Šalkaus
kis, gyvenęs keletą metų Tur
kestane, buvo prof. Pakštui 
šaltinis geografinių informaci
jų-

Viena iš Šalkauskio norėtų

X Jonas Meldažis, žinomas 
Beverly Shores vasarvietės sa
vininkas, yra mėgiamas vietos 
gyventojų kaip geras ir nuo
širdus kaimynas, šiuo metu jis 
uoliai bendradarbiauja lietuviš
kam visuomeniškam gyvenime, 
palaikydamas senųjų ateivių 
dvasią ir darbą. Minint Liet. 
nepriklausomybės sukaktį va
sario 24 d. Mich. City lietuvių 
klube, Jono Meldažio šeima 
tikrai gražiai atstovavo naujus 
ateivius senųjų tarpe. I. Mel- 
dažienė puošniais tautiniais rū
bais žavėjo susirinkusius. Jos 
mažasis Gytis ir 5 metų Auš
relė pasakė potriotinius eilė
raščius.

X Kun. V. šarka, kuris gy
vena Hamburge, Vokietijoj, per 
vieną naujai atvykstantį asme
nį į JAV įdavė atvežti prel. 1.1 
Albavičiui Maironio raštų to-1 
mus, kaip padėką už rūpestį ir 
materialinę bei moralinę pagal
bą. Ta proga kun. V. šarka 
prašė padėkoti visiems tautie
čiams už paaukotas jo sužeidi
mo metu maldas ir aukas.

X Albino Dzlrvono, energin
gojo Balfo reikalų vedėjo Chi
eagoje, vhrdo diena buvo at
švęsta Balfo apskrities valdy
bos susirinkime penktadienio 
vakare. Skaitlingai susirinkusi 
grupė šalpos darbuotojų sudai
navo ilgiausių metų ir linkėjo 
gražaus sėkmingo darbo papu- 
larajam ir veikliajam Albinui 
Dzirvonui.

X Kun. S. Petrausko, šv. 
Antano parapijos vikaro, pa- 
gerbtuvių ir išleistuvių vaka
rienė įvyks kovo 31 d. parapi
jos salėje. Biletus galima įsigy
ti parapijos raštinėje.

X Moterų Sąjungos Brigh- 
ton Parko 20 skyrius balandžio 
14 d., 3 vai. p. p., Vyčių salėje 
rengia žaidimų vakarą.

klausytoją žavi minčių šviežu- tingas, jis dalį savo negausių 
mu, gyvu humoru, patraukliais ; pajamų siųsdavo į Ameriką 
kontrastais ir paradoksais.- Tautos fondui, atmokėdamas

Paskaitininkas priminė tuos [skolą, gautą einant mokslus, 
laikus, kai drauge su prof. šal-! Suvalkijos ūkininkų sąmyšių 
kauskiu jis studijavo Friburge, metu prof. Šalkauskis rašė gi- 
Ten vienu metu buvo net 22 lie- liūs laiškus prezidentui Smeto- 
tuvių studentai. Lietuvių stu- Hai, primindamas: dedatės ūki- 
dentų draugijos susirinkimuo- ninku draugais o jeigu tie ūki- 
se prof. Šalkauskis mielai bū- ninkai tapo priešai, tai jau blo- 
davo kviečiamas kalbėti, šal- gai-
kauskis gilinosi Į filosofiją. De- Tik labai prašomas sutiko
ja, drėgnas oras, sunkus stu
dentiškas gyvenimas apardė jo 
sveikatą. Sirgdamas ir besigy
dydamas parašė dvi knygas:

būti katalikų akademijos pir
mininku. Nerūkė ir negėrė. Rū
kymą laikė labai nesocialiu.
Butą savo laikė rūpestingoje 

“Ant dviejų pasaulių ribos” ir tvarkoje.
“Pasaulio siela”. Lietuvių stu- Prie jo menkos sveikatos rei- 
dentų tarpe jis pasidarė vado- kėjo labai didelio praktiškumo, 
vas, nerinktas, bet savo prana- kad įstengtų tiek padaryti, 
šumu pirmaująs. Neįklimpo į skolas, vis dar tu-

Lietuviai studentai darydavo rėdavo iš ko vaistų nusipirkti, 
bendras išvykas ir pasikalbėji- Jo lietuvio idealas — turėti 
mų temos daugiausia buvo kul- pranašo protą, karališką širdį, 
tūriniai-politiniai Lietuvos rei- darbininko rankas.
kalai. Iš to išaugo Romuvos Vargingų žmonių draugas, gg™ tautos
sąjūdis, davęs porą numerių reformų šalininkas, bet ma- 
vertingo žurnalo; vėliau tas są- sems — savo raštuose — sun- 
jūdis įsiliejo į ateitininkiškąjį kiau prieinamas.
sąjūdį. Socialinė ir politinė linija

Smerkė gobšus ir arivistus, 
socialiniuose klausimuose palai-

po kits kito, nenusitęsė peril
gai. Publikos — nuostabiai 
daug; tarp žmonių gausybės 
matėsi ir vysk. V. Brizgys.

Išteisina Edv. Bedwell
Illinois valstybės prokuroras 

Benj. S. Adamowski paskelbė, 
kad nutraukiama byla prieš 
Edv. Bedwell, kuris buvo pri
sipažinęs nužudęs Grimes sese-

kelionių buvo — į Indiją, kur ris, bet paskiau savo prisipaži- 
jis norėjo pažintį filosofinę at- nimą atšaukė. Teisingumo or- 
mosferą. Lėšos neleido tą pa-i ganai tiki medicinos ekspertų 
daryti.

Prof. Šalkauskis mėgdavo 
kalbėti apie didžiąsias ir mažą
sias tautas. Jis tokią termino
logiją laikydavo nepriimtina.
Jis kalbėdavo apie gausias ir 
negausias tautas. Senovinė 
Graikija turėjo apie 3 milionus, 
o pralenkė daugelį tautų, da
bar turinčių šimtus milionų.
Šalkauskis buvo šalininkas ma
žų tautų savitarpės draugystės, 
kaip priemonės spirtis prieš 
didžiuosius.

Kalbant apie galimą Lietu
vos okupaciją, prof. Šalkaus
kis buvo tos nuomonės, kad 
vokiečiai sunaikins aktyviai be
sipriešinančius; rusai — sunai
kins besipriešinančius aktyviai 
ir pasyviai. Procentualiai — 
spėta, kad aktyviai besiprieši
nančių naikinimai apims 1%, 
o pasyviai besipriešinančių nai
kinimas apims bent 10% iki

žodžiui, kad mergaitės buvo nu
žudytos tą pačią naktį, kurią 
ir dingo ir tokiu būdu atkrinta 
liudijimai, pagal kuriuos Bed- 
well su mergaitėmis buvo ma
tytas sekančiomis dienomis

Prigėrė besivydami sviedinį
Du Bogusz šeimos berniukai 

— 3 ir 2 m. amžiaus, besivyda-

“RKJOLETTO” < IPEROS 
KVIETIMAI

Operos spektakliai įvyksta 
kovo mėn. 30 d., šeštadienį, 8 
vai. vak. ir kovo mėn. 31 dieną, 
sekmadienį, 3:30 vai. po pietų 
Kvietimus prašoma įsigyti iš 
anksto pas platintojus:

Marųuette Parke Marginių 
krautuvėje, 2511 W. 69 St.,

Rriglifoii Parke J. Savrima- 
vičiaus krautuvėje, 4358 So. 
Fairfield,

Bridgeporte .T. Karvelio pre
kyboje, 3322 S. Halsted St

Kvietimus galima užsisakyti 
ir paštu, pranešant pageidau
jamą vietą ir pažymint dieną. 
Kartu reikia prisiųsti ir atitin
kamai sumai piniginį orderį ar 
pačius pinigus šiuo adresu: 
Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ras, 2524 W. 69 St., Chicago 
29, III.

Įėjimo kainos yra: 5, 4, 3 ir 
2 dol. Marijos Augštesniosios 
mokyklos salėje visos vietos

mi skiedinį ties savo namais numeruotos, patariama kvieti- 
13444 Avenue K, Chicagos apy- naais apsirūpinti jau dabar, 
linkėse, įkrito į vandens duobę
ir prigėrė.

čionybė. Kūrybingiausias am
žius buvo XIII, tai buvo pradi
nis naujos eros amžius. Šal
kauskis ilgėjosi Lietuvos pa
žangios, su visais civilizacijos 
laimėjimais, bet ir su didžiau
siais idealais. Keturi šimtmečiai 
viduramžio Lietuvai praėjo be 
reikiamos naudos.

Realizuokime savyje žmogiš-
kąjį ir kartu dieviškąjį pradą, 

Prof. Šalkauskis buvo akru- — baigė paskaitą prof. Pakš-
pulatiškai taurus. Kunigą jis 
norėjo vaizduotis idealu. Džiau
gėsi tokiomis šviesiomis asme-

tas.
Meninė dalis

Meninėj minėjimo dalyje da-

Žuvo seselė
Ties Loke Rhore drv. ir 58 gat

ve, Chieagoje, automobilio nelai
mėje žuvo felicionių seselė Ma
rija Speciaso, 54 m. amžiaus. Ma
šiną vairavo Anna Tuszynski, 50 
m. amžiaus. Ji pasakoja, kad ki
ta mašina ją nustūmė į šalį ir dėl 
to jos automobilis atsitrenkė į 
lempos stulpą. Jos pačios galva bu 
vo sutrenkta. Dar dvi tame pat 
automobily važiavusios seselės pa
pu toa į ligoninę patikrinimui.

IJetuvoje

Baigęs Friburgo universitetą 
34 metų amžiaus dr. St. Šal
kauskis grįžo į Lietuvą, kur 
dirbo universitete, davė apie 
tuziną studijų ir daug straips
nių. Viena leidykla New Yorke, 
kita Olandijoje — iš jo buvo 
išprašiusios porą straipsnių už
sienio spaudai.

Prof. Šalkauskis planavo 
penkių tomų veikalą — kultū
ros filosofiją.

“Šalkauskis buvo autoritetin
gas žinys, sujudinęs daugelį 
protų” — kalbėjo prof. Pakš
tas.

šeimyninis jo gyvenimus

St. Šalkauskis manė. kad šei
myninis gyvenimas jam galėtų 
trukdyti moksliniam darbui. Kenoshoj laimėjo radžiavimo 
Kalbinamas apie vedybas (spelinimo) konkursą. Varžybose,

, . , , .... kurios tęsėsi apie 3 vai., dalyvavo
atsakydavo, kad esą susizieda-1 2,ųoo mokinių.

nybėmis. kaip Maironis, Va- lyvavo smuikininkas A. Paukš

DAINA SKIRMUNTAITft

t oš

iančius, Baranauskas. Jie reiš
kėsi poezija, bet kultūrinė ver
tybė susieta su teologija pada
ro ją tokią gyvenimišką.

Šalkauskis buvo šalininkas 
parlamentinės tvarkos, bet su 
disciplina, pasiekiama ne poli
cijos priemonėmis, o išauklėji
mu. Kritiką politikoje jis laikė 
reikalinga. Kas nekritikuoja — 
yra savanaudis ar žioplas, bet 
kas kritikuodamas paruošia 
naują planą — tas didžiausias 
žmonijos labdarys. Iš lietuvių 
politikų prof. Šalkauskis rei
kalavo atstovauti taurų patrio
tizmą ir kultūringą universa
lizmą. Prof. Šalkauskis kėlė 
planingos emigracijos lietuvių 
kolonijos steigimą kultūrinių 
vertybių evakuaciją.

Prof. Šalkauskis tvirtai tikė
jo, kad Europą sukūrė krikš

tys ir solistė dainininkė D. 
Stankaitytė, kuriems akompo
navo M. Motiekaitis. Abu solis
tai buvo geroje formoje ir pub
likos labai šiltai sutikti. M. Mo
tiekaitis vis stipriau reiškiasi 
kaip pianistas akomponistas.

J. Pr
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Marijos apsireiškimų Fatimoje
1917 metais aprašymas

Kaina 75c
(Tžaakymun kartu au plnt^nta niurkite:

‘‘DRAUGAS’’ 
2334 S. O&kley Avė., Chicago 8, DL 
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KAS TURI GERA SKONI, VISKĄ PERKA PAS LIEPONJ

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chieagoje, 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 Chieagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITŪRŲ CENTEK, INC.

8222-24-26 So. Halsted Str. Vlclory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Seklu. 10—f», Kitom iliviico it ft


