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Amerika nepripažins raudonosios Kinijos režimo
Pati viena Lenkija stebi išpustą 

karinių muzikų karnavalą
Mūsų korespondentas iš Paryžiaus

PARYŽIUS, Prancūzija. — Dienraščio „Franc - Tireur“ ko
respondentas Pierre Felix pradėjo skelbti savo reportažą iš Lenki- 
jos bendra antrašte: „Lenkija ant įtemptos virvės“, kuriame vaiz
duoja dabar tame krašte vyraujančias nuotaikas.

Savo straipsnių serijos pra
džioje, Felix, priminęs įvairių 
kraštų komunistų lyderių ir vals 
tybininkų keliones į Maskvą, ku 
rių pasėkoje skelbiami pompas
tiški komunikatai apie „nepalau 
žiamą“ socialistinio bloko vie
ningumą, rašo: „Pati viena ir 
nerami Lenkija stebi tą išpūstą 
karinių muzikų karnavalą. Ir tik 
rai, ji neturi jokio noro giedoti 
chore su kitais; ko ji trokštų, tai 
pasireikšti nuosavu balsu. Bet 
tatai darosi vis sunkiau ir sun
kiau padaryti“. Čia koresponden 
tas pateikia iš Varšuvos atsivež
tą palyginimą, kurį taip nusako: 
„Šis kraštas yra nežinomų žemių 
jieškotojo padėtyje, kuris, atsi
radęs kanibalų (žmogėdrų) rate 
ir glušinamas laukinių garsų, 
laukia, kada ateis jo eilė patekti 
ant kartuvių“.

Nori išvengti tironijos
Apibūdindamas taip vadinamo 

„tautinio komunizmo“ troški
mus, Felix rašo, kad lenkai no
rėtų „neapleisti socialistinio la
gerio, tačiau išvengti socializ
mo statybos su tironijos, raga
niškų bylų, dogmatinio netole- 
rantingumo ir ūkinių klaidų, tu
rinčių katastrofiškų pasekmių, 
pagalba... Tačiau jie (lenkų tau
tiniai komunistai) neįvertino to 
naujo kelio sunkumų. Vis labiau 
ir labiau atrodo bus sunku iš
vengti pasirinkimo: arba liau
džiai duoti duonos ir aprangos 
arba valdyti teroro pagalba. Go- 
mulka padoriai elgdamasis pa
naikino terorą, bet ligi šiol jis 
nesugebėjo duoti pakankamai 
duonos. Gi — rašo toliau Felix 
— kai tuščias skilvis ir laisvas 
minties pareiškimas eina kartu 
tai reiškia sistemos, a Ia sovie
tinė, bankrotą. Tatai dabar ima 
pasitvirtinti Lenkijoje.

Bando laikytis pusiausvyros
Pažymėjęs, kad šiuo metu Len 

k i joje, palyginus su kaimyni
niais kraštais, „viešpatauja nuo 
stabi laisvė“, Felix rašo, kad 
„Maskva, ilgainiui, negalės pa
kęsti tokio palaidumo, kuris ga
lėtų tapti užkrečiamu. Lenkai ta 
tai žino. Todėl jie bando laikytis 
tam tikros pusiausvyros politi
kos pačiame Rytų bloke“.

Nepalaužė lenkų optimizmo
Korespondentas pastebi, kad 

praėjusį rudenį dabartinės Len
kijos vadai turėjo vilčių galėsią 
atsiremti į Kinijos, Vengrijos, 
Jugoslavijos komunistus, deja, 
įvykiai įrodė, kad šiandien beli
ko tiktai Jugoslavija, kur lenkų 
tautinis komunizmas gali tikėtis 
palankaus atgarsio. Tačiau, pa
brėžia Felix, „jų didžiųjų iliuzi
jų sugriuvimas nepalaužė stip
raus lenkų optimizmo, nes, pagal 
politines 1957 m. vasario mėne
sio Lenkijos galvas, dar nėra 
prarasti visi šansai, kad kraštas 
galėtų nepriklausomai plėtotis 
tiek ūkio, tiek ir politikos plot
mėse“.

KALENDORIUS
Kovo 13 d.: šv. Kristina ir šv. 

Euphrazija; lietuviški: Ilona ir 
Jundilė.

Saulė teka 6:09, leidžiasi 5:54.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago- 
je ir jos apylinkėje šiandien — 
giedra ir švelni oro temperatū
ra.

Popiežiaus Pijaus XII
vainikavimo sukaktis

VATIKANAS, kovo 12. — Po
piežius Pijus XII šiandien atšven 
tė savo 18-tą vainikavimo sukak
tį kaip Bažnyčios galva.

Didžiulės minios vakar susi
rinko į šv. Petro aikštę pasvei
kinti popiežiaus Pijaus XII, ku
ris energingai ir sumaniai duoda 
gyvenimo direktyvas.

Britanijos ir Singapūro
ministeriai tariasi

LONDONAS, kovo 12. — Vie- 
nerių metų laikotarpyje antrą 
kartą Britanijos ir Singapūro 
vyriausybių ministeriai vakar su 
sitiko Londone aptarti Singapū
ro naujos konstitucijos reikalus.

Pirmykštė konferencija, įvy
kusi prieš 11 mėnesių, nutrūko, 
kai Singapūro delegatai nesuti
ko kai kuriais valdymo klausi
mais su britais.

Singapūro vyriausybė nori 
kontroliuoti užsienio reikalus ir 
vidaus saugumą.

Borneo sala įsijungė
į revoliucinį sąjūdį

JAKARTA, Indonezija, kovo 
12. — Indonezijos didžioji sala 
Borneo įsijungė į revoliucinį są
jūdį prieš centro vyriausybę.

Indonezijos sukilėliai reikalau 
ja pasitraukti premjero Sastroa- 
midjojo vyriausybę. Borneo sa
los armijos vadas pulk. Hasan 
Basri sudaro revoliucinę tarybą.

Didžiulė banga

nuplovė du brolius
SAN FRANCISCO, kovo 12. 

— Didelė banga nuplovė du bro
lius nuo akmens, kai jie žvejojo 
prie Aukso vartų, ir vienas, pulk. 
James R. Nagel, 48 metų, pa
skendo.

Jo brolis dr. Frank Nagel, 
3624 N. Ashland av., Chicago, 
III., bangos buvo pristumtas prie 
akmens, ir jam pasisekė vėl už
lipti ant akmens.

Vidurio Rytų nafta
teka į vakarų Europą

LONDONAS, kovo 12. — Vi
durio Rytų nafta vėl teka vaka
rų Europos link po keturių mė
nesių pertraukos.

Irako Petroleum kompanija 
pranešė, kad vamzdžiais jau te
ka nafta skersai Siriją į Vidur
žemio jūros stotis. Nafta šian
dien pasiekė pajūrinę Baniyas 
stotį, iš kur nafta bus gabena
ma į vakarinę Europą.

Tuo pačiu metu pranešta iš 
britų kontroliuojamos Bahrein 
salos, Persijos įlankos, kad naf
ta sekmadienį pradėjo tekėti į 
salos refineriją iš Saudi Arabi
jos.

Atominės bombos
RAMSTEIN, Vokietija, kovo 

12. — Generolas John Gerhard, 
JAV 12-tos oro jėgos vadas, pa
reiškė, kad jo visi lėktuvai yra 
taip sutvarkyti, kad galėtų neš
ti atomines bombas.

Boeing 707 sprausminis lėktuvas su 51 keleiviu nuskrido 2,320 mylių per 3 valandas ir 48 minutes 
iš Seattle, Wash., į Baltimorę, Md. Apskritai per valandą skrido 612 mylių (INS)

Sekretorius Dulles pasakė karčių 

žodžių raud. Kinijos režimui
CANBERRA, Australija, kovo 12. — Jungtinių Amerikos 

Valstybių valstybės sekretorius Dulles raudonąją Kiniją šiandien 
apibūdino kaip tarptautinę nusikaltėlę.

Jis pasakė, kad Jungtinės Ame
ririkos Valstybės stovės už na
cionalistinės Kinijos Chiang 
Kai - sheko režimą.

Dulles davė „informacinį pa
reiškimą“ Pietryčių Azijos su
tarties organizacijos tarybai.

Trys punktai
Jis pasakė, kad Jungtinės

Amerikos Valstybės „tvirtai ir * f • 1 
pastoviai laikosi savo trijų svar- Anglai Karo metu 
biųjų punktų Kinijos politikos
atžvilgiu“.

„Reikėtų tik juoktis, jei augš- 
ta atsakomybė būtų patikėta re
žimui, kuris tebėra pasmerktas 
kaip karinis agresorius prieš 
Jungtines Tautas ir kuris pats 
yra ryškiausias teisingumo ir 
tarptautinės teisės laužytojas“, 
pareiškė jis.

Raudonajam šiaurės Viet Namui 

graso prieškomunistinė revoliucija

Amerika atmetė 
Maskvos pasiūlymą
V. Rytų klausimu

SAIGON, kovo 12. — Pietinio Viet Namo prezidentas Ngo' WASHINGT0NAS, kovo 12.
Dinh Diem pareiškė, kad šiaurinio Viet Namo komunistinis rėži- — Jungtinės Amerikos Valsty-
mas neišvengiamai eina žūties keliu.

Šiaurės Viet Namo komunistų = 
valdžia yra patekusi į klaidos, 
ratą: ji turi maitinti didelę ka
riuomenę, kad suvaldytų gyven
tojus. Gyventojai yra apdėti di
deliais mokesčiais ,kad išlaiky
tų savo persekiotojus. Tokios ap 
linkybės natūraliai ugdo pervers 
mą.

Tuo tarpu pietinis Viet Na
mas yra padaręs sveiką ūkinę 
pažangą. Tėvas ir sūnus ten išsi
gali įsigyti dviratį, šeimos turi 
ne tik namus, bet ir žibalines 
lempas. Importuota 400,000 siu
vamųjų mašinų, t. y. viena kas 
25 žmonėms. Dabar ruošiamasi 
plačiai žemės reformai, kurios 
dėka visi gaus po 12 akrų žemės. 
Seniesiems žemvaldžiams bus pa 
likta po 250 akrų.

Sukilimas jau prasidėjęs
Jau praėjusį rudenį šiaurės 

Viet Namo gyventojai akmeni
mis apmėtė kariuomenę. Pieti
nio Viet Namo vyriausybė nema 
no kariškai remti sukilimo. Ji 
yra nusistačiusi toliau ūkiškai 
ir kultūriškai stiprinti savo kraš 
tą ir tuo būdu sudaryti tvirtovę 
prieš komunizmą. Diem, kalbė
damas apie komunizmą Viet Na
me, pareiškė, kad buvo padary
ta klaida komunizmą įvedant čia 
tuo metu ,kai jis jau pradeda 
mirti.

bės nota Maskvai atmetė Sovie-

Pagal tuos punktus, Dulles pa
reiškė, Jungtinės Amerikos Vals 
tybės ir toliau pripažins Kinijos 
respubliką, atsisako pripažinti 
taip vadinamą Kinijos liaudies 
respubliką ir yra priešingos Pei 
pingo režimo atstovo įvedimui į 
Jungtines Tautas.

Neseniai buvo pasklidusios
tų Sąjungos pasiūlymą bendra- kalbos, kad Jungtinės Amerikos

Neįvykusios pranašystės
Viet Namas buvo padalintas 

1954 m. septynioliktąja parale
le einant Genevos susitarimu. Ta 
da daug kas pranašavo pietinio 
Viet Namo žlugimą. Bet energin
gas jo prezidentas šiandien gali 
pasidžiaugti, kad tos pranašys
tės neišsipildė.

Prezidentas Diem šiandien yra 
56 metų amžiaus. Jis yra nacio
nalistas, visą amžių kovojąs už 
konstitucinį savo šalies valdy
mą. Antrojo Pasaulinio karo pa
baigoje jį komunistai laikė kalė
jime. Jo brolį nužudė, bet jį pa
leido. Diem yra katalikas, pa
šventęs savo gyvenimą tėvynei.

darbiauti su Vakarų valstybė
mis Vidurio Rytuose. Britanija 
ir Prancūzija panašią notą pir
madienį pasiuntė Sovietų Sąjun
gos vyriausybei.

Visos trys valstybės atsakė į 
sovietų pasiūlymus, kurie Mas
kvos buvo patiekti prieš mėnesį 
Vakarų valstybėms.

Maskva tarp kitko siūlo panai 
kinti Užsienines bazes ir ištrauk
ti kariuomenes iš Vidurio Rytų 
teritorijų.

Valstybės rengiasi pripažinti ko 
munistinės Kinijos režimą. Dul
les pasakyti žodžiai pasklidusias 
kalbas padėjo į „politinį stal
čių“.

Reikėtų juoktis
Peipingo režimo pripažinimas 

Jungtinėse Tautose, raudonajai 
Kinijai duotų kėdę JT Saugumo 
taryboje, kaip pastoviam nariui 
su veto jėga, pareiškė valstybės 
isekretorius.

daugiau gere
LONDONAS, kovo 12.—Trum 

pame kare prieš Egiptą anglai 
daugiau vartojo svaiginamųjų 
gėrimų, šiandien atskleidė sta
tistiniai duomenys.

1956 metų paskutiniame ket
virtyje, kai britų kareiviai kovo
jo Suezo kanalo zonoje, anglai 
namie suvartojo $344,400,1)00 
vertės spirito — $28,000,000 dau 
giau negu 1955 m. tuo pačiu lai
kotarpiu.

1956 m. trijų mėnesių laiko
tarpyje alaus parduota už $483,- 
600,000 vertės, $14,000,000 dau
giau negu 1955 m. Tabako buvo 
parduota už $33,600,000.

Žemė dreba Graikijoje
ATĖNAI, Graikija, kovo 11.— 

Antras stiprus žemės drebėjimas 
šiandien apdaužė Volos apylin
kę centrinėje Graikijoje.

Penktadienį ir šeštadienį že
mės drebėjimas Volos apylinkė
je 25,000 asmenų paliko be pa
stogės.

Europos spauda
apie Eisenhowerį

> WASHINGTONAS, kovo 12. 
— Europos spauda kaskart vis 
daugiau rašo apie prezidento Ei- 
senhowerio sveikatos stovį ir pa
žymi, kad jis esąs silpnos svei
katos ir administracijos srityje 
daugiau galios įgaunąs vicepre
zidentas Nixonas.

• Prancūzų šaltiniai praneša: 
12 civilių ir 36 sukilėliai buvo 
nužudyti Alžirijoje dvidešimt 
keturių valandų laikotarpyje.

Mirė admirolas Richard Byrd 

žymusis pasaulio tyrinėtojas
BOSTONAS, Mass., kovo 12. — Admirolas Richard E. Byrd, 

68 metų, pirmas vyras nuskridęs į šiaurės ir pietų ašigalius, mirė 
vakar vakare Bostone.

Byrd žmona ir keturi vaikai 
buvo prje jo lovos kai jis 6:20 
vai. vakare atsiskyrė su šiuo pa
sauliu, kurį taip sumaniai tyrė.

Nėpaprasto darbštumo vyras
Byrd nepaprastai daug dirbo. 

Neturėjo laiko ilsėtis. Žymus 
pasaulio tyrinėtojas persidirbo 
ir širdies negalavimus gavo.

Šeima pasakė, kad jis trejus 
metus įtemptai dirbo ir tik pas
kutiniu laiku galėjo šiek tiek pa
ilsėti. Jo darbas buvo surištas 
su Jungtinių Amerikos Valsty
bių Antarktikos programomis, 
kurioms jis atidavė visą širdį.

Byrd vadovavo laivyno ope
racijoms Antarktikoje. Nesvei
kata Byrdui neleido vadovauti 
ekspedicijai į ašigalį šiais tarp
tautiniais geofiziniais metais.

Gavo laisvės medalį
JAV apsaugos departamentas

vasario 21 d. admirolą Byrd pa
puošė laisvės medaliu.

Admirolas Byrd buvo vienas 
žymiausių oro tyrinėtojų. Jis su
darė 2 milionų žemės pavir
šiaus žemėlapį. Jis aplankė tas 
vietas, kuriose pirmiau nė vie
nas žmogus nebuvo įžengęs.

Sprausminis lėktuvas
sumušė rekordą

BALTIMORĘ, kovo 12. — 
Boeing 707 sprausminis keleivi
nis lėktuvas perskrido skersai 
kontinentą greičiau negu betku- 
ris komercinis lėktuvas.

Boeing 707 sprausminis lėktu
vas su 51 keleiviu pirmadienį pa
kilo iš Seattle, Wash., ir skrido 
tik 3 valandas ir 48 minutes į 
Baltimorę. Pasiektas greičio re-

JT gen. sekret. pagelbininkas

tariasi su Nasserio vyrais T .' Lėktuvas susitrenkė
KAIRAS, Egiptas, kovo 12. — Nasseris pasakė, kad Egiptas' LOUISVILLE, kovo 11. — 7 

greitai paims į savo rankas Gazos ruožą. Jungtinių Tautų genera-j asmenys vakar susižeidė, kai lėk 
linio sekretoriaus pagelbininkas Ralph Bunche šiandien tariasi tuoj tuvas susitrenkė Standiford ae- 
klausimu su Egipto pareigūnais.

Nors Jungtinių Tautų parei
gūnai New Yorke neteikia daug 
reikšmės Egipto prezidento Nas
serio pareiškimui, bet naujos Vi
durio Rytų krizės baimė auga.
Jungtinių Amerikos Valstybių ir 
Izraelio pareigūnai giliai susirū
pino. Jau net kalbama, kad rei
kės sušaukti Jungtinių Tautų 
generalinę asamblėją ryšiumi su 
nauja Vidurio Rytų krize.

Bunche susitiko su pulk. Sa- 
lah Gohar, Egipto Palestinos de
partamento viršininku, ir vėliau 
tarėsi su Egipto užsienio reikalų 
viceministeriu Abdel Fattah 
Hassan. Užsienio reikalų minis- 
teris Mahmoud Fawzi grįžta na
mo iš Jungtinių Tautų asamblė
jos.

Bando išlyginti skirtumus
Jungtinių Tautų generalinio 

sekretoriaus pagelbininkas Bun
che, laimėjęs Nobelio premiją 
dėl Palestinos karo paliaubų 
1949 m., bando išlyginti tarp

Egipto ir Jungtinių Tautų kari
nių pajėgų skirtumus dėl admi
nistravimo Gazos ruožo, iš kurio 
Izraelis pasitraukė praėjusią sa
vaitę.

Informuoti egiptiečiai skelbia, 
kad prezidentas Nasseris greitai 
kontroliuos Gazos ruožą.

Kaip toliau įvykiai vystysis 
— paslaptis. Jungtinių Tautų pa 
reigūnai Kairo mieste šaltai žiū
ri į Egipto reikalavimus.

• Burmos parlamentas išrin- 
,ko U Win Maung Burmos respu
blikos prezidentu. Maung karo 
metu buvo parašiutininkas.

• Prancūzijos premjeras Mol- 
let pasakė per televiziją, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
pasiruošusios susirišti su Euro
pos Jungtinėmis Valstybėmis, 
bet nepaaiškino kokioje formo
je.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Jungtinių Tautų karinės jėgos ir toliau valdys Gazos ruo

žą, nors Egiptas nori ten savo valdžią pastatyti. Tokia vakar bu
vo Amerikos ir Jungtinių Tautų diplomatų nuomonė New Yorke.

— Jeruzalėje vyrau ja baimė, kad gali sprogti dinamito stati
nė, jei Egiptas pasiųs savo kariuomenę į Gazos ruožą. Izraelio 
laikraščiai įspėjo, kad Izraelio vyriausybė griebsis ,,drastiškų 
veiksmų“, jei Egiptas sugrįš ir egiptiečių būriai puls Izraelį.

— Britanijos prem jeras Harold Maemillan sušaukė savo mi- 
nisterių kabinetą svarbiam pasitarimui ryšiumi su nauja Vidurio 
Rytų krize.

— Jungtinių Tautų diplomatai Ncw Yorke įsitikinę, jog Egip
to prezidentas Nasseris nori valdyti Gazą, kad palaikytų arabą 
garbę. Gazos ruože yra 350,000 gyventojų.

— Jungtinės Tautos Gazos ruožą mano valdyti daug savaičių.
kordas. Per 3 vai. ir 48 minutes — Egipto prezidentas Nasseris paskyrė generolą Hassan 
lėktuvas nuskrido 2,326 mylias. Latif Gazos ruožo kariniu gubernatoriumi.

rodrome. Nė vienas nebuvo sun
kiai sužeistas.

Trumpai iš visur
• Iš Vakari) Vokietijos į A- 

meriką. Paskutiniu metu iš Vo
kietijos emigravo į JAV ir čia 
nori pastoviai įsikurti Vliko 
Vykd. Tarybos tarnautojai »I. 
Jakstyris, R. šeškaitė ir A. Pau 
liukonis. Vykdomojon Tarybon 
vieton išvykusiųjų stojo dirbti 
buv. Vliko narys J. Glemža, o 
Eltos redaguoti pakviestas žur
nalistas II. Jakužaitis. Radijo 
skyriuje pastoviai dirba žurn. 
S. Miglinas.

• Amerikos žydų metinė kny
ga tvirtina, kad pasaulyje yra 
11,900,000 žydų. Jungtinėse Ame 
rikos Valstybėse yra 5,200,000 
žydų.

• Japonija vakar kreipėsi į 
Sovietų Sąjungą, kad ji sustab
dytų atominių ginklų bandymus.

• Indonezija. Turtinga pietų 
Sumatra įsijungė į šiaurės ir cen 
trinės Sumatros ir rytų Indone
zijos revoliuciją prieš centro vy
riausybę, esančią Jakartoje.

• Lietuvos komjaunuolių cen
tro komiteto plenumo posėdžiuo
se, kaip dabar paaiškėjo, buvo 
pagarsintas naujas planas Lie
tuvos studentus kiek galint iš
sklaidyti po kraštą, „arčiau susi
pažinti su darbininkų ir kolcho 
zininkų gyvenimu“.

• Daugiau kaip 2 milionai ja
ponų darbininkų pradėjo sušvel
nintus streikus ir darbingumo su 
mažinimą Japonijos didžiausioje 
darbo ofenzyvoje nuo 1952 m. 
Anglies gamyba pusiau nukirsta 
kovojant dėl atlyginimo pakėli
mo.

i i



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS Trečiadienis, kovo 13, 1957o

Redaguoja psktn. BRONIUS JUODELIS 
Adresas: 4200 So. RockweU Avė., Chicago 32, UI. Tel. FR. 6-0253.

Kaziuko muge Clevelande
Kovo 3 d. Clevelando Nerin-, Daug gyvumo programos pa

gos tunto skaučių Kaziuko mū-l baigai suteikė skaučių scenoje 
gė Lietuvių Piliečių Klubo sa-1 pašokti tautiniai šokiai. Čia ne- 
lėse prašoko visas jų viltis ir paprastos plojimų audros susi- 
pasirengimus. Jų sulaukta nepa laukė drąsios Jokūbaičių duk- 
prasto dėmesio ir gausių pietų
valgytojų. Sunku buvo visus ir 
patenkinti. Čia reikia padėkoti 
ir svečiams už susipratimą ir 
parodytą kantrybę. Miela buvo 
stebėti skautukes padavėjas ar
ba savo pačių rankdarbius par-

relės.
Mugė užbaigta pasišokimu ir 

žaidimais.
Neringos skautininkių ir skau 

čių pirmoji Kaziuko mugė su
laukė Clevelande nepaprasto pa
sisekimo. Lauksime kitų metų

TORTAS IR SKAUTĖS

Senato daugumos lyderis Johnson stebi, kaip skautės pučia žva
kes nuo sukaktuvinio torto VVashingtone, D.C. Amerikos skautai šven
čia 45 m. įsisteigimo sukaktį. (INS)

Sueigoje dalyvavo abiejų tunti Jurgis šidagis paaukojo 100 , sios sesės Lilės mamytė A. Pet- 
tų skautės ir skautai, skautinin- dolerių, už kuriuos ir įsigyta dr- rauskienė. Dabartinė Birutės
kai ir nemažas būrelis tėvelių. 
Po pasveikinimų, raportų, įsa
kymų ir kt. skautiškos progra
mos dalies Vasario 16 proga 

i jautriu žodžiu į skautus prabilo 
pulk. J. Šepetys, pavaizduoda
mas šios šventės reikšmę ir jau
nimo uždavinius. Paskaitytas ir 
iš J. Daužvardienės gautas svei
kinimo raštas.

Sueiga buvo nepaprasta dar 
tuo, kad jaun. skaučių Birutės 
draugovė gavo vėliavą. Prieš 
metus tragiškai žuvus Birutės 
draugovės draugininkei Lilei Pet 
rauskaitei, jos atminčiai įamžin-

včs vėliava. Sueigoje dalyvavo 
ir vėliavos kūmai — vėliavos au 
koto jas Jurgis Šidagis ir žuvu-

TeL RElianoe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

"ŪDYTOJAS IR CHIRURGĄ”
' turrTTVI8 GYDYTOJAS)

3925 W«t 59th Street 
4 p ųlet. 6:10—8:1*

■eroSb.il para* nu tart*

(Nukelta į 7 psi

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. GSrd St 
Ofiso tel. KEliance 5-4110 

Rezkl. telef. G Itoveliill .6-0617 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m. 

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

duodančias prie mugės stalų. OI Ka.zimierinių ir linkime skau- 
ir mugėje galėjo būti daugiau i tėms iš anksto pasiruošti priim-
darbelių. Nepaprastą pasiseki 
mą turėjo lietuviškos lėlės. Šios 
pramogos kaltininkės yra Cle
velando skautininkės, kurios su 
malonia skaučių mamyčių bei 
rėmėjų talka gražiai viską pra
vedė.

Pakiliai praėjo abiejų tuntų 
iškilminga sueiga. Tuntininkų 
įsakymais pranešti Clevelando 
skautiškosios veiklos pasireiš
kimai — įžodis, pakėlimai ir ap
dovanojimai. Skautės įžodį da
vė Rūta Gaidžiūnaitė. Laima Ka 
ružaitė, Ilona Pivoriūnaitė, Ži
vilė Ramanauskaitė, Irena Ber- 
žinskaitė ir Ramunė Kubiliūnai- 
tė. Jaunesn. skautės įžodį da
vė kandidatės Danutė Grigaliū- 
naitė, Birutė Jocytė, Ramunė 
Juškėnaitė, Dalia Jurgaitytė, 
Aurelija Mačytė, Zita Švelnytė, 
Milda Jokubaitytė ir Daiva Ra
manauskaitė. Vilkiuko įžodį da 
vė kandidatai Šarūnas Lazdinis. 
Virgilijus Dučmanas, Edmundas 
Vaičeliūnas ir Andrius Venclaus 
kas. Jie visi pasipuošė naujais 
kaklaraiščiais, jiems užrišti tra 
diciniai mazgeliaj. Tai buvo 
prasminga diena naujoms jė
goms stoti lietuviškos skauty- 
bės kelian.

Skautės Aldona Grėbliūnaitė, 
Meilutė Juškėnaitė, Rūta Moc
kutė, Audronė Geležytė ir Nijo
lė Garlaitė pakeltos į paskilti- 
ninkės laipsnį. Jūrų skautės Da
lia Benokraitytė ir Danutė Jur- 
gutavičiūtė pakeltos vairininkės 
laipsnin.

Pilėnų tunte tapo atžymėti

ti savo mugėje gausesnius sve
čių būrius. SKS

ŠAUNUS SKAUTYRfiS 
JUBILftJUS

Vasario 23 d. Akademikų Sk. 
Sąjūdžio Bostono skyrius suren
gė iškilmingą skautybės jubilė- 
jų pagerbti pastarosios įkūrėjo 
lordo Baden - Powellio šimtąjį 
gimtadienį ir skautybės judėji
mo penkiasdešimt metų sukaktį.

Kol. Danutė Pareigytė nepa-

VEIKLA PACIFIKO 
PAKRANTĖJE 

Pagerbtas prof. Mykolas 
Biržiška

Lietuvos N e p riklausomybės 
šventės ir skautybės įkūrėjo 
lordo R. Baden - Powellio šimt
metinio gimtadienio proga, di
džiajam tautos veteranui prof. 
M. Biržiškai vasario 22 d. įteik
tas antrasis eile augščiausias L.

prastai nustebino svečius savo's. S. garbės ženklas — Padė-
puikiu balsu padainuodama ke
letą liaudies dainelių. Kol. Dai
va Mongirdaitė, kuri Bostono vi 
suomenei jau pažįstama savo 
dainomis, nepaprastu įsigilinimu 
žavėjo susirinkusius. Abi solis
tės yra pilnai vertos nuoširdaus 
lietuvių visuomenės įvertinimo 
ir paramos.

Algimantas Gustaitis pasiro
dė su vakaro nuotaikai pritaiky 
tais humoristiniais eilėraščiais.

Bostono mergaičių trio, vado
vaujamas muz. Juliaus Gaidelio, 
žavingomis dainomis sulaukė 
nuoširdaus svečių pritarimo.

Po meninės programos Tauti
nės Sąjungos namų salėje įvyko 
iškilminga vakarienė. Ją pa
ruošė Kiliulienė ir Vieškalnienė, 
padedant akademikėms skau
tėms.

Svečias iš New Yorko kol. Rim 
vydas Šilbajoris pasakė pagrin
dinę kalbą, iškeldamas skauty
bės reikšmę.

Trumpai sveikino LSS Tary-

kos ordinas. Minėtą garbės žen
klą įteikė Židinio seniūnas pskt. 
Pr. Pakalniškis, kuris ta pačia 
proga turėjo įdomų pasikalbėji

čių vadų ir vadovių suvažiavi
mas Seserijos ir Brolijos vyriau 
siems skautininkams bei Pirmi- 
jai pageidaujant, dėl techniškų 
kliūčių nukeltas vėlyvesniam lai 
kui. Pati šio rajono vadų ir va
dovių suvažiavimo šaukimo idė
ja yra sveika ir sveikintina, to
dėl lauktina, kad toks suvažiavi
mas, išlyginus techniškąsias kliu 
tis, netolimoje ateityje bus į- 
vykdytas.
Atvyksta augštas pareigūnas
Savo profesiniais reikalais ba 

landžio 10 — 14 d. d. Los An
geles mieste lankysis Pirmijos

mą apie lietuvių kovas dėl ne- nar^s Brolijos vyr. dvasios 
priklausomybės. Profesorius ne vadovas vyr. šktn. kun. Juozas 
tolimoje praeityje yra turėjęs ' Vaišnys, SJ< Tai bus tėvo Vaiš- 
nepaprastų sunkumų šeimos gy!ni° antrasis atsilankymas sau- 
venime, o jų netrūksta ir da- įlėtoJ°Kalifornijoje, pirmąjį!
bar, kada profesoriui, sulaukus !kart^ čia lankčsi 1953 m- kada 
daugiau 70 metų amžiaus, tenka jis vadovavo lietuvių delegaci- 
būti trijų mažamečių anūkų se- ^aa BSA tautinėje jamborė- 
neliu ir tėveliu, ir dar priedo -
rūpintis užpirkto namo reika-
lais ir 1.1. Tačiau jis kantriai ne
ša savo gyvenimo naštą ir giliai 
tiki į būsimą lietuvių tautos pri 
sikėlimą. Buvę profesorįaus mo 
kiniai, ypač skautai, ir šiaip lie
tuviškoji visuomenė prašoma ir 
toliau profesoriaus neužmiršti 
savo laiškais ir aukomis (nors 
ir nedidelėmis). Tuo bus pada
rytas didelis gerasis skautiškas 
darbelis.

. Pravedė minėjimą 
Viešąjį Alto pastangomis su-

Ttd. ofiso HE 4-6699, rez. l‘R 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. tiarfield Blvd.
V AL: 1---4 Ir 6 •

(Uštadienlalt* nuo 1 Iki S vai. p. p
'Aakvrus ketvlrtad. Ir sekmad

Tel. ofiso Ir buto OIjympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kasdien 1-3 vai. Ir e-s vai. vak, 
išskyrus trečiadienius, 

šedtadieniais 12 iki 4 popiet.

Ofiso tek CLlffskle 4-2S»« 
Rezidencijos: liAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kampas 47th Ir Hermitage)

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

sktn. G. Juškėnui įteiktas Pa-, ir Lietuvos garbės 
dėkos ordinas, o į vyresn. laips-1 adv Antanas galna. 
nius pakelti: vyresn. valtinin
ko — valt. Algis Andrašiūnas, 
vairininko — jūrų skautai Alb.
Korsakas ir Šarūnas Peckus ir 
paskiltininkio — skautas Algis 
Garlauskas.

Sveikino abu tuntininkai — 
sktn. A. Petukauskienė ir sktn.
V. Kamantas. Pastarasis per 
įsakymus pabrėžęs DLK Vytau
to skautų draugovės veržlumą

-1 bos pirm. dr. Vytautas Čepas rengtą minėjimą lietuvių visuo
konsulas

Svečiai šio jubilėjaus proga 
apžiūrėjo pasaulio ir lietuvių 
skautišką literatūrą, skautiškus 
eksponatus ir nuotraukas iš lie
tuvių skautų gyvenimo.

Iškilmingas skautybės minė
jimas buvo baigtas šokiais prie 
puikios muzikos. Šiam sėkmin
gam parengimui vadovavo Alg. 
Banevičius, padedamas Birutės 
Banaitytės. A. S. S. Bostono sk.

tarpe vietos skautų vienetų Cle- nuoširdžiai dėkoja Danutei Pa- 
velande. Išreiškė ypatingą pa- reįgytei, mergaičių trio — kole- 
dėką vytautenų draugininkui v. gčms Vidai Mališauskaitei, Liu- 
s. V. Kizlaičiui ir jam įteikė gar | dai gmitaitei, Daivai Mongir- 
bės vieneto ženklą, kurį vytau-i daitei. Algimantui Gustaičiui, j 
tenai laimėjo antrus metus pa- muz. Juliui Gaideliui, Kiliuliui,
eilidi. , Vieškalniui ir Pauliukoniui už

Iškilmingoji sueiga buvo skir- puikią šokių muziką
ta Lietuvos skautų globėjo šv., A g g SUyr
Kazimiero dienai, pasaulinės 
skautybės penkiasdešimtečiui iri 
jos įkūrėjo lordo Roberto Baden į 
Powellio šimtajam gimtadieniui, 
atžymėti. LSS Tarybos narys

menei ir amerikiečiams š. m. va
sario 23 d. Patriotic Hali suma
niai pravedė Traidenio vardo sk. 
vyčių būrelio vadas sk. vytis 
A. Raulinaitis. Tame pačiame 
minėjime skaučių židinio seniū
nė Liucija Zaikienė atliko pusę 
meninės programos, padainuo
dama solo kelias daineles. Da
riaus ir Girėno draugovės drau-' 
gininkas sk. vytis A. Dundzila 
vadovavo vėliavų įnešimui. Pa- 
sknt. Kęstutis Pažem'ėnas ir ži- 
dinietis J. Rugelis dainavo taip 
pat programą atliekančiame Br. 
Budriūno vad. vyrų oktete.

Atidėtas suvažiavimas

Skautininkų ramovės inicia
tyva š. m. vasario 16 d. šauk
tas Kalifornijos skautų ir skau-

Minėjo nepriklausomybės šventę
Skaučių ir skautų vietininki- 

jos gražiai paminėjo Vasario 16 
bendroje sueigoje š. m. vasario 
17 d. Šv. Kazimiero parapijos 
salėje. S. L.

DETROITO SKAUTAI,-ES 
MINĖJO VASARIO 16

Jau tokia Detroito skautų ir 
skaučių tradicija — Vasario 16 
proga ruošti bendrą iškilmingą 
sueigą. Šiais metais tokia suei
ga įvyko vasario 17 d. 10 vai. 
ryto buv. lietuvių salėje. Po su
eigos skautai ir skautės organi
zuotai su vėliavomis dalyvavo 
iškilmingose pamaldose, kurių 
metu Šv. Antano parapijos kle
bonas kun. Boreišis pašventino 
jaun. skaučių Birutės draugovės 
vėliavą.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

Frecin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6322 South Weetern Avenue 
vai. kasdien 10-12 vai. !»■ 7-9 vai. 
vak Šeštadieniais 10 . vai .Trečia
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus 

Ofiso ‘elefonas: PR 8-3229 
Res tetef. WAlbrook 5-5070

**'11. ofiso HE.4-6849. rez. HE 4-2824

DR. PETER T BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 West 71at Street
Vai Pirm. ketvlr., penxt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6. treč.lr šešt. Dagai sutarties

DR. J. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 Weet 51st Street
Priima ligonis pagal ^usitarlma. 

D61 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečlad. ir 
šeštad.

Re*. tel. GRovehlU 6-5008

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South VVestem Avenue 
Chicago 29, m 

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpubllc 7-4900 

Rezldenda: GRovehlll C-8161

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak. pirm. antr., ketvirt 6-8:10 v. 

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7150 South Westem 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. XI
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Office tek RE 7-1108
Ites. tek YVAlbrook 5-3705

Tel. ofiso PRospect 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS
5700 So. Wood Street 

i 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 HUls

Vak: kandim (nuo 6 v. v.1 Jk.1 9 v. v?.) 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

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

Tel,: Ofiso — PUUman 5-6766 
Buto — REverly 8-3946

Ofiso HEmlock 4-5816 
Rez. HEmlock. 4-8751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IK VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

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 tei. VIrginia 7-0086

Rezldencl įjos tel. BEverly 8-8244

Tei. ofiso Vi 7-0600, rez. RE 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Californla Avė. 

VAL.: 2—4 Ir 6—8 v. p. p 
Aešt 2—7 vai. p. p.,
išskyrus sekmadienius

Ofiso telef. YArds 7—1166 
. Realdencljoa — STewart 8-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampas Halsted Ir 85-ta gatvg) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

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

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

šeštad. 10—12. Trečlad. uždaryta
IxAfayette 3-4949.

Namų — CEdarcrest 3-7786

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

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resld. 2487 
W. 62nd St-, tel. RepubUo 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

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

DR. FL TALUT-KELPŠA
Ofisai 20 North Waeker lirive 
(Civlc Opera House, karnb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tek C filtrai 6-2294

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

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

Rezid. tek HEmlock 4-7000

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir ree.: 5100 S. Western Avė. 
Tel. PRospiHT 8-1223 arba YY K (i-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-Iii v. v., Antr. 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak . šeštad. 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

Tel. ofls<» He. 1-2123, rez. Gili. K-(>I95

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

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

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p
vak

Tel. ofiso PRospect 6-94(10
Rezid. PRosiM'ct 6-9 loo

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso PR. 1-6446, rez. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZAIATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

vyr. sktn. Pr. Karalius savo tu
riningoje kalboje per trumpą 
laiką sugebėjo nuostabiai tiks
liai išreikšti tokiai šventei svar
bias mintis. Sueigą skatininčiu 
žodžiu ir malda užbaigė sk. ka
pelionas kun. Goldikovskis.

Po pertraukos iš scenos pra
bilo žodžių dvikova Lašininis ir 
Kanapinis. Jų ginčan buvo į- 
trauktos emigracinio lietuviško
jo gyvenimo aktualijos. Užbai
gai Kanapiniui teko griebtis 
šluotos argumento. Ačiū Cleve
lando Vaidilos teatro aktoriams 
Z. Peckui ir Ig. Gataučiui už šią' 
smagią staigmeną. Jiedviem! | 
tuntininkė sktn. A. Petukauskie 
nė įteikė Vilniaus verbas. Vaiz
delio tekstą parašė 7. Peckus, 
dekoracijas piešė skautas vytie 
Alg. Muliolis.

Empire State Building 
New Yorke turi 1,250 pėdų' 
augščio.

— Ilgiausia siena yra vadi
nama Kinų siena, turinti 1,500 
mylių.

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, bnuigeay- 
bėM, religiniai dalykai (devodonalai), 

dovaniprekės dov
2646 W.

lovanoma.
66th St. RE. 7-IS4I

Jr

TeL YVAlbrook 6-2670 (
Rea. Hllltop 6-1660

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue 

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 ▼. vak.
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso PR. *<838. rez. RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

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

VAL kasdien nuo 3—4 p. p. Ir 7:80 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
KPEC. CHIRCRGINftS IR 

ORTOPEDlN'ftS LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpubllc 7-2290 

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

reisfonas GRovehlll S lh9f>
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
HlTAlKO AKINI1I8

ataudoe »- 12 Ir 7—t . » pa**
••udtarlTmĮ Išskyrus trečle-llenliis

•422 W Marunette RoaA

THE BIGGEST DOLLAR IN THE W0RLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
KemiHiitift Chicagos Ravings Bendroves praeitimi, nuo pat joa įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indelių saugumo ir divi
dendų na&umo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tan- 
Įsimus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
a)«diaiidinit| iki $10,000.00, augStą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

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

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

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

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

Atdara: pirmadieni nuo 12 iki 8, antradieni Ir penktadieni nuo B iki 4, ketvirtadieni nuo 9 lld 8 t
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 Iki 2 talandoa po pietų.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt 
Tikrina akis ir pritaiko akintu*, 

keičia stiklus Ir rėmus 
4455 S. California Ava. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečiad. už- 
daryta), šeštad, 10 ryto iki 2 v. p. p.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
(>rthopedas - Protezlstas

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. Spec- pagalba kojom

(Arch Kupporta) Ir 1.1. 
Vai.: 9-4 ir R-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 W. 6Srd St. Chicago 29, M 

Tel. PRospect 6-5084

DR. G. SERNER
LmrjVIS 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 M, tra 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 Ir 
šeštadlenlala nuo 10 iki 2 vai. p p

<««»•*
s “Drauge"!

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
4545 W. 6Srd St., Chicago 29, Illinois, Tel. LUdlow 5-0500

Rntered »u< Recond-Class Matter March II, 1916, at Chicago.
Bmler (Jie Act of March I, 1879

Illinois

Merbber of the Catboltc Prem Asa'n 
Publiabed dally, ezept Rundaya 

by the
1-ltbuanlan Cathollc Prese 
PRKNVMERATA:
Otea»<»< Ir Cicero!
Kl‘ur JAV ir Kanadoj 
Užsienyje

BUB8CRIPTTON RATEB 
18.00 per year outside of Chlcafr 
39.00 per year 1n Chicago A C!o«r»

Soclety 38.00 per year in Canada
Foretgn 31100 p p r yftftrMetame H metų 1 m*n

39.00 r no 32 76
38.00 34.60 32 60

311.00 36 60 33.09

mln 
31 26 
3i še
31 ii

Bedekclj* straipsnius taiso savo nuotlflra Nesunaudotų straipsnių ne 
SHuro,, Jtesi suMMna tl* IS ausėto susitarus itedakclls už skelbimu rurv* 
nnstaakr. Aheiblmii kainos nrlelunClanio* savus oražvin-

l
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Trečiadienis, kovo 13, 1957

ŠIŲ LAIKŲ STEBUKLAS
Pažvelgus į popiežiaus Pijaus XII gyvenimą ir darbus, tik

rai galima pasakyti, kad tik stebuklas galėjo leisti sulaukti Jo 
šventenybei gilios senatvės, būti darbingu, einant aštuoniasde
šimt antruosius metus, ir nudirbti milžniškus darbus.

Kai vakar prie Šv. Petro bazilikos Romoje susirinko netoli 
šimtas tūkstančių žmonių sveikinti Pijų XII 18 metų sukakties 
nuo vainikavimo popiežiumi proga, visas krikščionių pasaulis 
siuntė nuoširdžius linkėjimus. Turėdami galvoje Jo Šventeny
bės pergyvenimus ir gausius bei didelius darbus visų pasaulio 
kraštų katalikai gyveno mintimis, kad tik šventu gyvenimų gy
venant ir turint Dievo palaimą bei pagalbą buvo galima viso 
to pasiekti. w

1954 m. gruodžio mėn., kai Pijus XII sunkiai (net gydyto
jai m inė, kad nepagydomai) sirgo, jis matė viziją, kuri jį rami
no. Vizija — Jėzaus figūra. Jo Šventenybė pagijo ir ligi šiandien 
tebedirba Kristaus Vietininko ir Bažnyčios valdymo milžiniš
kuosius darbus; dirba taip, kad jie jaunam žmogui būtų perdi* 
dėlė našta.

Apvaizda buvo taip sutvarkiusi, kad prieš 18 metų popie
žiumi buvo išrinktas ir vainikuotas augštos erudicijos, plačios 
patirties diplomatijoje, apkeliavęs visą pasaulį, Bažnyčios ir tarp
tautinės politikos padėties gilus žinovas — kardinolas Eugenio 
Pacelli. Katalikų ir visas krikščioniškasis pasaulis reikšdavo, 
kad taip stambių darbų ir plačių veiksmų popiežiaus Pijaus XI 
vieton stotų didelio masto ir šventa asmenybė.

Vainikavimo (1939) metai buvo jau neramūs. Jau siautėjo 
pasaulyje ne tik komunizmas, smurtu pagrobęs Rusiją 1917 m., 
bet ir Vokietijos naciai. Ir jie vedė kovą prieš Katalikų Bažny
čią ir bendrai prieš religiją. Fašizmas Italijoje taip pat knisosi 
po Bažnyčios pagrindais. Naciai pagrobė visą eilę teritorijų, ku
riose daugumoje gyveno katalikai. 1940 metų pavasarį bolše
vikai okupavo Pabaltijo valstybes ir sugriovė jų laisvą ir nepri
klausomą gyvenimą. Šventasis Tėvas išreiškė joms užuojautą, 
protestavo ir neatšaukė joms de jure pripažinimo, kaip padarė 
fašistų valdžia Italijoje, nacių Vokietijoje ir net kaikurios de
mokratijos, kaip Šveicarija ir Skandinavijos tautos. Vatikanas 
iki šiandien nėra pripažinęs aneksijos. Nekartą Lietuvos žmo
nėms yra rodęs tėvišką palankumą, parėmęs juos moraliai ir 
medžiaginiai.

Antrojo Pasaulinio karo metu Pijus XII pergyveno neap
sakomai didelius sunkumus, kentėjo skausmus dėl baisių žudy
nių, dėl turto naikinimo, dėl pavergtųjų tautų persekiojimo ir 
naikinimo. Dažnai šaukė pasaulį prie maldos, prie taikos. Pa
skelbė penkių punktų planą, kuriuo, atstatant pokarinį pasaulį, 
būtų įgyvendinta teisinga ir pastovi taika. Kai didžiosios są
jungininkų jėgos kovėsi Italijoje su nacių ir fašistų kariuomenė
mis, atrodė, kad ir Roma su visais neįkainuojamais istoriniais ir 
kultūrniais turtais bus sunaikinta, o pačiam Popiežiui teks keltis 
kitur arba būti suimtam, bet Pijaus XII išmintis ir Dievo Apvaiz
dos valia patvarkė, kad Romos nepalietė karo liepsnos. Miestas 
nebuvo sugriautas.

Apie Pijaus XII gyvenimą ir darbus yra prirašyti knygų 
tomai. Bus jų ir daugiau. Todėl skaitytojas tenelaukia, kad mes 
trumpame rašinyje duotume kiek pilnesnį vaizdą apie Didįjį Po
piežių, kuris pakėlė kardinolais 56 dvasiškius iš įvairių tautų ir 
rasių, prie kurio užmegzti diplomatiniai santykiai su 14 naujų 
valstybių, kuris privačiose ir grupinėse audiencijose priėmė 
apie 10,000,000 žmonių, kuris pasakė pasauliui tūkstančius kal
bų ir paskelbė 35 svarbias enciklikas, kuris 9udaro galimybes 
Vatikanui išlaikyti radiją, transliuojantį programas už geležinės 
uždangos ir kitur 28 kalbomis, įskaitant ir lietuvių kalbą.

čiai apgalvotu numatymu” lai
ku susipras ir pasuks iš to klai
dingo kelio, kurin juos nori nu
vesti Atlanto Pakto valstybių 
sąjunga. Draugiškas susiprati
mas su Sovietų Sąjunga esą V. 
Vokietijai būtų daug naudinges
nis ir parankesnis...

Netgi Jungtinėms Tautoms so 
vietai, nors netiesioginiai, buvo 
pasiūlę grįžti prie “Genevos d va 
sįos”. Tas reikalas buvo išdės
tytas Artimųjų Rytų plane, ku
rį buvo paruošęs sovietų užs. 
reik. min. Šepilovas.

— Ką gi tie sovietų šiandien- 
niai “malonūs žodžiai” reikš
tų? — klausia “The Gazette” ve
damasis. Čia pat duodamas at
sakymas — tai padėties minkš
tinimas po tokių agresyvių ir 
brutalių veiksmų Vengrijoje...

/r gyvenime

Lokys vėl suplonino savo balsę...

Sovietiškasis gauruotas lo
kys savo balso tembrą keičia pa 
gal reikalą. Genevoje, bekuriant 
“koegzistencinę dvasią”, jo bal
sas skambėjo plonai ir malo
niai. Mat buvo norėta Vakarų 
didžiuosius įtikinti, kad tas lo
kys nėra nei taip piktas, nei taip 
agresyvus. Kaip matėme, ma
nevras buvo pasisekęs; grįžę na 
rno iš konferencijos, demokrati
nio pasaulio valstybių vyrai bu
vo pradėję įtaigoti savo kraštų 
žmones, jog su sovietais mažų 
mažiausiai bent šimtą metų bus 
galima gyventi taikoje.

Nereikėjo laukti to šimto me
tų. Įvykiai Vengrijoje parodė, 
jog tas lokio balsas nėra nei 
toks plonas, nei toks malonus, 
kokiu jis operavo Genevoje. Jis 
yra storas, žiaurus ir grėsmin
gas.

Kai Vengrijos laisvės kovo
tojai jau paskandinti kraujujc, 
Kremliaus lokys vėl rengiasi pra 
bilti į naiviuosius savo “kole
gas” Jungtinėse Tautose ir ki-

Minėtojo dienraščio vedamojo 
autorius teigia, jog šiuo kartu 
sovietai labai intensyviai šio 
tikslo sieks, nes jiems tai begali
niai reikalinga ir naudinga. So
vietų ministeris pirm. Bulgani- 
nas jau atnaujino kvietimą prem 
jerui Macmillanui apsilankyti 
Maskvoje. Sovietinė žinių a- 
gentūra TASS, komentuodama 
šį pakvietimą, tarp kitko tei
gia: “...tai būtų itin naudingas 
susitikimas. Jame būtų galima 
sėkmingai peržvelgti britų ir so
vietų santykių raidą ir nustaty
ti gaires tolimesniam artimam 
bendradarbiavimui”...

Chruščevas su Bulganinu taip 
pat parodė savo didelį norą ke
liauti “į svečius” Skandinavijos 
kraštų sostinėsna. Jie tenai esą 
norėtų apsilankyti dar šį pava-

RADIO PROGRAMA
JLlet. Radlo Programa 14 atotlee 

WBMS, 1090 kll. sekmadieniai* 12- 
12:10 vai per ptetuo. liet. muzika 
dainos, ir Magdutėa Pasaka. Biznlt 
reikalais kreiptis i Steponą Minką. 
Baltlc Florlsts, G61ių Ir Dovanų Krau 
tuvą, 602 E. Broadway So. Bostoi 
*1. Mase fel So 8-0489. Ten pa> 
šaunama lai k .Draugas"

— Ir papirko! 
atsiremia į duris.

— Panele Lina, kas per juokai!—šoka buhalteris. 
— Žinoma, žinoma,- — tvirtina klebonas. — Kam 

pavydėti, kad Samanė vaidino, kad jai pasisekė? Kam 
sarį. Neseniai Kremliaus lokys .pūsti burbulus* ir leisti? Tik pagalvok: jūsų plepalais
buvo pasikvietęs Suomijos mi- 
nisterį pirmininką į Maskvą, ku 
ris esą tenai gavęs netgi tam 
tikrų koncesijų galbūt su inten
cija, kad pastarasis palenktų sa 
vo kaimynus — švedus ir nor

iu r dar švelnesniu balsu, negui vegus — būti palankesniais Mas
buvo kalbėta Genevoje. Mat rei
kia vakariečius dar kartą apgau
ti ir vėl įrodyti savo “nuošir
džias intencijas”...

Montrealio dienraštis “The 
Gazette” vasario 21 d. vedama
jame, pavadintame “Speaking 
Softly Again”, labai teisingai 
pastebi, jog Sovietų Sąjunga, 
pradėdama kalbėti vėl švelniau 
su Vakarais, be abejo tikisi iš 
naujo įtikinti juos savo draugiš- 
gumu ir vėl atnaujinti “taikingo 
sugyvenimo” dvasią

kvai...
Be to, kaip žinome, lokys ne

seniai maloniu balseliu kalbėjo 
ir Vakarų Vokietijos vyriausy
bei Bonnoje. Bulganinas nese
nai siūlė Bonnai “pelningą” pre
kybos sutartį su Maskva; tuo 
pačiu Bulganino notoje buvo vi
siškai nesibarama už glaudžius 
Santykius su Vakarais, už pri
klausymą NATO šeimai ir 1.1. 
Tiesa, notoje buvo užsiminta a- 
pic tai, bet “labai gražioje for
moje”. Esą Vokietijos žmonės 
savo “prigimtiniu genialiu ir pla

A ^TTCJ r»P ATTPAC! PUTPAPO TT.T r*JOT<?

MUŠTYNES GAZOJ

Gazoj Jungtinių Tautų būstinė yra saugojama Danų karių nuo demonstrantų arabų, kurie
iškelti- Egipto vėliavą viršum. J. Tautų būstinės. Demonstrantai buvo išblaškyti ašarinėm dujom. (INS)

nori

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTE NE UŽ 
KALNŲ

Pirmosios Amerikos ir Kana- su atskira programa, kuri bus 
dos lietuvių tautinių šokių šven- lyg įvadas į lietuvių tautinių šo- 
tės komitetas ir įvairios komi- kių šventės suspindėjimą. Mu
ši jos posėdžiauja, daro sprendi- zikas J. Kreivėnas, mokyklų7 
mus. veda platų susirašinėjimą, i programos vadovas, džiaugiasi, 
informuoja visas lietuvių tau-1 jog seselės visa širdimi pritaria 
tinių šokių grupes, kad lietuviui mokyklų pasirodymui ir padeda 
tautinių šokių šventė būtų įspū-1 programą paruošti. Mokyklų 
dingiausia. Tokia apimtimi ji programa susidės iš kelių šokių 
iš viso bus pirmoji tremties ir
Amerikos lietuvių gyvenime. Ji 
įvyksta 1957 m. birželio 30 d. 
didžiuliame Chicagos Amphiteat 
re. Tautinių šokių vadovai ir 
programos komisija užtikrina, 
jog tautinių šokių šventei Am- 
phiteatras pati tinkamiausia vie
ta, kokią galima gauti Chicago- 
je. Žiūrovams ir šokėjams at- 

' krinta lietaus ir Chicagos karš-

žaidimų, lietuviškų dainų ir jau
nųjų Kanklininkų pasirodymo. 
Organizuojamas mokyklinio jau 
nimo skudutininkų būrelis. Sku 
dučiai — lietuviška muzika, A- 
merikoj beveik nežinoma. Sku
dutininkų pasirodymas plačiau 
paskleis skudučių muzikos įvai
rumus ir parodys lietuvių liau
dies mezikos charakterį. Džiu
gu, jog Chicagos lietuviškųjų 
mokyklų jaunimas labai stro
piai ruošiasi savo programos 
išpildymui.

Piograma didelė ir įvairi
Tautinių šokių šventės komi-

Antra vertus, sovietai 
priversti suploninti balsą dar ir daug erdvėSi geros grindys, žiū

rovams daug patogumų.

buvo gjų baimė. Milžiniškoje salėje

todėl, kad, kaip matyti, ir pas 
juos (viduje) reikalai neina 
taip, kaip tartum būtų “sviestu 
patepta”. Nuolatinis pjovima- 
sis ties Stalino paliktos imperi
jos sostu verčia ir juos paliū
liuoti Vakarų pasaulį, kad pasta
rasis nedidintų jų sunkumų dar 
iš šalies...

Taigi šitokios padėties aki
vaizdoje Vakarų pasaulis nebe
turėtų leistis vėl apgaunamas ir 
žinoti, jog lokys būna pavojin
giausias tuomet, kada joks pa
vojus iš niekur jam pačiam ne
begresia... Pr. Alšėnas

Didinga mokyklų programa
Didingosios tautinių šokių

šventės pradžioje Chicagos lie-įteto pirmininkas Br. Shotas 
tuviškosios mokyklos pasirodys džiaugiasi, jog pirmosios lietuvių

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as

menų turinčių ilgų patyrimų.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė.,Telet. Vlrginia 7-7097

Skelbkites “Drauge
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PERKRAUSTYMAI — MOVING |
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų ir 
. tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

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

_ , Telefonas — FRontier 6-1882
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Lina nusijuokia ir koketiškai

nuramink! Gal dėl tų gandelių kietokai suveržėm., — Argi ? — meistras sveriasi ant tilto atramų ir
Bet kitaip negalima, kai neprisipažįsta. Geriau 8mul-| juokiasi vandeniui. Jau pradžia yra ji atsakys į Riau
kiau pamalti, tada išsigandęs ir daugiau nebedarys, simą, ji savaime prasivers.
Pasakyk, kad mes tuoj užmiršim. Palydėk, bus ge- — Taip, taip! — ji tiesiog šūkteli ir nutyla 
riausia. Nuramink, Viktorėli! , Viktoras atsigręžia. Mėnesiena jos veide, išdri-

Miestras atidaro duris, įsižiūri į gatvę ir paaku-1 kuriuose plaukuose, raudoname šalyje Graži Dar 
bina. I niekur nesutikta. It paveikslas.

19 Neramiom Žarstės bangom atsiliepia jos žvilgs.-
LINA girdi, kaip ją vejasi. Neria tiesiai į liepų Į niai. Šokinėja ir bėga.

tamsumą prie salės. Nori slėptis už medžių, bet Vik- —Eime! — tsria jis lengvu balsu.
toras jau čia pat. Už tilto Lina sustoja.

Panele Lina, palydėsiu! — Čia gyvenu,.— parodo į kairę Ten du dideli
— Nereikia! klevai gožia naujus, šviesiai dažytus namus — Ma-

PAULIUS JURKUS

SMILGAICIŲ AKVARELE

— Nepraleisiu! — Jis užstoja kelią. — Eime 
drauge!

Ji sugrūda rankas į apsiausto kišenes ir staiga 
šauna pro šalį. Skuba jos žingsniai, ir Viktoras sku
ba drauge. Čia pat tarp akmenėlių sušnekusi Žarstė, 
ir šv. Florijonas, toks augštas, didelis, su vandens 
kibiru.

Lina stabteli.
— Jūs gi nežinote, kur aš gyvenu! Kaip galit 

lydėt mane?
Jos balsas drumstas, bet Viktoras ramus prieš ją.
— Nežinau! Jūs gi tikrai dar atsimenat savo1 

namus!
Ji nuleidžia galvą ir eina į dešinę. Ir meistrasĮ 

drauge. Namukai miega. Sapnuoja sodai. Gatvėje 
nė žodžio.

kose pilnatis. Naktis šviesuolė plukdosi upelyje, bė
ginėja gatve, šoka tilto atramom.

— Pažiūrėkim į skaidrų vandenį, — Viktoras 
stabdo. — Jum reikia nusiraminti.

— Bet ar galima? Aš nesitikėjau! — ji sudreba. 
— Ko, būtent?
— Kad taip prieš mam-' Aš jokių gandų nelei

dau. Julius sugalvojo!

PREMIJUOTAS ROMANAS

50 tęsinys

niekas netikės.
Lina įsikimba į duris.
— Dėl to, kad aš neturtinga! —ji sušunka iste

riškai ir pradeda verkti, įsikniaubusi į staktą.
Klebonas sukruta. Ašarų jis nelaukė. Juk jie ne- 

sibara, tik šiaip kalba.
— Taip nėra, visi mes tokie. Ką čia dabar bliau

si lyg ožkelė. Aš nepykstu. Pasakiau dėl tvarkos, kad 
pačiai būtų geriau.

Lina nudengia veidą, peržvelgia gonkas, Atrodo, 
lyg norėtų kalbėti. Staiga puolasi į gatvę ir užtren
kia duris.

Visi sujuda. Buhalteris nori žengti, bet tuoj at
sisėda ir abi kojas prispaudžia prie grindų. Pakyla 
meistras, nerangiai išsitiesia ir skuba prie durų.

— Kaip čia, negi vieną verkiančią paleisim? — 
lyg neapsisprendęs, lyg pats nenorėdamas, peržvelgia 
visus. Kontrolasistentas jau stojasi, bet klebonas už
bėga už akių;

— žinoma, tai bus geriausia palydėk, Viktorai,

Cia trobos baigiasi, ir pasirodo Žarstė su me-, toras. Priešais miestelis. Mėnesienoje tamsūs medžiai 
diniu tiltu. Už jo išsiskėtę topoliai ant kalno. Jų ša-1 atrodo it mūras, apjuosęs bažnyčios bokštus. Kur-ne-

3.

tautinių šokių šventės progra-keletas straipsnių apie lietuvių
ma didelė ir įvairi. Repertuare 
apie lietuvių tautinių šokių. 
Vienus šoks vieni vyrai, kitus 
tik moterys, kiti bus bendri. Šo
kių šventei parinkti būdinges- 
nieji lietuvių tautiniai šokiai. Jie

tautinius šokius, jų grožį, savi
tumą. Vadove bus pavaizduo
ta lietuvių tautinių šokių isto
rija. Ta prasme vadovas turės 
didelės vertės ateičiai. Vadovas 
bus gausiai iliustruotas. Visos

gražūs, lietuviški, skirtingi nuo1 tautinių šokių grupės prašomos
kitų tautų tautinių šokių. Šo
kius palydės didžiulis orkestras, 
kuriam diriguos žinomas mūsų 
dirigentas Bronius Jonušas. Šo
kėjų tarpe nuotaikos pakilios 
ir jos diena iš dienos vis plačiau 
išsilieja į didingą ir visuotinį en 
tuziazmą Šventėje dalyvaus 32 
šokėjų vienetai su apie 400 šo
kėjų.

Pirmoji lietuvių tautinių šo
kių šventė bus visuotinė. Joje 
dalyvaus ne tik Chicagos ir ar
timųjų apylinkių šokėjai. Tauti
nių šokių šventės nuotaika jau 
gyvena Detoito, Clevelando, New 
Yorko, Kanados ir kitų vietų 
šokėjai ir vadovai. Tolimiausių- 
jų vietų šokėjai rodo ypatingai 
didelį susidomėjimą ir kruopš
čiai ruošiasi šventėje dalyvauti. 
Jau balandžio mėn. tautinių šo
kių vadovai pradės lankyti pas
kiras tautinių šokių grupes. 
Tautinių šokių šventės vadovas

Pirmoji Amerikos ir Kanados 
lietuvių tautinių šokių šventė 
bus įamžinta filmoje ir šventės 
išvakarėse išleidžiamu vadovu. 
Vadovo redaktorium pakviestas 
muz. J. Kreivėnas. Vadove bus

rašyti savo veiklos aprašymus, 
pasirodymus, surinkti vadovų, 
šokėjų nuotraukas ir siųsti va
dovo redaktoriui adresu: J. Krei 
venas, 1602 S. 48 < (., Cicero, 
Illinois. Vadovui skirtą medžia
ga prisiųsti ligi balandžo 1 d. 
Vadovas pasirodys t 'utinių šo
kių šventės išvakarėse ir kiek
vienas šventės dalyvis jau galės 
jį įsigyti. St. I)ns.

timiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiu 
v<si P'tisbui el'ii lietuviai 

KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių 

Kataliku Radijo Programų

— vadovaujama —

Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA 
Kiekvieną Meknutuien* niM>

1:30 Iki 2:00 .ai p. ” 
re stiprios ir galingos

WLOA
radijo stoties rradpockf 

įsais reikalais kreipkitės šiuo adr« 
su: LITHLANIAN CATHOL1C HOUF. 
tadlo Station WLOA. Braddock. Pa
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Pirkit Apsaugos Bonus!

BARIAI LimiVli l \l l ik smiiIMMo

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

I R
Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS &
6245 S. Westem Avė.,

LOAN ASSN.
Čhicago 36. III.

CRANE SAVINGS &
2555 W. 47th St.,

LOAN ASSN.
Chicago 32, III.

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

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

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

Atliekame dideliut Ir msžus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobiliu dalis.

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

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

ma miega, bet aš dar nenoriu gulti. Palydėk i kalną 
Juk negalima šitaip!

Nelaukus atsakymo, skiih.i pirma, slysta sausa 
žole, klumpa ir vėl kopia. Pačioje viršūnėje — koply
tėlė, storulių topolių apsupta. Viktoras žvilgteri į 
stiklines duris.

— Čia labai seniai buvo mūsų parapijos pirmoji 
bažnyčia, — aiškina Lina — Jos prisiminimui ir pa
statė šią koplytėlę. Kalnas gi vadinasi Beržais

Meistras braukia ranka per sienas ir apeina 
aplink.

— Nesibijokit. čia jokio tako nėra. niekas ne
matys! — pastebi Lina pašaipiai

— Nesibijau, tik šiaip sau žiūriu
— Prie beržų daug dražiau ir įdomiau, — paro

do ranka ir pirmoji nuėjus atsisėda Sustoia ir Vik-

kur spindi skardiniai stogai, lyg prasiveržę šaltinėliai 
Dešinėje per ganyklas sidabruoja žarstė Kairėj* 
kalva už kalvos, medžiai, sodvhns

— Gražu ir vieniša, — svajoja Lina 
— Taip, tikrai, — jis atsisėda šalia 
— Kaip jūsų vardas? Dar nežinau! — ji at

sisuka.
(Bus daugiau)

(
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MŪSŲ
Pliiladelphia, Pa.

KOLONIJOSE
Cicero, III.

— Albert L. Skurdis, kurio 
tėvai gyvena 1407 So. 501 h Ct.,

; neseniai įstojo į St. Joseph ko- 
legijų, Collogeville, Ind.

Prasmingai paminėtas Sv. 
Kazimieras

Kovo 3 d., visai Philadelphi
jos arkivyskupijai meldžiantis 
už Lietuvą (maldos dieną paskel 
bė Philadelphijos arkivysk. d’- 
Ohara, kai jis priėmė Vasario 16 
proga lietuvių delegaciją), lietu
viai vyčiai, ateitininkai ir skau
tai, glaudžiame būryje išklausę 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioje 10 vai. šv. mišias ir priė
mę šv. Komuniją, prie bend
rų pusryči ųstalo, dalyvaujant 
vietos kunigams bei svečiams, 
paminėjo Lietuvos jaunimo glo
bėją šv. Kazimierą. Minėjimą 
pradėjo vyčių pirm. E. šaulytė, 
pabrėždama šios šventės reikš
mę ir džiaugdamasi, kad skau
tai, ateitininkai ir vyčiai žengia 
sutartiniu keliu. Visų trijų or
ganizacijų atstovams tarus po 
trumpą žodelį (skautų ir vyčių 
lietuviškai, o ateitininkų angliš
kai) ilgesnį žodį, nors angliškai, 
bet giliu lietuvišku turiniu tarė 
vyčių svečias iš Netvarko Jan
kauskas, pabrėždamas, kad ir 
čia gimusį, kaip jis pats, senoji 
Lietuvos galybė bei didybė ir 
dabartinės jos kančios verčia 
būti susipratusiais bei vienin
gais Amerikos lietuviais, kovo
jančiais dėl Lietuvos laisvės.

Apie šv. Kazimierą kalbėjo 
dr. A. Klimas, išryškindaams 
šv. Kazimierą, kaip mūsų tautos 
tobulumo viršūnę.

Minėjimą baigiant, prel. Va- 
lančiūnas pabrėžė, kad šv. Ka
zimieras buvo vienu didžiausių 
tautos didvyrių.

Minėjimą gražiai pravedė vy
tis Juozas Janulaitis.

Plečiamas lietuvių bankas

Patirta, kad lietuvių bankas, 
vadovaujamas Cb. Cheledin, pra 
ėjusius metus baigė su dviejų 
milionų dolerių pelnu, pasiekda
mas 26 mil. Per pastaruosius 
metus nuostabiai didelis kapita
lo prieauglis rodo, kad ši senoji

— Vytautas Rūbas, kurio tė
vai turi drabužių valyklą netoli | 
Šv. Antano parapijos bažnyčios, 
užbaigė tarnybą Dėdės Šamo ka
riuomenėje ir sugrįžo į namus. 
Ateityje žada tęsti studijas Illi- 

' Edv. š.

Aprašė lietuvius

“Cicero Life” laikraštis 1957 
m. kovo 6 d. pirmame savo pus
lapyje aprašė Cicero lietuvių pa 
gerinimo ir politikos klubo 50 
metų sukaktį, ta proga pateik- nois universitete, 
damas žinių iš klubo praeities, i

Laikraštyje pažymėta, jog vie| Har,|ord Co„n
nu šio klubo steigėjų yra dabar-’ 
tinio Cicero miesto asesoriaus 
tėvas John Kimbark, išbuvęs jo 
pirmininku net 27 metus. Kim- Šiais metais, kaip ir kiekvie- 
barko atsiminimu, klubo įstei-, na’s metais, Hartford, Conn., 
gimo dienomis dabar tirštai lie- suruoštas Vasario 16 minėjimas 
viais apgyventoje Cicero daly- praėjo iškilmingoje nuotaikoje, 
je — Grant Works sekcijoje — I Minėjimas pradėtas vasario 24 
tebuvę tik 12 medinių namų., d. 10 vai. lietuvių parapijos baž- 
Tada čia tebuvusi tik viena krau tyčioje, kur atlaikytos iškil-

Altus ir Baltas dėkoja

tuvė priešais dabartinį National 
Malleable and Steel Casting Co. 
fabriką, ties Laramie Avė ir 14 
Str.

Dabartinės Roosevelt Road ir 
Cicero Avė. buvusios duobėtos 
ir prie šių gatvių sankryžos 
buvusin miškelin žmonės arklių 
traukiamais vežimais suvažiuo
davo gegužinėms.

Laikraščio žiniomis, Cicero lie 
tuvio pagerinimo ir politikos klu 
bo tikslas buvo ne tik rūpinima
sis miestelio gerovės reikalais 
bei tinkamų miestelio pareigūnų 
parinkimas, bet taip pat ir sie- 
lojimasis atvykstančiųjų lietu
vių imigrantų globa.

Čia pažymima, jog be Kim- 
barko klibo steigėjais buvo šie 
asmenys: Antone Belawski, A- 
dam Šilingis, Victor Palionis,

mingos šv. mišios už kenčian
čią Lietuvą. Jautrų ir tai dienai 
pritaikytą pamokslą pasakė pa- 
sionistas tėvas Geraldas Motie
jūnas. Nuoširdi padėka priklau 
so jam, vietos dvasiškijai, muz. 
E. Maniukienei ir jos bažnyti
niam chorui.

NEPASENUSI

Eugenia Frazier, Springfield, Vt., 
švenččia 91 m. sukaktį žaizdama 
kėgliais.

3 vai. p. p. lietuvių mokyklosbet kuo prisidėjusiems prie šio
salėje įvyko to minėjimo antro
ji dalis. Už jo sėkmingumą nuo
širdus ačiū priklauso kongreso 
nariui E. H. May ir kun. Mar- 
tinkui už pasakytas kalbas, Hart 
lordo vyrų chorui su muz. J. 
Petkaičiu priešakyje už mielas 
lietuviškas dainas, Hartfordo 
šešt. mokyklos moksleiviams ir 
mokytojoms Jucėnienei ir Dap
kuvienei už suvaidintą veika- 
liuką “Kelias į tėvynę”, P. G. 
Krasauskaitei - Dragunevičienei

Charles Tomašauskas, George u- grimavimą> adv. F Monchu-
Pocius, Joseph Wilkiel, Kasper 
Miklosz, Antanas Mikutis, Jo
seph Nagaitis. George Andziu
lis ir Wladislaw Gabowski.

Barzdų auginimo konkursas
Cicero miesto šimtmečio su

kakties proga įvairių pramogų 
tarpe yra skelbiamas barzdų au
ginimo konkursas, ir čia charak 
teringiausiem barzdočiam bus 
skiriamos premijos. Konkurso 
laimėtojams yra paskirta 500 
dol. pinigai ir 10 elektrinių sku-

nui, kurio pastangomis Connec- 
ticut gubernatorius savo pro
klamacija vasario 16 dieną pa
skelbė Lietuvių diena, Savonio 
posto veteranams, adv. L. Ma- 
zotui, Z. Strazdui, J. Giedraičiui 
ir visiems atsilankiusiems bei

minėjimo pasisekimo
Prie įėjimo surinkta $122.60. 

Aukų lapais — $542, už ką au
kotojams bei aukų rinkėjoms 
nuoširdus ačiū.

Po $10 aukojo L. Mazotas, 
J. Rėklaitis, Klimas, J. Giedrai
tis, C. Šimkus, Buškevičius, Auk 
štikalnis. Muraška, X. Y., Ant. 
Gedraitis. Krikščiūnas aukojo 
6 dolerius.

Po $5 aukojo šerkšnas, kun. 
Cukuras, Kuprevičius, Navikas, 
Mackevičienė, Špakauskas, Mor
kūnas, Petras K., J. Nniurka,

■ J. Leonaitis, T. ir P. Norkai, J. 
Dapkuvienė, Saliamonai, Klimas, 
J. Papievis, A. Mockus, Migli
nas, Gailiūnas, Šliogerienė, La
pinskas, Kirkutis. P. Baltruko- 
nis, Račkaitis, Rimaitienė, Ka- 
začiūnas, J. Dapkus, Miliukas ar 
Miluckas, Žitkus, Balskis, Si- 
manauskas, Šimanskienė, Nor
kūnai, Tijunelienė, Ruseckienė, 
Domas, Giedraitis, Jr., A. Po
vilonis, Osuchas, E. Petkevi
čius, P. Dapkus, A. Mazalas.

Po $4 aukojo Stankevičius, B. 
Galeckis, Drigunevičius, Liut
kevičius ir Strazdas.

Po $3 aukojo P. Gailiūnas, Ju 
cėnas, V. Gailiūnas, K. Migli
nas, Luckas, Sobalis. B. Mani- 
kas, Vaškelis.

Kiti aukojo po mažiau. Dar 
kartą visiems nuoširdžiu dėko
jame. Alto ir Ralfo Sk. V-bos

Grand Rapids, Mich
Minėjimas nulio bangomis
Vasario 24 dieną Lietuvių 

bendruomenės skyriaus sekre
toriaus Kazio Alkevičiaus pas
tangomis Vasario 16 paminėtai 
ir per vietos radio stotį WGRD. 
Lietuviškoji visuomenė labai dė 
kinga skyriaus vedėjui p. Bob 
Whitcomb už leidimą radio pa
galba supažindinti vietos visuo
menę su Lietuvos istorija, kal
ba, papročiais ir duoti pasiklau
syti lietuviškos muzikos bei dai
nų.

Ltnksmavakaris
Vietos lietuvių choras, atšven 

tęs savo penkerių metų gyvavi
mo sukaktį ir ta proga su di
deliu pasisekimu pastatęs ope
retę “Lietuvaitę”, ketina sureng 
ti linksinavakarį.

Reikia pripažinti, kad lietuvių 
choras dabar yra pajėgausias 
lietuviškas vienetas; lietuviškoji 
visuomenė jo pasirodymų visada 
mielai laukia.

Choro visus reikalus tvarko 
nenuilstami visuomenininkai An 
tanas Maskeliūnas ir Alfredas 
Puodžiūnas. V.

Toronto, Ont
Mažųjų Užgavėnės

Puikioje Prisikėlimo parapi
jos salėje kovo 3 d. 3 vai. p. p. 
įvyko vaikučių parengimas — 
"balius”, kuris pavadintas jų 
Užgavėnėmis. Rengėjos — Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo sese
lės.

Į tas mažųjų Užgavėnes pri
sirinko pilnintelė salė mažųjų 
žiūrovų ir beveik tiek pat suau
gusiųjų bei vaikučių palydovų. 
Kaikas netgi kalbėjo, jog dėl 
tiek daug publikos naujoji, di
delė ir puošni Prisikėlimo para
pijos salė esanti nermaža. Tai 
ir parodo gražų seselių rengia
mų vaikučiams pramogėlių pasi
sekimą.

Scenoje matėme. gražutes lė
les, inscenzuot is iš gyvųjų mer
gaičių ir vieno berniuko, girdė
jome puikiai deklamuojantį ka-. 
minkrėtį — augštu cilindcriu ir 
virvėmis rankoje berniuką,ste
bėjome ir SPKeme paaugesnes 
mergaites, bešokančias tautinių 
motyvų šokius, pagaliau dauge
lis ir suaugusiųjų ėjome kartu 
su mažaisiais ratelio, šokome, 
dainavome, ir visiems buvo la
bai, labai smagu. Galiausiai at
važiavo su ratukais “Gaidelis ir 
vištytė”, kurie apdovanojo be
šokančius "rojaus” raudonšo- 
niais obuoliais.

Salėje visi vaikučiai galėjo nu 
sipirkti gražias dekoratyvines 
kepuraites ir gražiai dūduojan
čias dūdeles. Šiais reikmenimis 
jie visi uoliai apsirūpino. Na, ir 
buvo sutartinio dūdavimo sa
lėje... Meninėje dalyje dalyvavo 
jaunutės ateitininkės ir darže
lio auklėtiniai vaikučiai.

Vietos lietuviškoji visuomenė 
yra dėkinga seselėms už jų dar
bą ir triūsą. Pr. Al.

,■ A. J _______
J. G. IfiLEVISION COMPANY

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

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

ATIDARA IR SEKM. nuo 11 vai. ligi 3 vai

lietuvių tapymo ir skolinimo į- timuisi mašinėlių.
staiga yra labai gražiai vedama. 
Paskutiniame direktorių posė
dyje nutarta sudaryti skyrių 
Philadelphijos šiaurėje, Stenton 
ir Erie Avė. rajone. Tam leidi
mas jau gautas. Į naujų direk
torių sudėtį paskutiniame posė
dyje išrinktas E. vKanin, žino
mo senosios kartos veikėjo A. 
Kaniušio sūnus. Su malonumu 
tenka paminėti, kad * jaunasis 
Kaniušis taip pat labai gražiai 
kalba lietuviškai.
Skulpt. P. Vaikys naujam name

Skulpt. P. Vaškys jau kelin
tus metus verčiasi vykdydamas 
stambesnius skulptūros užsa
kymus. Pastaruoju laiku, plės
damas savo dirbtuvę, gražiame 
Philadelphijos priemiestyje nu
sipirko puikius namus, kur yra 
galimybė gerokai praplėsti savo 
dirbtuvę. Dabartinis jo adresas 
yra 2510 Finley Str., Comwel’s 
Heights, Pa.

Vyčių planai

Norintieji šiame konkurse da
lyvauti turi užsiregistruoti šimt 
mečio sukakties minėjimo komi
tete pas jo direktorių Ray 
Booth, 5637 W. Cermak Rd., tel. 
OLympic 6-1435.

Trumpai

— Kaip Cicero miesto policija 
praneša, vagys taikstęsi įlipti 
per langą į Viktorijos Petraus
kas gyv. 1603 So. 50th Ct., bu
tą, buvo užtikti jos kaimynės 
Harriet Surkalo ir turėjo nešdin
tis nieko nepešę.

tisais Šimtmečiais yra pasakę apie į 
Mariją ? Apie tai rasite naujai iš 
spaudos Išėjusioje poeto A. Tyruolto 
paruoštoje Marijos antologijoje, pa
vadintoje:

Aušros žvaigžde
Ola sudėta 68 didžiųjų poetų eilė

raščiai, poetų, atstovaujančių 15 tau
tų. Ola randami tokie pirmaujantieji 
Kūrėjai, kaip Dante. Byronas, Ches 
tertonas, Goethe, Heine, V. Hugo. 
Oertrud von Le Port, T,ongfellow 
Maironis, Mickevičius, Milašius, Mil- 
tonas, Gabrlel Mistral, Poe, Puški
nas, Kilke, Šekspyras, Šileris, Una- | 
muno, Verlaine ir'daugybė kitų.

Tai poezijos antologija, kuri ne
sensta, kurios vertė ir po keliasde
šimt m«tų bus svarbi, kaip šiandien
Kaina 92.00.

Užsakymus kart" «u pinig»b> Uųskite

DRAUGĄ 
4545 West 63rd Street

Chicago 29, Illinois ,

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną

Dr. A. Baltinis savo recenzijoje 
apie šj romanų taip rašo: P. Kesiū
no romanas “Tarp Žalsvų palapinių" 
gražiai iškelia tų pasiaukojimo didu
mų, kurj beviltiškoje kovoje dėl tau
tos laisvės parodė Lietuvos partiza
nas, tų idealizmų, kuriuo degė mūsų 
jaunimas, liedamas kraujų dėl savo 
žemės, tuos didžiuosius nuostolius, 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. Todėl šj romanų 
skaitome su malonumu ir dideliu su-

Vyčių iniciatyva Šiais metais stdomėjtmu. Ypač romane minimi 
ta žygiai žavės jaunimų ir kels jo dva-Vasario 16 proga buvo išrūpinta sis romanas, atskleidžiąs mfisų

Philadelphijos lietuviams audien
cija pas Pennsylvanijos guber
natorių. Vyčių vadovybė, džiaug 
damasi šiuo pasisekimu, jau da
bar pradėjo parengiamuosius 
darbus, kad kitais metais Vasa
rio 16 proga Pennsylvanijos sos 
tinėje Hirrisburge įvyktų Penn
sylvanijos lietuvių banketas, ku 
riame dalyvautų ne tik guberna
torius, bet ir senatoriai ir Kon
greso nariai.

Lankčsi fotogr. V, Maželis

Paskutinį vasario savaitgalį 
Philadelphijoje lankėsi foto me
nininkas V. Maželis, gyv. New 
Yorke, ir padarė visą eilę ryš
kesnių vietos veikėjų ir šiaip as
menų bei grupių nuotraukų. Dėl 
laiko stokos, V. Maželis negalė
damas visų užsakymų atlikti, 
yra pažadėjęs tuo pačiu reikalu 
dar kartą Philadelphiją aplan
kyti.

herojiškai tragiškus epizodus, yra 
šviesus spindulys tremties idealizmo 
ugdyme.

2»n p«Hi. Kaina S3.no

“DRAUGAS"
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.

Skelbkite,s “Drauge"

Yra kaloaina mieste, kad STEJLN TEXTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairiu vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims.

VIRS 15,000,000 Amerikos gyventoją žino.
kad taupyti apdraustose Taopvmn Ir Skolinimo Bondrovėsr vr* 
sauga Ir pelninga.

Universal Savlngs and lx>an Amociation ntiikrimt Bausta
me Ir gražų pelną

Saugomą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną —- 
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per lalAkiia. Boa gr**- 
tas Ir draugiškas patarnavimas

’>ėl paskolų Ir visais finansiniai* reikalais kretpldtą*

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATJON 

1800 S. Halsted Streei, Chicago 8, Illnois ’
✓r

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTALJ
B A L DU S
VIETOJE IK Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
2813 W. 91st St„ Chicago, III. 

Tel. PRrescctt 9-2781

VIKTORO K O 2I C O S 
IJetuviškr. gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 S. WE8TERN AVĖ. PR 8-9633

KNYGA,
Kokios naši rodo tik rrtais l*iknts>
mais

PREMIJUOTAH1R DRAUGU 
ROMANAS

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainą:
Geriausios ANGLIŠKOS bei “trorsted MEDŽIAGOS kos

tiumams, kurią kainos paprastai yra $9.80, dabar tik . $4.50
Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 

ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiąue taffeta’’, pa
prastai $1.98, dabar tiktai .................................................. 98c.

60 colių vilnonės medžiagos ir “flannel’’ vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ...i.............................. $1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98, tiktai .......................................................................$1.39

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik $1.09

Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek- 
viei.u pirkinio virš $20.00 gansite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 

“laces“, satinų, taffetą, '‘brocades’Shantnng, ir t. t. Taip 
pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UHIOH AVEHUE

I blokai* į rytus nuo Halstod St., 1% bloko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOnroe 0-8152.

WHOLESALE
VOKIŠKAS VAIKŲ on
VEŽIMAMS .............

Siunčiam visur veltui 
Rašykit dėl informacijų 

$50.00 vprtes vaikų Lo- qn
Įvytę su matracu .........
j Gražiai dekoruota įvairių spalvų 

6 -šiems metams.
Dviračiai, žaislai, iėlių vežimėliai. 
Prieš perkant palyginkit kainas 

į čia.
BABY SHOP

1075 Archer (kampas Archer Avė. ir Galif. Brighton Park. BI 7-2889 
išrinkta iŠ kArinri, “j™ Vall‘n<l°" ™ » "!. 7 .« * fcetvnfd. *« » »»• . .
Komisijos ir nepaprastai palankia ................... ....... ■■... . .... — ■ ■ ... . ----- ----- -
sutikta skaitančios visuomenės <

Didelė I,iet.uviSkos buities knvua

Aplankas dail. J. Paukštiene, 
Lietuviškos Knygos Klubo leidiav* 
4'I4 pat Ksins 414.00

• ntsskvmus ir pinigus siųskite

l» R AUGAM
4545 West OSrd Street. 

UMcago 29, Illinois

PRANAS SALEMONAVIČIUS
• Paruošia paprastas ir sudėtingas (nuosa

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

_ 504 Weat 33rd Street (netoli Normai Avenne).
—Valandos: Kasdien iškaitant šeštad. ir sektu, nuo 9 v. 

rvto iki 9 v. vak., bet svarbu, kad telefonu snaitirtnmėt laiką VIctory 
2-3486. 20 METŲ PATYRIMAS — ŽEMOS KAINOS

SPECIALUS
BARGENAS

Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NUO
$49.50

Ir atigščiau

UI

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
PEMY A. RAUDONIS, NEL1.IE BERTULIS, Sav.

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

Krautuvė atidaryta nekrnadieniaia nuo 11 Iki 4:110.
J

TELEVIZIJA - RADIJAS
HI-FI FONOGRAF.M • VOKIAMI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMI*

FRANK S TV & RADIO. INC .;
32U ta. Naieeit Si Caiiunat S-7252

ęAes 

mokame

1 MIDLAND
1

Savings and Loan^^ 
Association

SlKSURE Dpi
f

et k 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA l»

pelningiausia

Taupymo

• I NOkOVf

403$ Archer iveeue t.i lai-a7w 
AUGUSI SALDUKAS

J
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Los Angeles, Calif. Springfield, Ilk
IJB apylinkės metinis 

susirinkimas
Mūsų kalba — brangi

' Springfielde Vasario 16 rninė-
[ jime kun. dr. K. Matulaitis la-
! bai įdomiai kalbėjo apie mūsų
| kalbos senumą ir jos grožį, pa-

. . . T. . . ! rodydamas naujai surastus do-ni, 12 vai. Šv. Kazimiero para-i, J • i• • kumentus. Kalbėtojas ragino! pijos saleje. Valdyba ir revizi- , . .. , ,, . ?. , , ... ... .. branginti savo kalbą, kaip vieną' los komisija pateiks pranešimus ... .. , ,x- • *ii n seniausių ir gražiausių kalbų pa- apie praėjusių metų veiklą. Bus . J* * *1.* A « * Ulini W M o V»Q to c? onnrnf. nndni.

JAV LB Los Angeles apylin
kės metinis susirinkimas šaukia
mas š. m. kovo 24 d., sekmadie-

renkama nauja valdyba, revizi- sualy. Parapijos choras padai-
, . .. . . ... navo gražių lietuviškų dainų. Vijos komisija ir kiti organai. Visi . .7. , , . . . ..." sus sužavėjo moksleivių ateiti-lietuviai kviečiami šiame svar

biame susirinkime dalyvauti.
LB Los Angeles apylinkė nuo-, , .. _ ,, . .. .. ° ... . ... deonų muzika. Publika ilgai plolat stiprėja, pilniau ir pilniau . * . .. 6 /

gauna pripažinimą visų P. Ka-

ninkų pasirodymas su tautiniais 
šokiais, deklamacijomis ir akor-

IsTVKRMINUAS Newark, N. J.
Užgavėnių vakaras

s. m. kovo 2 d. Sv. Jurgio pa
rapijos salėje Užgavėnių vaka
ras buvo vėl sutraukęs pilninte-

i viskais blynais bei kitais uzkan- 
' džiais, kuriuos pagamino Jokū
bo Bluko močiutė su kitų kai
mynių lietuvių moterų talka. Tar 
psuavio pasikalbėjimo tema bu
vo daugiausia Vasario 16 buvęs .

spauda gražiai paminėjo ;,v. Ka
zimiero šventės iškilmes. fiv.i 
mišias atnašavo ir pamokslų pa 
sakė dvasios vadas kun. A. Jan
kauskas. Vytis

lę salę tautiečių pasižiūrėti ir televizijos pusvalandis ir Užga 
paklausyti gražios programos, 
kokias duoda visi tie parengi
mai, radijo valandos ir televi
zijos pusvalandžiai.

i Šiame parengime Rūtos an
samblis suvaidino scenos vaiz
delį iš Užgavėnių papročių, spe- 

I cialiai parašytą rašto. Kotry
nos Grigaitytės - Graudušienės.
Kaimo Užgavėnių “alasas”, dar
ni daina ir tautiniai šokiai su
darė šio vaizdelio turinį.

Neužmokėjo $114,068 
mokesčių

Federalinės įstaigos patrau
kė atsakomybėn pietinės Chiea- 
gos verslininką Henry Krueger, 
kuris yra advokatas ir Lawn 
Savings bendrovės (3525 W. 
63 str.) prezidentas ir kuris 
kaltinamas nesumokėjęs $114,- 
068.

Teisia už apgaulę darbo 
unijoj

Chicagoje yra teisiamas Jo- 
seph Paul Glimco ir keturi kiti 
jo sėbrai, kurie būdami įtakin
gi darbininkų unijose prievarta 
išreikalaudavo sau kyšius iš 
paukštienos prekybininkų.

vėnių vakaras, kurie visų dideliu 
pasigėrėjimu buvo labai teigia
mai vertinami. Buvęs Vasario 
16 televizijos pusvalandis, sa
koma, buvo už visus kitus anks
čiau buvusius gražiausias ir įdo 
miausias.

Jokūbas Stukas šiandie yra 
“užsi kasęs” savo disertacijos 
dartiu ir negali išnaudoti ansam 
blio entuziazmo, kurį įnešė Eli-

Hidroelektrinė stotis 
misijose

Iš Naujosios Gvinėjos j Pitts- 
burgho apylinkes atvykę du mi
sionieriai perka hidnoelektrines 
stoties visus įtaisus ir gabens 
atgal į to krašto misijas, kur 
kalnų upėse statys elektrai ga
minti stotį.jo mažamečiams muzikantams 

Lėliui, Paulioniui, Turauskui ir 
deklamuotojai Reginai Abrami-
kaitei. Tautinių šokių šokėjai j ame"’i thews7* Ikompa“nuojVnt Liudui kh* &ruPės ilgimas į chorą

I ,kietl® pasaulinio masto kūjo meti- J , J . , . Ansamblio dirigento Algirdo Ka
čanausko ir tautinių šokių vado-

lifomijos lietuvių. Reikia tikė
tis, kad po metų kitų LB Los
Angeles apylinkė bus stipriau-“““" . . .. . . ,------ .......... .....„
šia lietuviu organizacija visoje buvo V1S1 aPsirenS? gražiais tau- kas Connolly. Jis užsispyrusiai ko- [ Stukui, puikiai padainavo keletą 

___ *: ...____ tiniais drabužius. Visą progra- “................
mą parengė daug darbo paauko-

Kontraltas Juodytė ' - Mat-|zabetho skaučh* ir tautinh* ŠO’

' Kalifornijoje, apimanti visų pa 
kraipų ir įsitikinimų lietuvius.

Iš didesnių parengimų 1956 — 
1957 metų veikloje vietos apy
linkė turėjo gana didelę gegu
žinę su programa, korop. Bro
niaus Budriūno kūrinių koncer
tą ir lietuvių pasirodymą ameri
kiečiams bei kitataučiams vadi
namoje "Cavalcade of Culture”, 
ruošiamoje Hollywoodo mokyk- 

1 lų vadovybės. Visi šie parengi
mai tikrai puikiai pavyko. Čia 
suminėtini programų atlikėjai —- 
Šv. Kazimiero parapijos mišrus 
ir moterų chorai bei vyrų ok
tetas, vadovaujami komp. Br. 

I Budriūno; L. Zaikienės tautinių 
šokių grupė, solistė Helen Swag 
gart, violončelistas Alg. Motie-

dama ateitininkų ratelio globėja 
Stasė Šidlauskienė, kuriai pri
klauso didelė padėka ir pagarba.

Trumpai

voja su Čekoslovakijos komunistė lietuvių kompozitorių dainų ir
ne valdžia norėdamas, kad leistų 
išvykti Olgą Fikitovą, kurią jis no
ri vesti ir su kuria susipažino Mel- 
bourne, olimpiadoj. (INS)

operos ištraukų. Ansamblio so
listams akompanuojant muz. 
Algirdui Kačanauskui, lyrinis 

tenoras Kazys Laurinaitis pa
bos narys, o motina Stasė su dainavo Pora dainelių, lyrinis 

i sūnumis Springfieldo ateiti- sopranas Diana Mackeliūnaitė
— Violeta Abramikaitė per ninkų veikėjaf Šidlauskienė y- Padainav° dvi dainas. Barito- 

metim mokyklos, kurioje ji mo-‘ ra Sprįngfieldo moksleivių at-kų nas Liudas Stukas- kaiP papras 
kosi, pasirodymą suorganizavo ratelio globėja ir pavyzdingai tai’ gražiai padainavo taip pat 
ir pašoko lietuviškos polkos so-j vadovauja rateliui. Jinai surado1 P°ra dain^ VVr4 bals4 kvarte- 
iL^Ld7,;^!tU7^!L^„fl\būdusPrie ateitininkU P^raukU tas (KazVs Laurinaitis, Kazys 

ir čia gimusių-lietuvių vaikus.kitatautės, visos apsirengusios 
lietuviškais tautiniais drabu
žiais. Salėje buvo apie 1,000 
žmonių, ir šokėjos susilaukė di
delių plojimų.

— Jurgis ir Julė Vyšniauskai,
čia gimę lietuviai, visada akty
viai dalyvauja lietuviškame gy
venime. Jų šeimos paveikslas

kaitis, filmų ir televizijos akto-( buvo įdėtas Springfieldo didžiau
rė Rūta Kilmonytė ir kiti. Di
džiausią rūpestį ir nuoširdumą 
parodė komp. Bronius Budriū- 
nas su savo vadovaujamais cho
rais. Be jo talkos beveik būtų 
buvę neįmanoma tų visų paren- 

! girnų bei pasirodymų suruošti. 
Turbūt komp. Bronius Budriū- 

>nas yra vienintelis iš lietuvių 
menininkų — kūrėjų Ameriko
je, kuris taip nuoširdžiai ir to- 

,įkiu dideliu noru remia Bendruo- 
■ menės pastangas ir veiklą.

JAV LB Los Angeles apylin
kės valdybą 1956 — 1957 veik
los metais sudarė pirm. dr. K. 
Alminas, vicepirm. L. Valiukas, 
sekr. Vai. Varnas, kasin. K. 

.'Liaudanskas ir narys kult. reik. 
i;dail. A. Rukšlelė. Kontrolės ko
misijoje buvo J. Andrašiūnas. 

iR. Dabšys ir S. Šakienė. Švieti- 
■mo ir kultūros komisijos na
riai — pirm. A. Rūkštelė, vice
pirm. L. Zaikienė, sekr. Ant. 
Dundzila ir nariai Br. Budriū- 
nas ir D. Mitkienė. Moterų ko
misija — pirm. P. Raulinaitie-

siame dienraštyje, prie kalėdinio 
stylo su lietuviškais valgiais ir 
tautiniais drabužiais.

— Jurgis Krasauskas yra ka
ro aviacijos majoras Kaliforni
joje. Jis dažnai aplanko savo 
tėvelius Springfielde. Majoras 
Krasauskas puikiai kalba lietu
viškai ir jo tėvai aktyviai daly
vauja lietuviškame gyvenime 
Springfielde.

— Mary H. Kacevičius, I Įeit., 
tarnauja Madigan Army Hospi- 
tal, Tacoma, Wash. Ši Spring
fieldo gražuolė yra trečios kar
tos lietuvaitė, dar visai jauna, 
puikiai kalba lietuviškai, nepa
keitus lietuviškos pavardės. Ji
nai pasakojo, kad tolimoje Wash 
ingtono valstybėje neteko su
tikti lietuvių, tiktai neseniai jos 
draugai karininkei atnešė jai 
laikraštį ir parodė vilkaviškiečių 
žydų paveikslus, sakydami, kad 
čia jos tautiečiai.

— Kun. O. Yunkeris, lietuvių 
parapijos klebonas, yra JAV LB 

nė, narės E. Tumienė ir S. Wai-' aPylink^s narys ir mielai pa- 
tekienė. šalpos komisija — A.

— Tadas Rąžulis, naujas at
eivis, yra susitaupęs pinigų ir 
žada leistis į prekybą. T. Ražai
tis yra meškeriojimo specialis
tas ir yra ką tai naujo suradęs 
meškerės patobulinimui.

— Dr. J. Paulauskas, naujas 
ateivis, gyvena netoli Spring
fieldo, Greenview, III., ir yra pa
sižymėjęs kaip geras gydyto
jas, kurį aplanko daug lietuvių.

Seattle, Wash.

Daukša, Liudas Stuk:s ir Vla
das Bagdanavičius) padainavo 
tris dainas. Jokūbui sveikinant 
ir pristatinėjant garbės svečius, 
buvo matomi komp. J. Žilevi
čius, Cižauskai, Salomėja Ce- 
rienė - Mulks, prel. Ig. Kelmelis,

vės mokyt. Jadvygos Matulaitie
nės nuoširdus darbas kelia an
samblio entuziazmą.

Aloyzas R u tlz i ta s

Gardner, Mass.
Minėjo šv. Kazimierą 

Kovo 3 d. Athol ir Gardner
vyčių kuopa gražiai paminėjo 
savo globėją šv. Kazimierą. Vy
čiai tą dieną priėmė šv. Komu
niją Šv. Pranciškaus parapijos j 
bažnyčioje, Athole. Po pamal
dų buvo bendri pusryčiai, kurie 
vyko Cedar Lodge restorane.

Kalbėjo Ida Vasilauskaitė. ži
noma ir kaip gera dailininkė. Ji

• Vengrijos rašytojų tylus 
streikas. Protestuodami prieš 
komunistinės vyriausybės sau
valiavimą, Vengrijos rašytojai 
pradėjo tylų streiką. Tai pa
tvirtino komunistų laikraštis 
“Nep Szabadsag”, kurio straips 
nį paskelbė Budapešto radijas. 
Vengrijos komunistų laikraštis 
apgailestauja, kad, “pradedant 
1956 m. lapkričio 4 d., Vengri
jos rašytojai atsisako spausdin 
ti savo veikalus ir yra visai pa
sitraukę iš viešojo gyvenimo”.

Skelbkitės “Drauge”!
♦S"

PAVASARINIS

IŠPARDAVIMAS
NUOLAIDOS . . .

NET IKI 7(1 /«

kun. P. Totoraitis, dr. St. Pet-'turi savo studiją ir yra gavusi 
rauskas, Diliai, prof. Raekaus-. daug premijų už savo piešinius.
kas, V. Kemežytė, Liudvinaičiai. 
entuziastingas tautinių kultū-
rinių parengimų ir daugelio Stu-i nai aplankyti.

Ji pasakojo apie Europos meno 
galedijas, kurias jai teko per-

Razutis, J. Rugelis ir Br. Seliu-
' kąs. Parengimų komisija — S.
< Waitekienė, A. Liudžienė, B. šim 

kevičienė, O. Pulkaunikienė ir 
S. Tamulaitienė. Visos komisi-i
jos, išskyrus valdybą ir kontro
lės komisiją, paliks be abejo ir 
toliau veikti.

Trumpai

— LB Ix»s Angeles apyl. v-ba 
nutarė visą pelną, gautą iš reng 
to komp. Broniaus Budriūno kū
rinių koncerto, įnešti į banką, 
atidarant specialią sąskaitą kom 

..pozitoriaus Budriūno kūrinių lei 
• dimui. Be abejo naujoji apylin
kės valdyba ir kitos organizaci
jos prisidės prie to fondo didini
mo. Pelno buvo gauta $68.05

— Lietuvos Vyčly 44-jo su
važiavimo metu ruošiamas kon

certas. Programą atliks žymu- 
.sis lietuvių dainininkas Vaclovas 

į Verikaitis iš Toronto, Ont., Ka-

Inados. Prie programos atlikimo 
prisidėti principinį sutikimą yra 
davęs ir komp. Bronius Budriū- 
f nas su savo vad. šv. Kazimiero

I parapijos mišriu choru. Kon
certas įvyks rugpjūčio 9 d. 8 vai.

130 min. Statler viešbutyje, Pi-, 
l^cific Bali Room salėje. L. V.|

f Konservatoriai per bailūs ko
voti ir per riebūs bėgti.

I Hubard

Nepriklausomybės minėjimas
Maža Seattle lietuvių kolonija, 

susibūrusi į D. L. K. Gedimino 
Draugiją, atšventė Lietuvos ne
priklausomybės atgavimo minė
jimą vasario 16 d.

Buvo susirinkę apie pusė Seat
tle gyvenančių lietuvių. Jų tar
pe apie 10 naujų ateivių (viso 
jų čia yra apie 12 šeimų).

Draugijos pirm. Miknys pra
dėjo minėjimą, o draugijos sekr. 
Beišėnas pasakė turiningą kal
bą, pabrėždamas, kad Amerikos 
lietuviai daug prisidėjo prie gar į 
bingo Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo. Naujasis ateivis 
Šalkauskas minėjo gražią ir di
dingą mūsų tėvynės istoriją.

Į minėjimą atsilankė latvių 
bendruomenės pirm. Argais, es
tų — Mikelson ir vengrų — Ot- 
lik, kurie trumpai išreiškė bend
rą mūsų ir savo skausmus dėl 
mūsų tautų likimo.

Dėka gero parengimo, kurį at
liko Miknienė, Zitkienė, Valiulie- 

Šalkausk’s ir kiti, šventė

ko parengimų rėmėjas, žinomas 
Nevvarko vaisvandenių ir ga
zuoto vandens daryklos savinin 
kas Kralikauskas, inž. Skurvy- 
das ir daug kitų, kurie dideliam 
žmonių susigrūdime buvo mato
mi tik vėliau. Šokiams grojant 
Romo Butrimo orkestrui, publi
ka vaišinosi gėrimais ir lietu-

Šventės rengimo komitetą su 
darė Barbara Milosz ir Rofoert 
Pounsky. Gardnerio ir Atholio

^E ^E ^E - E
KVALIFIKUOTAS SIUVĖJAS

Siuva naujus drabužius, 
taiso ir valo.

JUOZAS MESKELEVIČIUS
3437 So. Morgan Street
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S0 PHI E BAkCUS
RADI0 PROGRAMA

Iš WGES stoties — Banga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
N”’O PIRMAD. IKI PENKTAD.

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

SF.KMAII. 8:30—9:30 v. r. Iš stoties 
H’OI’A — 1400 kll.

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
chicago 29. 111. HEmlock 4-2413

Dabar nupiginti visi: Hi-fl fono
grafai • Televiz.tjos • Vi-slntuval- 
VAdintuvai AM/EM radijo aparatai
• Vokiški trumpų bangų rad. apar.
• Įkalbėjimo aparatai • Dulkiasiurb
liai • Rašomos mašinėlės • Įvairūs 
elektriniai namų apyvokos reikme
nys • Antenos ir Uit.

Dflinfi-
TELCVISIOn

Csailes - Service}
Snv. Iiiž. A. SI-:MRNAh 

3321 S. HnlsttM — t'l.irrshlc 4-5005 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais

ir ketvirtadieniais 9—9

iii

KNYGELĘ EGZAMINAMS 
AR JAU ĮSIGIJOTE

KAIP PASIRUOŠTI 
J. A. V. PILIETYBEI

JOHN T. ZURIS
LAWYER AND COUNSEI.LOR

II SO. LA ftALI.F. 8TRF.FT 
Room 1415

Ptione: RA»Molpli 0-4125 
Home pilone: LAfayctte 3-UI77

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TRO¥ ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
GIbson 8-4938

• Ooneralls kontraktoriiis nau
jų narnų statybai, jvalrtcms re
montams ir narni) pertvarky
mams • Turime didelj patyri
ni.'). namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkainavimai nemo
kamai.

y

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIetory 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

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GfiLINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 West 63rd Street 
Tet PRospect 8-0833 Ir PR 8-0834.

rengimuose. Kun. Yunkeris gy
vena Springfielde jau daugiau 
30 metų ir yra labai pop.ularus 
ne tik lietuvių, bet ir kitataučių 
tarpe.

— St. ir St. Šidlauskai, nau
jieji ateiviai, patys pasistatė 
puikų namą, kuriame dabar gy
vena. Šidlauskai augina du pa
vyzdingus sūnus - Audrį ir jo- Naujasis Testamentas- 
ną. Visi Šidlauskai aktyviai da- J
lyvauja lietuviškame gyvenime.
Tėvas yra LB apylinkės valdy-

^ivTo'vTng3'
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. Blshop 7-7075

ne
praėjo malonioje nuotaikoje.

K. Ž.

Šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. Iš
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama 

“DRAUGAS” 4545 W. 63rd St., 
CHICAGO 29, ILL.

i ■ . i •

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO ŠTOTIS

Lyginimas, dažymas, taisomi Ir reguliuojami (tune np) 
motorai, stabdžiai, transmisijoj ir LL Alyva, baterijos Ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus Įdedu voltui

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ..................... $8.25Murcerv 49-51 ...........
Chev. Ali 1937-53 ........ 8.25 Olds, fi cyl, 41-50 ..
Chevrolet 54-55 ............. 9.95P|ymouth 42-50*___
Chrysler 6, 42-52 ......... 9.91 Pontiac 37-54 ...........
Dodge 6, 42-50 ............... 9.95Bniek 37-52 .................

.. $8.95 
... 8.20 
... 9.95 
... 8.95 
... 12.00

Ir taip pat čia neišvardintiems automobiliams. išmeti
mo pnipn irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvu.

*Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary
ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta.

M. ČESAS
IQ34 West 59th Street Tel. GR 6-9136

KADA IR KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
šiame leidinyje ir S pusi. priede at
spausdinta JAV-bii) Socialinio Itrau- 
dlmo (Sodai Secnrlty) (statymas su 
naujaiLsials l»5« metų papildymais, 
būtent: t) Oficialės pensijų Ir pašal
pų lenteles, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 6 2 metų amžiaus, 3) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokPJtmaH nuo 50 metų amžiaus.

Be to, šiame leidinyje atspausdin
tus Nelaimingu utsltlkimn įstatymas 
(U’onkmen’s Oompensatlon), su len
telėmis. nurodant už kokius kūno su- 
sižeidimiis klek mokama pašalpos. 
Leidinių kaina tik HO centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
“DRAIIOAS”

4545 We«t 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

IS 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

Duoną ir įvairias skcnlngas 
bu 1 kūtes kepa

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

Tel. ( LlfrsUle 4-0378
Pristatome j visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš- 
slunėiame Į visus artimuo
sius miestus.

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ. 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
naga.ll ramiai sBdfttl Ir naktimis 
miegoti Dės jų užslsenfijuslos žaltdos 
nležSJlmą Ir skau^šjlma senų atvi
ru Ir skaudžių talždų užd<klts 
LBOULO Olntment Jos gr*ymo 
ypavbyea palengvins Jusu skaudBJl- 
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Jų tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ilgos vadinamos P8ORIA- 
SIS Taipgi pašalina peršėjimų ilgos 
vadinamos ATHLETE.8 EOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšlmų 
tarpplrščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančlos suskilslos odos dedlr- 
vtnlų, odos išbėrimų Ir t t taipgi 

'tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė uuo iš
viršinių odos ilgų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
et., 11.25. Ir 43.50.
Pirkite valstlnėseChl- 
cagoj ir apylinkėse—
Milwaukee, Wlsc., Ga- 
-v.lnd. ir Petrolt, Mi- 
chlgan arba rašyki
te I r atsiųskite Mo- 
ney order Į

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

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. We|ls.. Kaina 
tik 60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS,

4545 West 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

Pmdekit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND L0AN1
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

SkMisms perkrausi
» TOU |R ARTI 

NAUJI OHMJ T^otau-NAUJAUSI NNAUSTriNO f/fAN/r/JU
NNtį HSTtĮ RAMUMAS - PIGUS IP SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 vfc 69 St CHICAGO 36, ILL Tel V/Alkmok 5-9203

MOVIHC

■ toSauiM .ilta-.'.idH »''..'ii i.'-nlii' ; ■ 'Va1' ’ė'' l
1957 BUICKAS

Tik

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

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK, Ine. 
907 W. 35th St., Chicago 9, III. LA 3-2022

</2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1088

B. R. Pfetkienicz, prez.; E. R. P1etklewicz, aekr. Ir advokatas
Mokame aukštu* dividendu*. Košėtame ėetkliia. l'anliMMlniito Ir perkama 

valHtyhėa bonus. Taupytojams imlamailinai nemokumai.

ITadėkita taupyti atklarydami Mpdtain, šiandien. Apdrauata Iki SI0,000.

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

l



JT DTENRASTIS DRAUGAS, CUTCAGO* ILI JNOIS Trečiadienis, kovo 13, 1957

IŠ ARTI IR TOLI Tėvų Marijonų misijos

J. A. VALSTYBĖSE

Pirmoje 1957 metų dalyje tė
vai marijonai vadovaus misi
joms sekančiose parapijose:

kovo 11 — 17 d. Švč. Trejy
bės parap., Hartford, Conn.,

Vieša padėka PAJIEŠKOJIMAI 0ASS1FIED AND HELP WANTED’ AUS

— Pavergtosios Europos Tau 
tos, o kartu ir kiekviena tauti
nė joje organizacija atstovauja-l ^un> J* Mačiulionis, MIC; 
ma grupė, šiuo metu rengiasi kovo 18 24 d. Švč. Trejybės
atitinkamai atžymėti 1848 metų ParaP** Hartford, Conn., kun. 
vengrų revoliucijos sukaktuves Mažukna, MIC;
kurios bus kovo 15 d. Tai buvo 
vengrų sukilimas prieš Austri
jos imperatorių ir numalšintas 
rusams padedant. Ta sukaktis 
laisvėje esančių pavergtųjų tau
tų atstovų bus panaudota ne tik!

LAIMĖTOJAS

Kiek laiko atgal man tekit per- BALF’o centras yra prašomas 
gyventi nelaime ir tuo laiku suži- pajieškoti sekančių asmenų: 
nojau kiek daug prietelių aš turiu. , . , ... ..t. Leonas Dulevicius, s. Mečis-

Mano prietelkos ir nuoširdieji pa lovo, gim. 1921 m. Pasvalio mieste.
, žįstami neužmiršo many ir dažnai 2. Visockas Povilas, s. Povilo, g. 
į aplankė mane.
I Tai šiomi noriu išreikšti padėką 

visiems ir vijoms, kurie-ios mane
' aplankė ir paguodė mane ligos me- 
; tu. Lai Gailestingasis Dievas Jums 
visiems šimteriopai atlygina ir vi- 

i šokiais būdais jūs laimina.
p. Marijona Melkienė
3248 So. (ireen Street,
Chicago, 111.

REAL ESTATE BUILDING A KKMOIU.ISG

balandžio 1 — 14 d. Šv. Jurgio 
parap., Brooklyn, N. Y., kun. 
J. Mačiulionis. MIC;

balandžio 1 — 14 d. Šv. Kazi
miero parap., Pittston, Pa., kun. 
A. Mažukna, MIC;

balandžio 15 — 21 d. Šv. And
kelti vengrų reikalui, bet tuo rjejaus parap., Philadelphia, Pa., 
pačiu priminti ir apskritai pa- kun. J. Mačiulionis, MIC; ’ 
vergtųjų laisvinimą. Ta sukak-J balandžio 15 — 21 d. Šv. Ka- 
tis bus siejama su pereitų metų'zimiero parap., St. Clair, Pa., 
vengrų sukilimu. Pirmiausia bus kun. A. Mažukna, MIC; 
reikalaujama, kad Jungtinėsl Gegužės 5 — 19 d. Šv. Kaži-į 
Tautos vykdytų Vengrijos klaumiero parap. Brockton, Mass. 1 
simu priimtąsias rezoliucijas,! kun. A. Mažukna, MIC;

PADĖKA
Reiškiu gilią padėką Dr. 1’. Stri

maičiui už rūpestingą gydymą ma
nęs nuo chroniško- ligos “Bruche- 
lozis”.

Apvaldęs ligą, d. P. Strimaitis

1920 m. Pasvalio vienkiemyje.
3. Petras Makutėnas ir Maria 

Makutienė, gini. Mickevičiūtė iš 
Kauno.

4. Jeronimas Cicėnas ir Maria 
Cieėnienė, gim. Dagilytė iš Kauno.

5. Gajauskas Krisiukas, s. Mate- 
ttzo, gim. Švenčionėlių vals.

6. Adomas Papinigis, s. Adomo, 
gini. Švenčionėlių vals.

7. Kastantas Gajauskas, s. Liud
viko .gini, Švenčionėlių vals.

8. Šlajus Stasys, s. Stasio, gim. 
1926 m. Švėkšnos mieste.

9. Mieliauskienė Uršulė.
10. Bobelienė Agota.
11. Jonas Andreika, s. Vinco ir
12. Marija šadreikytė - Dvarac- 

kienė, gyv. Brooklyne.
13. Baranauskas Juozas, s. Ma-

kuriose kalbama apie sovietų 
kariuomenės atitraukimą iš Ven 
grijos ir laisvės sugrąžinimą 
vengrams bei apie JT stebėtojų 
įsileidimą j Vengriją tikrovės pa 
žiūrėti. Lygiagrečiai bus primin 
ta, kad nė kiek nemažiau už 
vengrus kenčia ir kitos sovieti
nėje vergijoje t sančios tautos.

— Kultūrinis pasirodymas
Los Angeles, Calif., vasario 27' 
d. Hollyvvood Adult School au
ditorijoj gražiai pavyko. Meni
nę dalį užpildė parapijos cho
ras ir vyrų oktetas, vedamas 
muz. B. Budriūno. H. Bartush, 
Rūta Kilmonis gražiai talkinin
kavo programoj. L. Zaikienės 
tautinių šokių grupė pašoko. 
Lietuviai pasirodė gražiai ir pa
rapijos choras gavo iš mokyk
los vadovybės palankų laišką. 
Dalyvavo keli šimtai žmonių.

— Aldona Jankauskaitė su 
motina ir teta, keletą metų gy
venusi New Yorke, pereitą sa
vaitę persikėlė gyventi j Chica- 
gą. A. Jankauskaitė Lietuvoje 
Vilniaus universitete buvo bai
gusi lituanistiką, ir tremtyje, o 
taip pat įr Brooklyne, yra dės
čiusi lietuviškose mokyklose. 
New Yorke ji dar baigė chemi-1 
ją, Hunter kolegijoje į igvdam? 
BS laipsnį ir dirbo Pfizer vaistų 
gamyklos laboratorijoje. Chica- 
goje laikinai apsistoja pas savo; 
pusbrolį V. Petraiti.

— Stasys Grebliuuskas, im
portuotų radijo -aparatų atsto
vas, buvo atvykęs iš Bostono ir 
New Yorke iš dail. Povilo Puzi- 
no jau įsigijo penktą pav ūksią. 
Būdamas didelis meno entuzias 
tas, S. Grebliauskas po keletą 
paveikslų turi įsigijęs iš visos 
eilės dailininkų. Iš niujorkiečių 
jis dar turi C. Januso paveikslų. 
iiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiHiihiuiniuniiiiiiiiii

P 0 P L A R

LITHUANIAN RLCIPES
Bariuko JUZ£ DAU2VARDEEN1

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

Balandžio 7 — 14 dienomis liej ''*mus laimėjo 
tuviams Toronte, Kanadoje, 
kun. A. Spurgis, MIC.

Buvęs Arijos minLteris pirmi
ninkas Valera, 74 m. amžiaus, bal
suoja Dubline. Ar jis už save bal
savo ar už kitą, tačiau vistiek rin-

gražino mane j normalaus gyveni- to. gini. 1925 m. Zižmų km. 
mo vėžes. Todėl nuoširdžiai Jam 14. Balčikonienė, g. Long Island.
dėkuodama, teigiu, kad dr. P. Stri- 15. Juozas Greviškis.
maitis yra rimtas ir savo darbui 16. \ arakulis Petras, s. Petro,
pasišventęs gydytojas. kilęs iš Papilių vals.

. 17. Staškiene Veronika ir jos
Zuzana Girdvainytc sūnūs Jonas ir Povilas Stoškai.

————————r.—Arbatauskienė Adelė ir jos
šeima jieško savo tetų, gyv. JAV. 

Jieškantieji arba apie juos ži-(INS) įsigykite, perskaitykite Lietuvoje
_______________________________ !,rer4j.uoM. isu>r‘“i ,omani| d'icjuo- nantieii prašomi atsiliepti
—— n ■— ■■ m - n-1 -  —— i. HlllIOSC, |

Kas jaunystėje elgiasi kaip KRAŽIŲ SKERDYNĖS
Prašome Tėvų Marijonų rėmė angelas, tas pasenęs dažnai ei- Oražū8 ZemaitijO8 g;imtos vaiZ(lai> 

jus ir bičiulius pasimelsti už giasi kaip velnias. Erasmus gyvai pavaizduoti am, <ii< nų papro-| 
misijų pasisekimą ten, kur jos
bus vedamos

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

—o—

Kiekviena tiesos pažanga ga
li privesti geriau pažinti Dievą 
arba paskatinti Jį garbinti.

Leonas XIII

f

B A L F ’ a s 
105 Grand Street 

Brooklyn 11, N. Y.

Jieškomas Silvestras Slavickas, 
lis pals arba apie ji žinantieji pra
šomi pranešti šiuo adresu: Draugas 
— Adv. 9265, 4545 W. 63rd St., Chi
cago 29, Illinois.

R OP H I
Geriausias prancūziškas konjakas

4*

Dėmesio!

čiai, įdomi meiles intryga, vaizdūs 
: dialogai atskleidžia anų dienų tik
rovės vaizdą. Jie parodo kaip dar
Lietuvos nepriklausomybės priešauš
ryje maskoliai persekiojo mylinčius 
savo kraštą ir tikėjimą žemaičius ir 
jie liejo kraują dėl savo šventovės.

Autorius — J. Marcinkevičius DOMAS KA2UKAUSKAS, kilęs 
pats lankėsi Kražiuose, gerai susi- j kilęs nuo Anykščių, anksčiau gy- 
pažino su vietos aplinkuma, apklau- ~
sinėjo gyvus įvykių liudininkus ir 
panaudojo plačią archyvinę me
džiagą.
I tomai SIS pusi. kaina ....$3.00
II tomaiti 320 pusk, kaina ....$3.00i

Užsakymus su pinigais siųskite;

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

venęs 4827 So. Maplewood Avė., 
Chicago. Jieško giminės iš Lietu- 
Vos. Jis pats arba apie jį žinantieji 
malonėkit pranešti J. Zakis, 6353 
So. \\'ashtenaw Avė., Chicago 29, 
III. Tel. liR 6-3525.

BRIGHTON 1’AKU. t::
Komb. niūr. med. 4 Ir 6 puikūs 

kmb., dvigubas sklypas, garažas. 
Kainu $19,000.

Nauj. mūr. 1 tį aukšt. 4 ir 5 kuib., 
centr. šild., gražus.

Med. 2 po », pečiais šild. $18.800.
Med. 3 butai po 4 kmb. $16,600.

GAOE PARKK;
Mūr. 2 po 4, centr. šild., 76 dol. 

paj., kaina tik $16,900.
Mūr. 2 po 6 naujas, tuoj galima 

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

atsk. virtuvė skiepe. $18,500.
MARUI UTTE PARKU;

Mūr. 6 ir 4 kmb. naujas.
Mūr. 4 kmb. gale sklypo.
Mūr. bung. 4 tr 3 kmb. $21,000. 

KITUR:
Mūr. 8 kmb., centr. šild.. garažas. 

PAJAMŲ NAMAI:
Mūrinis 2 po 4 k&nib., taverna su 

įreng. ir 9 atsk. kmb. $6689 dol. pa
jamų J metus. Nebrangiai.

Mūr. kam p. 6 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 SU CL 4-2390
MARQUETTE PARKE

Mūrinis 2 po 5% kanib. ir 3 katnb. 
rūsy.

Gertus 6 kamb. bungalovv. TUe vo
nia ir virtuvė. $17,500.

50 pėdą sklypas.
BRIGHTON PARKE

Prie liet. mokyklos medinis su rū
siu ir šildym. 6 ir 5 kamb.

Kampinis mūrinis — 4 dideli butai.
63-čia ir Ketlzie Avė. Puikus mūri

nis — 2 po 5 kamb. ir 3 kamb. Cen
tral. šildymas alyva. Garažas.

Gage Parke naujas mūrinis 2 po 6 
kamb. $32,900; įnešti $8.000.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVĖ. 

LAf. 8-3881: LAf. 8-9027

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR 

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

Namą tel. Itlshop 7-3310 
2737 YVetst 43rtl Street

J. BREIVE and SOI\
OONSTRUCTION COMPANY

1442 8. 4#th Ct., Cicero 50, III
Statome naujus namus ir garažus

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų Įvairins remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai
Saukite DAnube 6-2713 mm s vai 

ryto iki 7 vai. vakaro.
OI. OLympic 2-5121 nuo 8 vai 

vakaro Iki 1 f vai. vaitam

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVĖ 

MORAS
Builders Gen. Contructors 

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

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:
JONAS STANKUS

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

Tel. PRospect 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicagc 29, III.

1

♦

t

♦

Namų statyba, įvairūs pataisymai
Ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS

PIRKITE VILNONES IMPORTUOTAS IR VIETINES 
MEDŽIAGAS, PAMUŠALUS IR PRIEDUS SIŲSTI GI
MINĖMS, DRAUGAMS IR PAŠĮSTAMIEMS J EUROPĄ 
0 TAIP PAT IR SAVO ASMENINIAMS REIKALAMS

KNYGA KGItt VISADA 
III NK8J VKTA

»>’ J linze 4va> s i.

Šioje Knygoje gražios -uja, nion.v 
pasakos, su paveikslais. Jas miela 
skaito ir suaugę ir jaunieji. I.aba 
tinka lietuvių kalbos pamokoms l 
viso 73 pasakos. Kaina $2 S(i Pis 
ttntojams didelė nuolaida 
Užsakymus kartu su pinigais siųskite

‘‘DRAUGAS”
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

fat nepaprasta Knyga V tr* 200 r» 
septų grynai lietuviškų valgių gano, 
nlmul anglų kalboje. Ponia Daužvar 
dienū, kuri dažnai pasakodavo apb 
lietuviškus valgius per Chicagos ra 
dljo ir televizijos stotis, surinko pa 
čiu« Įdomiausius lietuviškų valgi’ 
receptus Ir DRAi'OAS Juos Išleidi 
labai parankioje foitnoje Pirmą kar 
tą tokia knyga pasirodo knygų rir 
koja

Gera dovana kitatanėtams ar anr 
Itšknt skaitantiems lietuviams

Kaina — $2.90
UNaekymus kartu su pinigai' siųskit, 

“DRAUGAS”

4545 63rd SI n et
Chicago 29, Illinois

1111111111111111111111111111111111111111111111111111

PIRKITE TEN. KUR PERKA JŪSŲ DRAUGAI 

IR KAIMYNAI.

Didžiausias pasirinkimas vilnonių impor

tuotų ir vietinių medžiagų!!! Moterų sukne

lėms, kostiumams ir paltams.

Aronson Brothers
IMFORTININKAI IK RANGOVAI

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

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

CHICAGO 7, ILLINOIS

KNYGA, KURIĄ JOS GALITE 
PADOVANOTI IR SAVO 

DRAUGAMS AMERIKIEČIAMS 

IGNAS ŠLAPELIS

Juozas Pautienius

Liuksusiniame popieriuje atspaus
dinti 27 J. Pautieniaus paveikslai 

j su angliškai ir lietuviškai parašyta 
šlapelio studija apie meną.
Lietuviškos Knygos Klubo leidi- 

1 nys, didelio formato, skoningai 
drobės viršeliais įrištas.

Kaina $5.00
“Tėviškės Žiburiai” apie šią knygą 
rašo: RETA PASAULY TOKIŲ 
KNYGŲ. Ne dėl to, kad čia išryš
kinta vieno dailininko kūryba.. 
Leidinys tikrai skoningai ir tinka
mai papuoš kiekvienos kultūringos 
šeimos stalą.”
(žsakymua kartu su pinigais siųskite:

DRAUGAS

4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS

AR ROKITE 80TI KUNIGAIS?
ievų Marijonų Kongregacija, a a Arktvys 
<up, Matulevičiaus MIC, atgaivinta, kviečia 
pas save kandidatus j kunigus. Tėvai Mari 
ienai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe 
•levui leidžiant jie darbuosis ir Lietuvoje 

jie veda mokyklas. redaguoja laikraščius 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai, 
iarbuokitės po Panelės Švenčiausios vėliavs 
stokite į Tėvų Marijonų Kongregaciją: rašy 
kitę novielų vedėjui laiške pažymėkite klek 
mokslo baigėte, kiek amžiaus Ir koks sve| 
katos stovis Lslška siųskite žemiau paduotu 
adresu

AR NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijum) Kr ngi ega. ija kviečia pas save kandidatus Į brolius, kuri* 

»tų įvairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, raštinėse
uužnyčiose ir kitur 1-rtiai pageidaujami moką kokį amatą Norintiems 
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo Jėgas, gyvenimą ir sveikatą Dievui Ir Panelei 8ven- 
lausiai. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novlctjato vedėju: 

-latymėklt, amžių sveikatos stovį ir užbaigtus mokslus.
MASTER OP NOVICEK, MARIAN HILUS SEMINARY 

CLARENDON HILLS, ILIJNOIS

{T

. . PRADEKITE TAUPYTI PAS MUS . . .
GAUSITE AUGACIAUSI DIVIDENDĄ ... O BE TO, 

APDRAUSTA SAUGUMĄ IKI $10,000.00 ... IR, 
NAUDINGU DOVANŲ Už JfSŲ PR1LANKUMA

T "^4

ST. ANTHONY SAVINGS
AND IOAN ASSOC/AT/ON 

1447 So. 49th Ct, Cicero, III.

JUOZAS GRIB AUSKAS, Vedėjas 
Trt.: TOunhall 3-8131 Ir RIahnp 2-1397

Antradieniais, ketvlrtad. ir penkta,!. 
RAŠTINfiS VALANDOS: hI’in.,;,ir p,I JienZ

t rečiadi, nlals uždara
DYKAI Pl.r.šINIS ZVIKI’TIH VAIKI , IAMK T\l PYTO.IAMS

Susitarti šaukite TEmiinal 9-5531
„ , nuo 6 vai. p. p. kasdien ir sekma-
Nejud. turtų pirkimas-pardavimas dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 515 

bei valdymas. Paskolų parūpinimaa.
Pildome Income Taksus 

VISŲ ROSIU APDRAUDIMAI 
J. BACEVIČIUS

“Varpas” Real Eatate 
General Insurance, Notary Public 

5916 So. VVestern Avė.
PKosp. 8-2284 arba HEm. 4-7085

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

NOTARY PUBLIC 
2405 VVest 61 St.
VVAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

WKNeKNBOGOBKN8IBKNBmBIBRNBIBIGIHKNBKN$

PIRKITE ir pardnokito savo ne 
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mane teisingu patarna
vimu

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

LIET. APDBAVDO8 AGlATfRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. N o ta r la tas. Valsty
bės patvirtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-&971

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
6108 S. Ashland Avė., Chicago S«, Ui.

Nekilnojamo torto pirkimas, 
pardavimas.

Income taksų pildymas
P LEONAS

SEAL BBTATB 
nss VVest 71st Street 

Visi p-l.fonal VtAlbrank S-«Ot5

D. M0NSTAVI6IUS
REAL ESTATE - 1658 W. 108 st 

TH. BEVERLY »-3»4«
Nekilnojami) turtų pirkimu®, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose ir 
valdžios įstaigose.

INCOME TAX. Ta* accountant

Stoję nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas Ir totaingaa patar 
navimas

N 0 R V Ii A
REAL. ESTATE SALES 

į a«oo W. ėūtb 8$. Tai.

Nolton. Willow Springs. III.

MISCELLANKOIJS

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi-

1 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

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDUODAMA MAISTO KILAI 
Ttrvft lietuvių apylinkėje. prie baž
nyčios ir mokyklų. Geras biznis, g. 
rai įrengta, naujos mašinos. Prieina
ma kaina, nes sav. turi išeiti į ligo
ninę. Susitarimui skani bintį A \r,l- 
7-4301.

PARDAVIMUI

ANATOLIJAUS KAIRIO
4 veiksmų istorinė pjesė iš 1863 

metų sukilimo ir spaudos 
uždraudimo laiką

LAISVES MEDIS
Reikalaukite visuose knygynuose 

kaina tik $1.00
Užsakymus su pinigais siųskite . 

D R A U G A S.
4545 VVest 63rd Street 

' CHICAGO 29, ILLINOIS

Mūsų pirmaujančio beletristo An
tano Vaičiulaičio vienas iš įdomiau
sių kūrinių — romaus

VALENTINA

SEND $1 TO CARE, N.Y.
or you r lotai CARE oflice

please
care...
frecavse 

hunger hurts!
bscauts taving livtt u this 
timple: You send $1 to 
CARE. Thst dollsr sends 
22 lbs. oi food overseas — 
helps feed this little boy 
and his family for ons 
who1e month.

Mūr. 2 bt. šild., mūr. gar.—$17,000. 
Mūr. 4 bt. 3 did. lot., įpėd.. $26,500 
Mūr. 3 augšt. 3 bt., prašo $27,000. 
Mūr. 3 bt. ir kraut., prašo $28,600. 
Mūr. 6 kb. bung., šild. gar.. $17,900 
l’rie 63 g-vės Ir Harlem 4 did. lo

tai už $4.000.
Patikrinkite; yra aųrašau pigių ir 

gerų namų.

BUDRECKAS Realty
4031 Archer are., LAfayette 3-3384 j

(prie California g-vės)

vėl gaunamas, nes yra išėjusi antra, 
pataisytoji laida. Romanas buvo pre
mijuotas ‘'Sakalo” leidyklos. Kaip 
visa Vaičiulaičio kūryba, šis roma
nas patraukia aug.šta stiliaus kultū
ra, rūpestingu menišku apipavidali
nimu. Vaičiulaitis yra davęs daugiau 
kaip 20 originalių ir verstinių vei
kalų Ir šis romanas yra vienas iš jo 
stipriausių kūrybos, nupasakojus vie
nos mergaitės meilę, jos vidaus ko
vas, jos audringą pabėgimą už vie 
tiuolyno mūrų. Komunas turi 14 1 
psl. Kaina $2.

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Slreel 

CHICAGO 29, ILLINOIS

IŠMJOMIOJAMA FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI!
Tiupininkaii.juine hutų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turinu* 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
591« So. West«*rn. PRospect M-2231

Išnuom. 6 k. butas 2-me nugšle iš 
priekio. Pečiu apšlld. Šiltas vanduo.

135Ū S. M«plow<>ntl A ve.

Remkile dien. Draugą! «ww«*

1
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SKAUTAI
(Atkelta iš 2 pusi.)

psktn.
ninė viso:

i'įtiną įvykį

ilr-vės draugininke

doVė Aldona Rastentyė gražaus 
skautininkų,-kių būrio apsupta, 
įsijungus bendran ratelin davė

,. I skautininkės įžodį. Įžodį prave-
, ,.................... - dė v. s. K. Kodatienė ir mazge->vobaite primine visoms sesėms,,. ... , ~. ... j liūs uznso sktn. V. Pauža irseses Lilės ne- , , . _ , .... . . -1 pasktn. Z. Buknyte'kima prie metus. — dykojo uz 1 J

Sueiga baigta Tautos himnu. 
Sueigą energingai pravedė Bal
tijos tunto adjutantas s. v. C. A 
nužis.

Artimiausieji Detroito skautų 
ir skaučių darbai — šv. Kazimie 
ro minėjimas, ruošiamas kartu

KUR EINA SOVIETŲ JAUNIMAS? soinolo” organizacija turėtų ryfi
c, . . . , . kiai pasireikšti parenkant uni-Sovietų jaunimas, kuris taip monėmis prieš ją kovoti. Dėl to versitetams studentus ir nukrei

atkakliai nuo pat mažens komu nepamiršo to priminti nė “kom piant baigusius mokyklas į tin-
rustiškai auklėjamas ir kuris somolo” centrinis komitetas. kama8 vietas Taipgi rgainama
taip rūpestingai saugojamas Jis paskelbė, kad, gerindami sa-

dovanota vėliivų ir įteikė ją kū
mams nešti bažnyčion pašventin 
ti. Skaučių Seserijos vardu už 
tokią reikšmingą idėjinę auką 
dėkojo v. s. K. Kodatienė, pa
brėždama. kad idėjos nemiršta, 
kaip žmonės, ir Lilės idėja ilgai 
gyvens kitų sesių širdyse.

Abu tuntai sveikino ir džiau-'su ateitininkais ir vyčiais, suei- 
gėsi nauja paskautininke. I gos šv. Jurgio proga, bendras

Jaun. skautas Vaitiekaitis da-' Joninių laužas ir po to —— stovyk 
vė skauto įžodį. Buvo pasigėrė- los. Čia vadovai turi pasitemp-
tims vaizdas, kai tėvas sktn. A. 
Vaitiekaitis rišo sūneliui gerąjį 
mazgelį.

Miela buvo sueigoje matyti 
šios sueigos metu Detroito j gražų būrį neseniai susiorganiza 

skautiška š in a turėjo ir kuoi vusių jūros skautų, kuriems va- 
pasid a ugti praturtėjo naujai dovauja prityrę dar iš Lietuvos 
paskautininke. Jauna, energin- jūros skautų vadovai Jurgis 
ga it' tikrai skautiškos sielos va Baublys ir A. Atkočaitis.

Mylimai mamytei
A. | A.

TEKLEI ŠAKĖNIENEI
Lietuvoje mirus, giliausią užuojautą reiškia arti

ti, kad viskas įvyktų ir gerai pa
sisektų. Baltijos tuntui vado
vauja neseniai paskirtas veiklus 
tuntininkas s. v. D. Dulaitis, jam 
nuoširdžiai talkininkauja adju
tantas s. v. C. Anužis ir draugi
ninkas s. v. J. Kirvelaitis. Ga
bijos tuntui jau trečius metus 
vadovauja psktn. Želv. Buknytė. 
Jos didžiausios talkininkės — 
psktn. M. Švobaitė ir naujoji 
psktn. A. Rastenytė. Turi nema
žą skaičių ir jaunų, priaugančių 
vadovių.

Būtų džiugu, kad Detroite gy

___ . . , , . ~ sekti studentų išorinę išvaizdą,
f:,^hkOkl°8 re ig.inef.?takOS.’ V° ideol°gini ir auklėjamąjį dar stebint, kad jie rengtųsi “papra 

bą, komjaunuoliai turėtų taip 8tai ir tinkamai”.
mokyti jaunimą, kad jis pasida-| Tokie yra "komsomolo” cent- 
įytų aistringas kovotojas už rįnio komiteto nutarimai. Jie ro 
komunizmą . Jis turėtų taip jOi kaj partijos viršūnės nė ne-

, - v iv .įkalti į galvą ateizmą, kad gale- mano keisti savo staliniškų pa-
padare kaikurių naujų suges- tų “kovoti prieš religinių prie- žiūrų | jaunimą. Priešingai, no- 
tlJW- , tarų liekanas”.

susilaukė aštrios kritikos iš 
"komsomolų” centrinio komite
to. šitas komitetas vasario 26 d. 
Maskvoje buvo susirinkęs ap
tarti organizacinius reikalus ir

Perdaug nori? Pagal "koniso 
molo” centrinio komiteto pa
skelbtą rezoliuciją, jaunoji kar
ta perdaug tikisi: “Jie gerai 
išmoko, kokios yra jų teisės, ta 
čiau pamiršo savo pareigas vi
suomenei ir jie iš valstybės rei
kalauja daug, o patys mažai 
duoda.”

Kodėl sovietų jaunimas pasu 
ko tokiu keliu, susirūpino pats

Akla mokytoja
Genevieve Caulfield, beveik 

visiškai akla, jau 33 metus iš
dirbo bedėstydama anglų kalbą 
Thailande ir Japonijoje. Ji yra 
didelė aklųjų mokymo organi
zatorė Tolimuosiuose Rytuose. 
Šiuo metu atvykusi į JAV važi
nėja su paskaitomis.

Auga katalikai Afrikoje
Pietų Afrikoje šiuo metu yra 

1,207,551 katalikas. Per metus 
priaugo 82,890.rimą jaunimą dar labiau suvar- 

Ideologinis "komsomolo” dar! kad Jis dauSiau nekalbėtų 
bas turėtų nukrypti kovon prieš aple laisvę- J- Ku-kis _ Chicagos Raudonasis Kry-
tokią literatūrą ir meną, kuris ~ . j ^us 1956 m. paruošė 58,347 as-
“sudaro klaidingą įspūdį apie so IteMkltf (llCII. i)r<LUj&! I menis gelbW akSstančius- 
vietų realizmą, tuo pačiu žalo-j
damas jaunimą”. Kartu ragina 
ma kovoti prieš “buržuazinės

miesiems

venantieji ir kt. skautų įsitrauk- centrinis komitetas. Jis nutarė, 
tų į aktyvią skautišką veiklą, o jog jaunimas užaugo, neįsivaiz- 
tėveliai stengtųsi ko daugiau pa duodamas, "per kokį kraują ir 
dėti. Skautiškasis jaunimas - prakaitą buvo paaiektos tos są- 
gražiausias lietuądikas žiedas. , kurio8e jic jland„.n 
Jo bujojimui svetimoje zemeje na„ Kartu Liucijoje

propagandos mašineriją”.

Pagaliau nutarta, kad “kom-

DAYTON, OHIO

Detroito Tautiniu šokių grupė

A. f A.

dail. JUOZAPUI KAMINSKUI mirus, 
reiškia nuoširdžiausią užuojautą žmonai Teodorai, 

dukrelėms, giminėms ir artimiesiems

A L. Dailininku Sąjunga

yra reikalinga tinkama ir rūpes
tinga globa. K.

NEW YORKO ŽINIAI

Lietuvos Skautų Brolija yra 
įsteigusi Džiamborės Fondą, ku 
rio tikslas yra telkti lėšas, kad 
būtų galima paremti lietuvių 
skautų vienetus tarptautiniuose 
skautų sąskrydžiuose.

Šiais metais lietuviai skautai 
dalyvaus jubilėjinėje džiamborė- 
je, Anglijoje; pasauliniame sk. 
vyčių sąskrydyje, Anglijoje ir 
JAV skautų džiamborėje, kuri 
vyks Valley Fonge, Pa.

Kad mūsų vienetai galėtų tin
kamai atstovauti Lietuvą šiuose 
ir panašiuose dideliuose jaunimo 
suvažiavimuose, yra reikalingos 
lėšos, kurios yra vieningai tel
kiamos per Džiamborės Fondą.

priekaštaujama tėvams ir “kom 
somolo” organizacijai, kodėl jie 
geriau neauklėjo jaunimo.

Tačiau centrinis komitetas at 
rado ir daugiau trūkumų.

Jis priekaištauja, kad “kom
somolo” organizacija nepakan
kamai rūpinasi jaunimo morali
niu auklėjimu — ji nepakanka
mai energingai kovoja “prieš 
girtavimą ir huliganizmą ir 
prieš žinomą faktą, kad kaiku- 
rie jauni žmonės gyvena tingi-! 
niaudami.

* • *1Kova prieš religiją. Komuniz
mas nuolat yra ateistinis ir sten. 
giasi visomis prieinamomis prie!

UODfiflO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIBEKTOKIAI

0840 So. Weston Avo. Air Condltloned koplyčia 
BEpubUe 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kuris gyvens kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

Netvarkingai geidžiami žemiš 
kieji turtai gimdo visokį blogį, 

Daugelis kolonijų, kuriose vei- ypač smukdo moralę ir kelia ne- 
kia lietuvių skautų vienetai, yra santalkas. Pijus XI
pravedę pinigines rinkliavas
Džiamborės Fondui paremti

A. A.
ALEKSANDRAS H. 

GRICIUS
Gyveno 20ė Kita Street 

DAYTON, OHIO

Mirė vasario 19 d., 2:20 vai. 
ryte pas dukterį, kur gyveno. 
Sulaukęs 90 metų amžiaus. Gi
mė Lietuvoje.

' Pasiliko nuliūdiijie duktė 
Antanina Augustauskienė su 
šeima, sūnus Aleksandras Gri
cius su šeima ir devyniolika 
anūkų.

Priklausė šv. vardo Draugi
jai ir Lietuvių Demokratų Klu
bui.

LuidotuvėH buvo vasarip 23 
d. 8:30 vai. ryto, iš koplyčios 
laivo atlydėtas į švento Kry
žiaus parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyko gedulingos pamal
dos už velionies sielų. Po pa
maldų laivo palaidotas Calvary 
kapinėse.

Nuliūdę — Duktė, sūnus, 
nuirti, žentas ir anūkai.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

I 8

Liūdesio valandoje, mamytei ir uošvei 

A. | A.

SOFIJAI BARANAUSKIENEI mirus, 
Baranausjeu, Vilkutaičiu ir Pacevičių šeimoms gilią 

užuojautą reiškia

Dr. Juozas Gudauskas su šeima

BARANAUSKŲ IR PACEVIČIŲ 

šeimas, ju motinai ir uošvei mirus, nuošir-
j v • • v •

tižiai užjaučia

L. Dobkevičius, Kučiūnai,
0. ir A. Malko, J. ir P. Petrušiai, 

Sprindžiu šeima, J. ir R. Vienužiai

Šiuo tikslu ir New Yorko akau ; 
tai kreipiasi į lietuvių visuome
nę, pirmoj eilėj į skautų ir skau 
čių tėvelius ir rėmėjus, prašyda-į 
mi nors ir kuklia auka paremti ] 
skautų pastangas lietuvių repre 
zentacijos darbe.

Aukotojų pavardės bus skel
biamos spaudoje.

I
Aukas prašome įteikti Tauro 

tunto draugininkams V. Gobu- 
žui, J. Ulėnui, K. Remėzai, A. 
Bobeliui, arba siųsti tiesiog Tau
ro tunto tuntininkui Romui Ke- 
ziui, 130 Hendrix Str., Brook- 
lyn 7, N. Y.

STASĮ BARANAUSKU, SOFIJA PACEVIČIENĘ it 

LUCIJŲ VILKUTAITIENĘ, jų brangiai motinai 
A. | A.

SOFIJAI BARANAUSKIENEI

mirus, reiškia nuoširdžią užuojautą
Sofija ir Domas Adomaičiai 
Prudencija ir Vytautas Bičkai

Mielam
STASIUI BARANAUSKUI ir šeimai 

jo mylimai mamytei mirus, sunkioje valando

je nuoširdžiai užjaučia

Vitky ir šestauskų šeimos

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50«h AVĖ. 

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

T0wnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS IJETUVIę 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna-
1 rimas dieną ir nak- 
I tį, Reikale šaukite 
| mus.

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

MARCIJONA EVINSKIENĖ
(ZAMGULYTC)

Gyveno 1100 S. Maplewond Avc.
•' '' ° D ■!., 1057, (i: l(» viii. vak., sulaukus pusės amžiaus.

(imu I .iri ti\n p . Amerikoje išgyveno 50 m.
I’.i liko <ii<|iltiinte eiiliiiiliine 3 dukterys: Bernice Kellehcr,
- biltn, \ ii Jei Tlinuisnn, žentus ( liūties ir Martini Balkaitis, 

/i , i,i. .Insc|ih, .1, , ..linu. Cluiijes, nuirti Miirguret, S anūkai, vie
nu- Įiiounukiis, -e-c'\.; Emilija Meižienė ir Paulina Kriščūnaa, 
.lojeii. .'ii.epii ir pi -cituos, brolis Jonus ŽiiluguliK ir jo šeima, 
svirjet'is Juozapas l.\m kis su šeima, kiti triiinnčs, draugai ir pa
žįstami.

1‘iiklau-e < hieaųos Liet. I Ii augi jai.
Kunu p;i-ui ioia. .lobu I’. Euileikio koplyčioje, 43.30 South 

<'a Ii 1’ornia A\e.
I. nloiiiM. į\\k. |n uktiplieiiį, ke,vo 1.5 d., iš koplyčios M:30 

\nl i\in bu. atlydėta i Hieiič. Panelės Nekalto Prasidėjimo pa
mplio- liažiDeia, kurioje įvyks gislulingos |miuih1(1oh už velionė** 
siela. Pi, pamaldų lm< iiuhdėtH j šv. Kazimiero kapines.

\ uo.i rdžui i kliename visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dali Minti šio-e laidotus esi-.

Nubudę: Dukterys, žentą., suims, marti ir anūkai.

Laidui m in diieki .lobiu P. Kudeikis. Tel. LAfayatte 3-0440.

MM

A. A.
VHtCENT ANDRULIS

Gyveno 12027 8. Lowe Avė.

Mirė kovo 11 d., 1957, »:45 
vai. vak., sulaukęs 68 m. am
žiaus. Gim,ė Lietuvoje; kilo iš 
Kražių parap.

Amerikoje išgyveno 41 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

daug draugų ir pažįstamų.
laidotuvėmis rūpinasi Urbo

nų šeima.
Priklausė We»t I’uUtnan Lie

tuvių Clvlc Klubui ir S. L. A. 
56-os kp.

Kūnas pa.4arvotas Bukausko 
koplyčioje, 10821 S. Mlchigan 
Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, kovo 14 d., iš koplyčios 
8:45 vai. ryto bus atlydėtas į 
šv. Petro ir Povilo parapijos 
bažnyčių, kurioje Įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę; DRAUGAI 
laidotuvių direktorius L. Bu

kauskas. Tel. COmmodore 4- 
2228.

TROOST - PACHANK1S MONUMENTS
JOHN W?PACHA!NKIS (PATCH), Vlee-Presklent

8819 So. Western tve. Tel. GRovehitl 6-3746

itfil'

TUIT I
rnriNSD

rt>

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. I.Afayette 3-3572

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

659 West 18th STREEET
PETRAS P. GURSKIS

Tel. SEeley 3-5711

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
i0821 S. MICHIGAN AVĖ Tel. COmmodore 4-222*

JURGIS F. RUDMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ. Tel. VArds 7-1138-1139

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

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W 46th STREET YArds 7-0781

llllllllllllllllllllllll..... ..
Jei turite parduoti ar iinuomo- 

tl. paainttelbkite smulkiu skelbimų 
'skyriuje. Skelbimą galite parduoti 
telefonu: VTrginla 7 (MMO 

' ><<Uu4U8UUUUIUUIUUUUU1uUUmuu*uu

J paminklų patalpas ir atgal mea visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien ir sekmadieninis nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet. 
išHiRiNKrrr, darau — ui s pastatyta kapiniu niENojEt 

JOKIO įMOk|.IL\IO. SLMOKFSITi: kAI’IMČ DIENOJE.

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET KEpahllc 7-1214
2314 W 23rd PLACE Vlrginia 7-41672

VANCE FUNERAL HOME
1424 8. KOtb AVĖ. OLympie 2-6245 ir TOumhall S-BM7
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X Kun. Anicetui M. Linkui
balandžio mėn. 17 dieną sueina 
70 metų amžiaus ir 35 metai 
kunigystės. 17 diena jo gyveni
me labai reikšminga: 17 metų 
turėdamas atvyko Amerikon, 17 
balandžio įšventintas j kunigus, 
17 balandžio paskirtas šios pa
rapijos klebonu, kur taip nuo
širdžiai, su didžiu rūpesčiu ir 
pasišventimu tvarko dvasinę ir 
materialę parapijos būklę.

Dideli jo nuopelnai labdary
bės srityje, šv. Šeimos Vila 
(labdarių) tik jo pasiaukojimu, 
sumanumu pastatyta, nupirk
tas ūkis ir gražiose bei pato
giose patalpose seneliai leidžia 
dienas. Jaunystėje įsijungė j

X Jonas Vytautas Prunskis,
nau jagimis dr. Albinos ir dr. I 
Vlado Prunskių sūnus, sekma-j 
dienį buvo pakrikštytas Gimi
mo Šv. P. Marijos parapijos 
bažnyčioje Marąuette Parke. į 
Kūmai buvo Vanda Prunskienė Į 
ir dr. V. Tumasonis. Krikšto 
apeigas atliko kun. Juozas 
Prunskis. Vaišėse buvo gausiai 
svečių, kurie buvo nufilmuoti 
ir jų posakiai (net ir kūdikio 
balsas) jrekorduoti.

X Petras Petkevičius prieš 
kelis mėnesius atsikėlęs iš Pitts- 
burgh, Pa., yra labai patenkin
tas Chicaga. Tik atvažiavęs, 
tuoj įsirašė į sporto klubą 
“Lituanika” ir pradėjo žaisti 
futbolo komandoje. Dabar at
pirko iš Walter Rekašiaus kir
pyklą, kuri yra 752 W. 33 St., 
ir pradėjo dirbti.

X Kun. J. Itorevičiiis, S. J., 
pradės vesti misijas kovo 17 d. 
7:30 vai. vakarais ir rytais po

įvairias lietuviškas organizaei- paskutinių mišių. Rytais ir va
jas, rašė straipsnius spaudai, karais bus klausoma išpažinčių, 
redagavo katalikiško jaunimo Misijos baigsis kovo mėn. 24 d. 
žurnalą Giedrą.

Balandžio 28 dieną parapija 
ruošia kun. A. M. Linkui šir
dingą pagerbimą; pobūvis 
įvyksta parapijos salėje 7 vai. 
vakare. Kvlečiamii parapieoiai, 
jo draugai bei prieteliai gausiai 
pagerbime dalyvauti. Biletai 
gaunami parapijos raštinėje.

X Cicero lietuvių kolonija 
gyvena rinkimų ženkle. Kovo 
mėn. 17 d. parapijos patalpose 
įvyksta metinis lietuvių ben
druomenės narių susirinkimas, 
kuriame bus renkama • nauja 
apylinkės valdyba. Kandida
tams parinkti jau veikia nomi
nacijos komisija, susidedanti iš 
J. Prapuolenienės, N. Kazlaus
kaitės, P. Maldeikio ir Z. Ašok
lio. Kiekvienas apylinkės na
rys turi teisę komisijai praneš
ti savo parinktą į valdybą kan
didatą.

Susirinkimas žada būti labai 
įvairus. Bus įdomus pranešimas 
apie dabartinę kultūrinę padėtį 
Lietuvoje. Bus peržvelgtas ir 
Cicero lietuvių kultūrinis gyve
nimas. Direktorius kun. prof.
P. Dambrauskas painformuos 
apie Cicero veikiančią Augštes- 
niąją Lituanistikos mokyklą.

Į šį susirinkimą ruošiasi gau
siai atsilankyti vietoje gyve
nantieji mūsų kultūrininkai, 
visuomenininkai ir kiti lietuviai.
Dalyvaus ir jaunimo organiza
cijų atstovai. Tikimasi, kad 
kaip visuomet, savo atsilanky
mu pagerbs susirinkimą apy
linkės garbės pirmininkas pre
latas Ignas Albavičius.

su pamokslu, x palaiminimu ir 
atlaidų suteikimu 3 vai. po p.

Prašome ir skatiname gau
siai dalyvauti ir pasinaudoti 
dvasinėmis Dievo malonėmis.

X Kan. Antanas Ste{»onaitis,
šiuo metu besidarbuojąs Rock 
Island, III., aplankė “Draugą”, 
gėrėjosi jo naujomis patalpo
mis ir savo auką įteikė. Kun. 
Kanauninkas yra buvęs Vilka
viškio Kunigų seminarijos pro
fesorius ir Kauno kalėjimo ka
pelionas.

X “Draugo” skelbtas knygų 
išpardavimas baigėsi. Nuošir
džiai dėkojam visiems knygos 
mylėtojams. Gaila, bet papigin
tas knygų išpardavimas baigėsi 
ir knygų pirkėjai, užsakydami 
knygas, turi mokėti pilną kai
ną.

X Ona Blavesčiūnas. 2515 
S. Drake avė., Chicago 23, III., 
sena “Draugo’1 skaitytoja, ap
lankė “Draugą” ir nuoširdžiai 
džiaugiasi, kad "Draugas” au
ga ir plečiasi. Ta proga paau
kojo “Draugo” naujų mašinų 
fondui.

X Stepan Sodeika ir Anta
nas Nakas, mūsų žinomi muzi
kai, vargonais akomponuos re
liginės muzikos koncerte daly
vaujantiems programoje solis
tams.

Šis augšto meninio lygio kon
certas įvyks š. m. balandžio 7 
d. 4 v. p. p. šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčioje. Jį ruošia mu
sų menininkų klubas.

STIPRUS GINKLAS

Nauja raketa Nike, vadinama Nike - Herkulas, yra vienas stip
riausiu Amerikos armijos ginklų. Čia matome jos bandymus White 
Samls Proving Grounds, N. M. z (INS)

CHICAGOS žinios

X Apolinaro Norvaišo mir-
Po susirinkimo bus parodyta i Įjes dvejų metų sukaktuvėms 

įdomi spalvota filmą iš Chica-(atminti už jo sielą kovo 14 ir 
gos lietuvių gyvenimo. Minėji
mo pradžia 4 v. p. p.

Mrs. Rožė Buksnis, 10500 So.
Indiana Avė., Chicago 28, III., 
neseniai gavo iš savo seserų 
Lietuvoje du siuntinius: vieną 
su lietuviškais rankdarbiais ir 
audiniais, o antrą su gintaro 
karoliais ir kitais gintaro pa
puošalais. Gal būt, tai pirmieji 
iš okupuotos Lietuvos tokio po
būdžio siuntiniai. Atsiųstieji 
rankdarbiai bei audiniai ir gin
taro papuošalai atrodo labai 
gražiai.

X Cicero Augštesniosios Li
tuanistinės mokyklos scenos 
būrelis, labai gražiai pasirodęs 
su B. Brazdžionio “Šaukiu aš 
tautą” Cicero ir Brighton Par
ko lietuviams, š. m. kovo mėn.
24 d. yra pakviestas į Mar
ąuette Parką.

X ALRK Federacijos Chi
cago* apskr. narių susirinki
mas šaukiamas šio mėn. 13 d., 
trečiadienį, 7 vai. vakare Lie
tuvos Vyčių salėje.

Kaip maža proto turi tie, ku
rie valdo pasaulį. Oksensern

Širdis turi argumentų, kurių 
nežino protas. Pascal

15 d. 6 vai. rytą bus atlaikytos 
pamaldos Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, kovo 16 d. t. Mari
jonų koplyčioje ir kovo 17 d. 
t. Pranciškonų vienuolyne.

X šilainę, naują dainą vyrų 
chorui, pasirašytą slapyvarde 
Petras Galkus, atsiuntė auto
rius Dainos ir Giesmės konkur
so komisijai. Paskutinė diena 
rankraščius įteikti — kovo 16 
d.

X Juozas Bacevičius, Real 
Estate “Varpas” savininkas, 
sumaniai veda savo raštinę. 
Dabartiniu laiku savo raštinėj 
atidarė butų ir visokių patalpų 
išnuomavimo skyrių, telefonas 
RE 7-6886.

X Už a. a. Juozo Jurskio sie
lą pamaldos įvyks šį šeštadienį, 
kovo 16 dieną, 8 vai., tėvų Jė
zuitų koplyčioje, 5541 So. Pau
lina st.

X Dr. Albina ir Vlada** 
Prunskis paaukojo ALRK Fe
deracijos Jaunimo stovyklai 100 
dol.

Pasišventėlių grupė
Chicagoje veikia pasišventė

lių sąjūdis, pasivadinęs Opus 
Dei (Dievo darbas). Jį plačiai 
aprašė dienraštis Sun-Times. 
J>o nariai pasilieka pasauliečiai, 
tačiau jie pasižada gyventi vie
nuolišku gyvenimu, laikyda
miesi neturto, skaistybės, pa
klusnumo. Jie nenešioja jokios 
uniformos, važinėja automobi
liais, dirba fabrikuose ar įmo
nėse ir į bendrus namus par
neša gaunamą algą.

Tas sąjūdis prasidėjo Ispani
joje 1928 metais ir Pijaus XII 
buvo patvirtintas 1947 metais. 
Pirmieji to sąjūdžio padaliniai 
įsisteigė Chicagoje 1949 me
tais. Dabar čia veikia namai 
vyrams — 5544 S. Woodlawn, 
ir namai moterims — 4944 So. 
Woodlawn. Iš viso JAV-se yra 
apie 12 to sąjūdžio namų, įvai
riuose miestuose. Be to — yra 
dar pavienių to sąjūdžio žmo
nių tose vietose, kur dar nesu
sidarė jų didesnis skaičius.

Chicagoje tam sąjūdžiui va
dovauja kun. Juozapas Muz- 
quiz. Pirma jisai buvo garsus 
civilinis inžinierius Europoje, 
bet susižavėjęs šiuo sąjūdžiu 
ir likęs jo nariu tapo kunigu. 
Dabartinis jo padėjėjas Chica- 
coje yra kun. Raymond Mudur- 
ga, gimęs Ispanijoje, buvęs 
elektros inžinierius, vėliau ta
pęs to sąjūdžio narys ir kuni
gas. Trečias šios grupės kuni
gas — Juozapas Meron — taip
gi ispanas, pirma yra buvęs 
bankininkas.

Skelbkilės Drauge"!

Opus Dei vyrų name — 5544 
S. Woodlawn — yra 12 nuola
tinių narių. Vienas jų yra savi
ninkas sėkmingai veikiančios 
skelbimų firmos ir visas paja
mas jis atneša savo bendruo
menei. Kitas daro mokslinius 
vėžio ligos tyrimus. Trečias — 
yra chemikas. Keletas yra stu
dentų.

Moterų namuose, kurie vadi
nami Kenwood rezidencija, tarp 
Opus Dei narių yra viena pro
fesorė, keletas gailestingųjų se
selių, mokytojų, viena bebai
gianti architektūros studijas, 
keletas versle dirbančių mote
rų ir sekretorių.

Visi jie suneša savo uždarbį. 
Niekas iš bendro iždo negauna 
algos, tačiau yra aprūpinamas 
viskuo, kas tik yra reikalinga. 
Visi jie yra žmonės kaip kiti,

tik jieškodami didesnio tobulu
mo gyvena nuošaliau nuo žmo
nių, nors pasilikdami pasaulyje. 
Savo panašaus gyvenimo pa
vyzdžiu jie laiko Dievo Motiną, 
kuri gyveno pasaulyje, bet vedė 
tobulą gyvenimą.

Yra dar antra Opus Dei gru
pė — tai tie, kurie turi šeimas, 
gyvena savo namuose, bet ku
rie daro tris vienuoliškus ap
žadus, pasiryžę jų laikytis kiek 
tik aplinkybės leidžia. Trečioji 
grupė yra rėmėjų, kurie pade
da pirmajai grupei ir dalyvau
ja dvasiniuose nuopelnuose. To 
sąjūdžio dvasios vadas sako, 
kad Opus Dei yra naujas sąjū
dis, bet kartu ir senas, nes juk 
ir apaštalai buvo tie tobulybės 
siekėjai, kurie pasiliko gyventi 
ir dirbti su kitais eiliniais žmo
nėmis.

Du laimėtojai
Du iš Chicagos apylinkių 

jaunuolių yra tarp tų, kurie 
laimėjo stipendijas didžiajame 
konkurse, kuriame dalyvavo 
20,145 šiemet bebaigią augštes- 
niąsias mokyklas. Čikagiškiai 
laimėtojai yra — Edvvard J. 
Pollock, 16 m., iš Skokie, ir 
John L. Curry, 17 m., iš Evan- 
ston. Abu jie gaus moksla- 
pinigių po $400.

Žuvo 73 m. moteris
Chicagos moteris J. Sharp- 

less Fox, 73 m. amžiaus, ties 
La Port, kelyje nr. 20 įvažiavo 
į vietą, kur lėkė sunkvežimis ir 
tas ją mirtinai užmušė.

Atkalbėjo nuo vieno 
plėšimo, suklupo kitame
į šv. Alfonso parapijos kle- i 

boniją 1429 VVellington, Chica
goje, atėjo. 32 m. amžiaus vy
ras Robert Silz ir paprašė ku
nigo su juo privačiai pasikal
bėti. Kai juodu nuėjo į nuoša
lesnį kambarį, Silz išsitraukė 
revolverį ir liepė kunigui eiti su 
juo į bankelį, esantį 2936 N. 
Southport, kurį Silz esąs nusi
statęs apiplėšti ir kunigas jam 
turįs būti priedanga. Tas api
plėšimas buvęs suplanuotas ka
lėjime, kur Silz sėdėjęs. Kalėji
mo draugai jam nubrėžę smul
kius to bankelio planus. Kuni
gas per 20 minučių jam aiški
no, kad jis neprivalo užsiimti 
plėšimu. Pažadėjo jam būti
niems reikalams parūpinti $25, 
kad tik jisai neplėšikautų. Pa
galiau Silz pasidavė kunigo 
įkalbėjimams ir paėmęs $25 at
sisakė apiplėšti bankelį; tačiau 
praslinkus trumpam laikui tas 
banditas su dviemis kitais sa
vo sėbrais vistiek apiplėšė ga
zolino stotį. Policija jį sugavo.

Teis jaunuolius už 
žmogžudystę

Tardytojas rekomendavo, kad 
keturi jaunuoliai, kurie nužudė 
motelio savininką Charles Stur- 
sky, visi būtų teisiami už žmog
žudystę. Policijos tardomas Ro
bertas Maslovvski, 15 m., kuris 
paleido mirtiną kulką, vos ne
apalpo. Carl Pelzer, tėvas vieno 
iš tų jaunųjų žudikų, tardomas 
išvirto be sąmonės. Nužudytojo 
brolis Albert Stysky apklausi
nėjamas paplūdo ašarose. Tas 
nužudymas baisi, nebesugrąži
nama tragedija.

Greičiausias lėktuvas
Keturių sprausminių motorų 

Boeing 707 lėktuvas, kuris pir
madienį rekordiniu greičiu per
skrido kontinentą nuo Seattle 
iki Washington, D. C., padary
damas tą kelią per 3 vai. 45 
min., šiandien, trečiadienį, su
stos Chicagos O’Hare aerodro
me. Augščiau minėtą tarpą tarp 
Seattle ir Washington, turintį 
2,325 mylias jis perskrido lėk
damas per valandą 612 mylių 
greičiu. Tas lėktuvas nusileis
damas daro didelį triukšmą ir 
New Yorko aerodromas jo net 
nesutiko priimti.

Neišsigąsti dėl 
temperatūros

Dr. Walter Alvarez dienraš
tyje Sun-Times rašo, jog pasi
taiko atsitikimų, kada vien iš 
susijaudinimo žmogui tempera
tūra pakyla iki 100 laipsnių, 
net iki 102.5 ir dėl to nereikią 
labai rūpintis. Nustatytoji nor
malios temperatūros riba 98.6 
yra tik bendra daugumos žmo
nių temperatūra ir gali pasitai
kyti išimčių net visiškai svei
kuose žmonėse.

Gaisras nuo perkūnijos
Didžiulis gaisras pastate 

2510 Montrose avė., Chicagoje, 
padarė $175,000 nuostolių. De
gė sandėliai trijų bendrovių ir 
ligoninės. Spėjama, kad gais
ras kilo perkūnui trenkus į van
dens tanką virš namų.

BAIGIAS SALĖS FUTBOLO SEZONAS
Kovu 10 d. buvo užbaigtas šiųsekmndienį per viena:: rungty-

metų salės futbolo (lndoor Soc-, 
cer) sezonas Chicagoje, suruo- 
šiant didžiulį vieno minuso tur
nyrą, sutraukusį 19 "National 
Soccer League” komandų. Jo 
laimėtoju išėjo I divizijos meis
teris — Atlas vienetas — sukir
tęs Hoosiers 4 :0, Rams 3:0, Han 
są 3:0 ir baigmėje — Necaxą 
2:0.

Chicagos lietuvių futbolo klu
bo futbolininkai šiame turnyre 
nieko gero nebepešė ir jie po 
pirmojo rato turėjo iškristi iš 
tolimesnių varžybų. Lietuviams 
teko žaisti prieš Hakoah ko
mandą iš “Major” divizijos, su 
kuria sužaidė lygiomis 3:3, bet 
priešininkams paskutinėse se- 
kundėse pavyko sukombinuoti 
kampinį, kurio dėka pagal tur
nyro taisykles jie įžengė į ant
rąjį ratą.

Šį kartą lietuviai sužaidė pu
sėtinai ir jų pasirodymas buvo 
vertas pergalės. Tačiau jų ne
laimei, apgailėtinas vartininko 
gaudymas kainavo du įvarčius 
ir pagreitino iškritimą iš turny
ro. Taip pat ir puolimui stigo 
laimės ir čia keli gražūs kamuo
liai atsimušė į priešininkų var
tininką ar jų vartų skersinį.

Pirmame kėlinyje lietuviai pel 
nė du įvarčius, kuriuos abu įkir
to Stulga. Paskutinėje kėlinio 
minutėje priešininkai taip pat 
atsakė vienu gabalu. Antro kė
linio pradžioje Hakoah įskėlė du 
įvarčius, pasekmę persvėrė iki 
3:2, bet tuoj po to mūsiškis H. 
Jenigas padarė 3:3 ir tokia pa
sekme rungtynės buvo baigtos.

Pažymėtina, jog dešimties sa
lės rungtynių eilėje paskutinįjį 
sekmadienį lietuviai sukrovė di
džiausią įvarčių skaičių — 3, 
šiaip augščiausias rekordas bu
vo du įvarčiai. Dar yra charak
teringa ir tas, jog per 9 pirme
nybių susitikimus mūsiškiai pa
siekė tik 7 įvarčius, tuo tarpu

nes jie pelnė beveik pusę anos 
sumos.

Grįžtant dar prie kovo 3 d. 
baigtųjų salės futbolo pirmeny
bių, reikia pasakyti, jog lietu
viai futbolininkai jose iškovota 
vieta turi būti patenkinti. Nors 
ir pirmenybių pabaiga buvo šiek 
tiek skaudoka ir ji atnešė tris 
pralaimėjimus, tačiau lentelėje 
užimta VI vieta dešimties ko
mandų tarpe nėra blogas at sie
kimas. Žinoma, prie geresnių 
norų ar didesnės laimės buvo 
galima pakopti trimis ar ketu
riais laiptais, tačiau šis mažutis 
nepasisekimėlis tebūnie pamo
ka ateičiai, kuri sako, jog be pa
stangų daug vertingo negalima 
laimėti.

Salės futbolo pirmenybėse lie
tuvių komandą atstovavo šie žai 
dėjai: J. Perkūnas, J. Linartas, 
R. Kožėnas, R. Libus, A. Mar
tinius, A. Malinauskas, R. Ga
vėnia, A. Stulga, V. Omilijonas, 
J. Kaunas, A. Blandis. A. Mali
nauskas, H. Jenigas, T. Rernei- 
kis ir kiti. Futbolininkų vadovu 
buvo V. Miceika.

Pirmenybių I divizijoje laimė
toju tapo Atlas komanda, su
rinkusi 15 taškų (4 7, — 1. 
—1); po jos seka Wikings 13 
taškų ( 4 5, — 3. —1), Rams — 
11 taškų (14, ~ 3, —2), Vi- 
kings — 11 tšk. ( 4-5, ~l,—3), 
Wisla — 9 tšk. ( 4 3, -.3, —3), 
Liths — 8 taškai ( 4 2, ~ 4, 
—3), Olympics — 6 tšk. (4 1, 
—1, ~4),.Marons — 6 taškai 
( + 1, —4, —4), Hoosiers — 6 
taškai ( 4-2, ~ 2, —5), Norse — 
5 taškai (4-1. =3, —5).

“Major” divizijoje pirmą vie
tą laimėjo Slovaks komanda, 
pirmenybes baigusi su 14 taškų 
ir antroje vietoje palikusi Han
są su 13 taškų. Toliau seka 
Schvvaben, Lions, Falcons, Ne- 
caxa, Fortūna, Eagles ir Ha
koah. Etlv. sukutis

GRAND OPENING
Ketv., penktad. ir šeštad. Kovo 14, 15 ir 16 d.d.

FELIX CERTIFIED FOOD
828 WEST 31ST STREET, CHICAGO 

Specialus išpardavimas — didžiųjų krautuvių kainomis. 
Atidarymo proga nemokamai laimingiesiems Pintinės su mais

tu ir kitos dovanos. Nemokamai be-alkoholiniai gėrimai. Valandos 
kasdien 7 iki 7 vai. Sekm. 8 iki 12. Feliksas Palubinskas, sav.

--------------- — ,

RUOŠKIMĖS DALYVAUTI 
“RIGOLETTO” OPEROS

SPEKTAKLIUOSE 
KOVO 30 IR 31 DIENOMIS

CHICAGOJE
.... ■ ------------ ----------------—T

Ar perduos Floridon 
Bedwellį?

Kovo mėn. 25 d. bus spren
džiamas klausimas, ar Illinois 
valstybė perduos Edvardą Bed- 
well Floridos valstybei, kur gre
sia mirtis už nuskriaudimą ne
pilnametės. Bedvvell, kaip žino
me, buvo prisipažinęs, kad nu
žudė Grimes mergaites, vėliau 
tą prisipažinimą atšaukė.

Kalinius mokys per 
televiziją

Nuo rugsėjo mėnesio kali
niai, uždaryti į Statevillės ka
lėjimą, Illinois valstybėje, pra
dės pamokas per televiziją. Jie 
eis Chicagos Jaunių kolegijos 
kursą.

Apmušta žmona nušovė 
vyrą

Teismas paliko nebaustą 
Margaritą Nordstrom, 56 m. 
amžiaus, kurią vyras buvo su
mušęs, ji gį — rengdamasi na
mus apleisti — apsivilkusi ap
siaustu užčiuopė revolverį ir 
juo nušovė vyrą.

Išėjo Iš spaudos nauja

ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZĖ
Kaina: $2.00, 150 pusi.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, 

Chicago 29, m.

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodami į Liet. Knygų Klubą ir 
įmokėdami 5 do! metinio mokesčio 
mes įgaliname per vienerius metus 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pa
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu 
uždirbame 2.50 dol., nes knygų pa
sirenkame už 7.50 dol.

Lietuviškos Knygos Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali būti 
visi, pasiuntę 5 dol. šiuo adresu:

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Club)

4545 W. 63 St., Chicago 29, III.

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina $1.00

(Ižimkynius kurtu su plnlKiita siusk lt e: 

‘‘DRAUGAS’’ 
4545 West GSrtl Street 

Chicago 29. Illinois

Uemkite dien. Dranga'

KAS TURI GERĄ SKONI, VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 

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

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted Str. VIetory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sekm. 10—5, Kilom dienom 9 ft

y. ______ __ —


