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Lietuvai vėl išauš nepriklausomybės rytas 
IKI TIKROSIOS LAISVĖS RYTO 

(J. Kajecko, Lietuvos atstovo I. A. V-bese, kalba, pasakyta 
per Amerikos Balsą į Lietuvą 1959 m. Vas. 16 d. proga) 

Šiandien minime keturiasde-; 
šimt pirmą Lietuvos nepriklau
somybes atkūrimo sukaktį. Mes 
ta didinga proga džiaugiamės 
ir, deja, kartu liūdime. 

Mes džiaugiamės, nes tuo is
torišku aktu įgyvendinta lietu
vių tautos ilgų metų ilgesys. 
Tas aktas vėliau patvirtintas 
teisėtų ir laisvai rinktų atstovų 
Steigiamajame Seime. Jis ap
šlakstytas ir Lietuvos savano
rių krauju. 

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MLZ£JUS KAUNE 

McElroy pasiliksiąs 
WASHINGTONAS, vas. 15.— 

Jungtinių Amerikos Valstybių 
gynybos sekretorius McElroy 
pasakė, jog jis pasiliks vyriau
sybėje, kol prezidentas Eisenho-
weris norės. 

Atidėjo streike 
NEW YORKAS, vas. 16. — 

Nei vienas didžiųjų mūsų kai- Duobiu kasėjai grasinantį strei-
mynų mus prie to akto neskati- k * P r i e š daugiau kaip 20 kapi

nių New Yorko metropolijos a-
pylinkėje atidėjo iki šios savai
tės pradžios. , 

Gamins naujus 
šautuvus 

WASHINGTONAS, vas. 15.— 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
armija patvirtino $4,116,250 su
tartį su Alin Mathieson kompa
nija pagaminti 35,000 naujų len
gvų šautuvų. 

no ir jo įgyvendinti nepagelbė
jo, priešingai, tame akte iš
reikštą valią teko ginti nuo jų 
visų. Mūsų troškimus iš svetur 
tegaivino tik prezidento Wilso-
no mestas tautų apsisprendimo 
teisės obalsis. Laisvę laimėjo
me per ryžtą, aukas ir pasi
šventimą. Mes šiandien džiau
giamės dėl to laimėjimo. Mes 
šiandien dėl jo visi vieningos 
minties. To akto signatarų iš
reikšta valia buvo ir tebėra vi
sos lietuvių tautos valia. To
kiais laimėjimais džiaugiasi ir 
didžiuojasi visos laisvos tautos. 

Mes čia Amerikoje džiaugia
mės dar, kad, nežiūrint laisvės 
sutemų pavergtoje tėvynėje, 
Lietuvos vėliava didingai tebe-

[2 lenkai užrakino pilotę j 
ir nuplaukė į Vakarus 

ROENNE, Danija, vas. 15.—i 
j Du lenkų žvejai vakar užrakino 
\laivo kambaryje savo pilotą ir; 
: kitus įgulos narius ir nuplaukė1 

į laisvę. 
Nė vienas nežinojo kaip vai-

ruoti, ir migla buvo didelė. Jų 
laivas užėjo ant Danijos Born-
hom salos sostinės Roenne uolos 
Baltijoje. 

Jie plastu nuplaukė į Roenne 
i ir paprašė policiją prieglobsčio 
(azylio). Kapitonas ir kiti įgu
los nariai išsilaisvino, nustūmė 
laivą nuo uolos ir nuplaukė į 

; Roenne, bet neprašė prieglobs
čio. Jie pareiškė, kad grįš į Len-

, kiją, pataisius laivą. 

TOKIO, Japonija, vas. 15. — 
Boris Pasternako romano Dak
taras živago, išversto į japonų 

plevesuola'pri€XIetuvrerpašinu{***% parduota «©£00kopijų 
tinybės rūstų Washingtone. Ji 
plevėsuoja taip pat gausiuose 
šio krašto miestuose, jų salėse 
ir bažnyčiose. Lietuvos himno 
garsai irgi plačiai1 po šią šalį 
aidi. 

JAV Senato bei Atstovų Rū
mų posėdžiai šiandien pradėti 
lietuvių kunigų malda. Joje pri
siminta ir mūsų priespauda. 
Abiejuose parlamento rūmuo
se daugelis atstovų pasakė kal
bas, kuriose užjautė kankinę 
lietuvių tautą ir reiškė viltį jos 
•būsimu prisikėlimu, šiandien 
Lietuvos pasiuntinybėje augšti 
JAV pareigūnai, Kongreso at
stovai, augštoji dvasiškija, ki
tų kraštų atstovai ir šaunus 
būrys lietuvių sveikina Lietu
vos atstovą, o per jį Lietuvą ir 

Daktaras Živago 
Japonijoj 

Ir 20,000 "dar bu* atspausdinta. 
Tai pranešė leidėjai. 

Laivyno pratimai 
PANAMA, vas. 16. — Ketu

rių Lotynų Amerikos valstybių 
karo laivai šią savaitę prisi
jungs prie JAV laivyno manev
rų Pacifike. Pratimai bus atlik
ti prieš povandeninius laivus. 

12,000 asmenų 
be pastoges 

SINGAPŪRAS, Malajai, vas, 
15.—Gaisras Singapūre vakar 
sunaikino 1,000 namelių, pa
likdamas 12,000 asmenų be pas
togės. Vienas asmuo žuvo ir ke
turi vaikai dingo. 

Ir tu, Prisikėlimo bažnyčia, 
Ir jūs, rožes Muziejaus sode — 
Kaip mažyte, be galo mažytė 
Tolumoj pasiklydus žvaigždė, — 

Atminimuose likę man šviečiat 
• Sutemoj ir aušros spinduliuos. 
Lyg varpų milžinų balsas kviečiat: 
— Atgalios, atgalios, atgalios!.. 

B. Brazdžionis 

Chicago Sunday 
Tribūne 

apie Pabaltijo valstybes 
WASIHNGTONAS, vas. 16.— 

Valstybės sekretorius John Fos-
ter Dulles, prieš išvyk 
Walter Reed ligoninę Washing-
tone, davė pareiškimą Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos nepriklauso
mybės paskelbimo 41 metų su
kakties proga. Dulles pareiški
mas Drauge tilpo praėjusį šešta 
dienj. Chicago SunHay Tribūne 
vakar paskelbė valstybės sekre
toriaus pareiškimo svarbesnes 
mintis, duodamas antraštę: Dul
les Recalls How Russia Impri-
soned 3 Baltic States. 

VASARIO 16 JAV KONGRESE 

Graikai, turkai į 
j Londone Kipro reikalu 

LONDONAS, vas. 16. —Bri-
i tanija praėjusį šeštadienį pa-
I kvietė Graikijos ir Turkijos mi-
nisterius pirmininkus atvykti 
šią savaitę į Londoną, kad būtų 
galutinai aptarta Kipro salos ne 

! priklausomybė. 
Britanijos premjeras Macmil-

įlanas pakvietė Graikijos min 
į pirmininką Karamanlį ir Turki
jos min. pirm. Menderes. 

Bke vizitas — Žemėlapyje strėlė 
parodo Acapulco miestą, kur pre
zidentas Eisenhoweris v a s a r i o 
19—20 vizituos Meksikos preziden
tą Adolfo Lopez Mateos (nuotrau
ka apačioje). Acapulco turi 10,000 
gyventojų. (UPI) 
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Lietuviai kunigai sukalbėjo invokacijas 
sename ir atstovų rūmuose 

WASHINGTONAS, vas. 16.— \Petrauskas, MIC., o atstovų m-, 
Šiandieu JAV Žagrėse minima imuose — kun. Jonas Kidykas, 

os nepriklalfeiybės šveniS. jv . fevų Jėzuitų namų v ū P iybės 
tė. Vasario 16 d. abiejuose kon
greso rūmuose yra paskirta po 
valandą išimtinai mūsų nepri
klausomybės šventės minėjimui. 
Visa eilė senatorių ir atstovų 
rūmų narių sako kalbas ir ke-

ninkas. 

Plinta paralyžius 

Australija h* Indonezija 
sudarys sutartį 

MELBOURNE, Australija, 
vas. 15.:— Australija ir Indone
zija pasirašys draugystės sutar
ti. Tai pranešė Indonezijos už
sienių reikalų ministeris Suban-
drio. Sutartį jis svarstė su už
sienio reikalų ministeriu R. S. 

lietuvių tautą. 
Prieš ketvertą dienų iškilmin- J A V p a r o d a M a s k v o j e 

gai visoje Amerikoje paminėta 
Linkolno gimimo 150 metų su- LONDONAS, vas. 15. —Mas-
kaktis. Toji sukaktis priminėjuos radijas pranešė, kad Jung-
mums pavergtąją Lietuvą, nes tinių Amerikos Valstybių vasa-
kilnusis Linkolnas buvo pa
vergto žmogaus užtarėjas visa
me pasaulyje. 
. Mes šiandien kartu su jumis 

ir liūdime, nes žinome jūsų li
kimą. Mes žinome, kad šių die
nų Lietuva, tai ne jos garbin
gų kunigaikščių ir ne Valan
čiaus, Basaniaus, Kudirkos, Mai 
ronio bei Vaižganto svajota Lie 
tuva. Ne dėl tokios Lietuvos ir 
jos savanoriai aukojosi Dabar
tinė Lietuvos būklė patriotingų 
lietuvių . nepatenkina. 

Mes liūdime, kad Lietuvos 
trispalvei nebėra, vietos jos tė
vynėje ir kad ji nepuošia, kaip 
kadaise, mūsų miestų ir mieste
lių. Mes liūdime, kad šią Lietu
vos dieną jums įsakymu iš augs 
čiau tik dirbti, bet ne švęsti, 
kaip kadaise, lemta? To nežiū
rint, jūsų, kaip ir mūsų, sielose 
.šiandien šventė. 

šiandien laisvojo pasaulio lie
tuvio ir pasiryžimo diena, šian
dien jis savo tautai plačiai ati
daro širdį ir kišenę, šiandien, 
kas svarbiausia, mes ryžtamės 
nenurimti dėl pavergto lietuvio 
skriaudos ir jūsų neužmiršti iki 
išauš mūsų tautai tikrosios lais
vės ir nepriklausomybės rytas. 

S 

rinė mokslo, inžinerijos ir kul
tūrinės veiklos paroda bus dve
juose paviljonuose, pastatytuo
se Maskvos Sokolniki parke. So
vietų paroda bus New Yorke. 

Vyks į Maskvą 
VIENA, vas. 15. — Austrijos 

prezidentas Adolf Schaerf gegu
žės mėnesio pabaigoje vyks į 
Sovietų Sąjungą ir ten išbus de
šimt dienų. 

DETROITAS, vas. 15. —Po
lio paralyžius JAV pasiekė aliar j Casey. 

lia Lietuvos nepriklausomybės įmuojančio augščio. 1957 metais 
bylą. Senate, tarp kitų, kalbėjo Tbuvo gerokai nupuolęs, o praė-j • Haiti saloje 
daugumos vadas sen. Lyndon j jusiais metais pašoko ištisu treč į augščiausia vieta 
Johnson; atstovų rūmuose — danu. Ypač stipriai ši liga pairi- j300 pėdų. 

lo Detroite. Federalinė Ligų se- j = = ^ = = 
kimo įstaiga Atlantoje bijo, kad 
šiais metais rezultatas gali būtii 

_ dar blogesnis. Gali kiekvienas 
^ u m u o s e j miestas susilaukti panašios epi

demijos, kaip Detroitas. Gaila, 
kad žmonės nesiskiepina Jonas 
Salk skiepais. Fed. Ligų sekimo 
įstaiga sako, kad šie skiepai pa
sirodė labai veiksmingi. 

Loma kalno 
pasiekia 10,-

daugumos vadas John McCor 
mick, artimas ir nuoširdus lie
tuvių bičiulis. 

Senate ir atstovų 
šiandien invokacijas sukalbėjo 
lietuviai kunigai. Senate maldą 
sukalbėjo Marianapoiio augšt. 
mokyklos rektorius kun. Jonas 

Haiti pranešė apie 
Kubos „sąmokslą 

PORT-AN-PRINCE, Haiti, 
vas. 15. — Prezidentas Francois 
Duvalier vakar kaltino, kad Hai 
ti tremtiniai gauna karini lavi
nimą Kuboje, turbūt ruošiasi 
ginkluotai invazijai į Haiti. 

Jis prašo Jungtines Amerikos 
Valstybes sustabdyti betkokią 
invaziją. Duvalier pasakė, jog 
jis gavęs informaciją iš savo 

asmeninės policijos" — turbūt 
iš Haiti saugumo pareigūnų. 

Prezidentas pareiškė, jog jis 
tik ką gavęs pranešimą iš vieno 
savo atstovo, kad Kubos revo
liucinis sąjūdis bendradarbiauja 
su „taip vadinamais Haiti poli
tiniais tremtiniais/' teikiant ka
rinį lavinimą. Jis pasakė, kad 
invazija numatyta tarp vasario 
15 ir vasario 20 d. 

Chicagos lietuviai paminėjo 
Vasario 16 dieną 

CHICAGO, HL, vas. 16. ^-Brazis. Kun. A. Stasys ir pasto-

Venecuela nori JAV 

Naujasis Kubos prezidentas Romulo 
pradėjo pareigas 

os revizijos 
Betancourt 

—Parkas 87 metų amžiaus. 
Yellowstone, seniausias ir did
žiausias parkas Jungtinėse Ame 
rikos Valstybėse, buvo įkurtas 
1872. 

Vasario 16 d. minėjimas vakar 
buvo Marijos augštesn. mokyk
los salėje. Iškilmes pradėjo Al
to Chicagos skyriaus pirminin
kas teisėjas A. Wells. Dariaus 
—Girėno ir Don Varno postai ir 
skautai atliko Amerikos ir Lie
tuvos vėliavų pagerbimo apei
gas. Amerikos himną giedojo 

Churchill atostogauja 
MARRAKECH, Marokas, vas. 

15. — Buvęs Britanijos premje
ras Winston Churchill, atvykęs 
atostogų čia, planuoja persikelti 
ketvirtadienį į Kanarų salas. Jis 
paišo gamtos vaizdus. 

* '-— Sovietų kompozitorius 
Arnk Chačaturian paskirtas So-
vietų-Lotynų Amerikos draugi
jos pirmininku. 

• KALENDORIUS 

CARACAS, Venecuela, vas. 15. — Romulo Betancourt penk
tadienį prisiekė ištikimai atlikti Venezuelos prezidento parei
gas, pažadėdamas pagerinti ekonominį ir socialini žmonių gyve
nimą, kurį per dešimtmetį apardė diktatūra. 

Nuosaikus socialistas pažade- •• 

PA S KUTIN IŲ Z I 
SANTRAUKA 

N IŲ 

Vasario 16 d.: Lietuvos Ne
priklausomybės iventė; 4v. Juti-

Saulė teka 6:47, leidžiasi 5:24. 

Oro biuras praneša: Chicago-
je ir jos apylinkėje šiandien — 
dalinai apsiniaukę, šilčiau, apie 
40 iaipsn.; rytoj — apsiniaukę 
ir šalčiau. . 

jo nuoširdžius santykius su 
Jungtinėmis Amerikos Valsty
bėmis, ragino pašalinti iš Loty
nų Amerikos diktatorius ir pra
nešė, kad sudarys koalicini mi
nisteriu kabinetą, neįtraukda
mas komunistų. 

r. .-. V. 
Betancourt pasakė, kad san

tykiai su Jungtinėmis Amerikos 
Valstybėmis, kurios yra daug 
investavusios į Venecuelos naf
tos laukus, bus „normalūs ir be 
susikirtimų." 

Paskui jis pasiūlė peržiūrėti 
Venecuelos naudai prekybinę 
sutarti su Jungtinėmis Ameri
kos Valstybėmis. Jungtinių 
Amerikos Valstybių nutarimas 
sumažinti Venecuelos naftos.im
portą yra galimas ekonominis 
susikirtimas tarp abiejų kraš-
tų. 

Naujas Venecuelos preziden
tas Betancourt pasakė, kad jo 
vyriausybė laikysis demckrati-
- " dėsnių. 

—Valstybės sekretoriui John Foster Dulles Walter Reed li
goninėje praėjusį penktadienį padarius trūJctb operaciją, šešta
dienį gydytojai konstatavo, jog jis turi vėiį. Dulles žino. kad tu
ri vėžį. 

—Prezidentas Eisenhotoeris šeštadienio rytą aplankė valsty
bės sekretorių Dulles ir 57 minutes kalbėjosi su juo. Dulles pas
kolino prezidentui Eisenhmceriui knygą: What We Mušt Knoto 
About Communisim. 

—Valstybės sekretorius Dulles ligoninėje turės pasilikti ke
letą savaičių. Šią savaię bus pradėta* gydyti radijacija. Galbūt 
pasiseks sukontroliuoti vėiį. 

—Kun. Avėry Duūes, jėzuitas kunigas, valstybės sekretoriaus 
Dulles sūnus, gyvenantis Romoje, šeštadienio vakare sužinojo, 
kad jo tėvas serga vėžiu. Kunigas yra konvertitas. 

—Walter Reed ligoninės Washingtone vadovybė vakar prane
šė, kad valstybės sekretorius Duūes ramiai ilsėjosi; jo pulsas 
ir kraujo spaudimas normalus. 

-^Antonio Segni šiandien sudarys naują Italijos vyriausybę. 
—Castro Fidel, 32 metų, Kubos armijos vadas, šiandien uii-

• Austrijos sostinėje šią vasa- ma ministerio pirmininko postą. Armijos darbą perleis savo bro-

O'Hara tarėsi su 
Kdel Castro 

HAVANA, Kuba, vas. 15. — 
Atstovų rūmų narys Barat t 
O'Hara (D.*, 111.) ir sukilėlių va
das Fidel Castro vakar dvi va-Į 
landas svarstė kubiečių ir ame
rikiečių santykius. 

Nepaskelbtas pasikalbėjimo 
turinys. 

O'Hara, iš Chicagos, nuvyko 
į Santiago dalyvauti ispanų ir 
amerikiečių karo methrių iškil
mėse. 

rius Dilys skaitė invokacijas., 
Lietuvos nepriklausomybės 

aktą skaitė pulk. Tumas. Kalbė
jo konsulas Daužvardis ir sena
torius Paul Dougias. Senatorius 
Dougias pareiškė, kad senate 
praėjusiais metais priimta re
zoliucija nepripažinti Pabaltijo 
valstybių agresijos. Po to kalbė
jo atstovų rūmų narys Murphy 
ir jis pasižadėjo kovoti už Lie
tuvos nepriklausomybes atgavi
mą. 

Rezoliucijas prezidentui Ė2-
senhoweriui. valstybės departa
mentui, atstovų rūmams ir se
natui skaitė p-lė Mikužiutė, Alto 
sekretorė. Plačiau rytoj. 

rą įvyks komunistų vadovauja
mas „7-tas pasaulinis jaunimo ir 
studentų festivalis už taiką ir 
draugystę". Kaip praneša Vil
niaus radijas, į jį iš visos Sovie
tų Sąjungos vyks 800 jaunuolių 
ir mergaičių. Atskiroms respub
likoms teks tik maži dalyvių 

1 skaičiai. 

• .. 

liui Raului, 27 metų amžiaus. 
—Maskvos radijas šeštadienį pranešė, kad rusų saugumo da

liniai areštavo keletą amerikiečių ir turkų ivalgybos grupių, nu
leistų į Rusiją iš Turkijos. Paskelbti vardai rodo, kad jie nėra 
amerikiečiai. 

—Graikų kipriečių ortodoksų arkivyskupas Makarios atvy
ko į Londoną tartis Kipro salos nepriklausomybės reikalu. 

—Bonnoje, Paryžiuje yra didelis susijaudinimo* dėl valstybės 
sekretoriaus Duūes ligos. 

TRUMPAI IS VISUR 
—Šveicarijos moterys ir vėl 

negavo balsavimo teisės. Jau 
dvidešimt šeštą kartą per 38 
metus Šveicarijos balsuotojai 
vyrai atmetė konstitucijos pa
keitimo projektą, kuriuo mote
rims būtų suteikta balsavimo 
teisės. Konstitucijos pakeitimo 
projektas buvo atmestas 1 su 2 
santykiu. Iš visų Europos vals
tybių tik Šveicarijoje ir Lichten
šteine moterys neturi balsavi
mo teises ir negali eiti/valdiškų 
pareigų. 

—Indonezija palaipsniui pa
verčia visas užsieniečių tvarko
mas mokyklas į indoneziečių ina 
titucijaa.Tik 510 iš apie 1,800 
kinų mokyklų pasiliko, 15 iš 125 
olandų mokyklų ir 25 iš 75 ame
rikiečių — britų mokyklų. 
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Kada sustabdomos 
pensijos? 
J. šoUūnas 

Dažnai žmonėse galima už
girsti nusiskundimų, kad jų 

siją tol, kol nepraras piliety
bės. Ją praradus galioja ta pa
ti taisyklė, kaip ir ne pilie
čiams. 
Pen si jų sustabdymas dė? darbe 

Praktika parodo, kad daž
niausiai pensijos laikinai yra! 

socialini© draudimo pensijai s u s t a b d o r a o s d ė l pensininko 
buvo sustabdyta visiškai arba j < J a r b o 

laikinai. Kada-gi gauną pensiją 
žmonės dažnai aavo finansinius 
planus taip tvarko, jog socia
linio draudimo mėnesinis čekis 
yra pagrindinis pajamų šalti
nis, todėl visai natūralu, kad 
čekiui pavėlavus arba visai ne
pasirodžius pensininkas puola 
į desperaciją, nežinodamas ką 
daryti O dažnai čekis pavėluo-

Socialinio draudimo taisyk
lės leidžia pensininkui uždirbti 
$1,200 per metus. Jei jis už
dirba daugiau, tai nustoja tam 
tikro skaičiaus čekių. Išsiaiš
kinkime pirmiausia kas tas 
$1,200 yra. Jei pensininkas iš
eina j pensiją ir gauna kur 
nors laikiną darbą, tai jis gali 
uždirbti $1,200 per metus. Ta-

Miždaug spalio mėnesį Jo-
! nas Kalvis susirado darbą, kur 
I jis uždirbo apie $30 per savai-
I te. Jis už spalio mėnesį čekio 

negavo, nes uždirbo virš $100 
per mėnesį. Tada jis kreipėsi į 
socialinio draudimo įstaigą ir 
klausė patarimo. Jam buvo 
paaiškinta, kad jei jis nori 
gauti pensiją už lapkričio mė
nesį, tai j is savo uždarbį turi 
apibrėžti ne daugiau kaip $100 
per tą arba sekantį mėnesį. 
Jonas taip ir padarė ir vėl ga
vo už lapkričio ir gruodžio mė
nesius. 

Tačiau kitu atveju, jei sa-

nustatytos sumos. Taisyklės 
sako, kad vienas čekis turi bū
ti atimtas už kiekvieną $80, 
arba po dalį, kas buvo uždirb
ta yirš $1,200. Padalinkime 
$650 iš $30 ir gausime, kad 
Petraitis neteko 9 čekių ($80 X 
$80 lygu $640, plūs $10, kuri 
yra 9-ji dalis). Tačiau gale me
tų Petraitis vistiek už praėju
sius metus dar gavo tris če
kius atgal. 

Kas daryti, jei dirbi? 

Yra geriausiai ir saugiausiai 
pranešti vietinei ^ socialinio 
draudimo įstaigai, jei tu, bū-

U I! A III \ S K A S 
J. O. TELEVISION 0 0 . 

2512 W. 47tb St., F B 6-1OT8 
TV, RADIJAI. HI-FI. VfiSINTUVAJ 
Pardavimą.—laJ.-jm»i. Sek. uždaryta 

• i - • • . . m i . i i . . - . — • - • - . . » i . . . 

VIDAl'S I.KIOS 
10002 South Kedzie A ve. 

Kasdien 4-7. Sestad. 2-5. Treciad. 
Ir kitu laiku tik susitarus 

N a u j u adresas:4255 W. 6Srd St. 
Ofiso t»L REManee a-***© 
K « . trf. GRovebiU a-«MU3 . 

Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m. 
Penktad. tik 1—t P. m. 

Treciad- ir šeštad. pa^al sutartj. 

DR. J. ir K. AGLINSKAI 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

$430 So. Kedzie Ave. 
Priima ligronis pagal susitarimą. 

OS1 valandos skambinti t e l e f o n u 
HHmlock 4-1562 nuo Z iki 9 v. p,p. 
kasdien, išskyrus f.rečiad. ir šeštad. 

Ofiso Ir bato tol. ol.vrapic 2-1S81 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court Cicero 
Kasdien 10—12 ir 4—7 vai. Trečiid. 

• » 1«T šeštad. tik 10—12 

DR. ANKA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 

ja arba sulaikomas grynai dėl, c i a u t a U i ^ p u g - tĄigym& 

pensininko kaltes. į j ^ p u a ė s a k o j ^ j ^ ^ 
Šiandien užtat bent trumpai lpeagiliiakaa ^ uMJrbti, i r 

sustokime prie faktorių, kurie. t u o p a č i u , a i k u g a u t į l 2 ^ 
būna pensijos sustabdymo a r - # s i j o g č e k i ų $ 1 ^ p J u s $1QQ 

ba notraukimo priežastimi. T:-, k i e k v i e n ą m ė n e a į . ^ to k a i 

kykime pensininkas dirbo kiek j d a ^ pensininkas, dirbi ir esi 
vieną mėnesį uždirbo virš j netikras dėl savo uždarbio 
$1,200 per vienerius metus ir j ^ ^ t j ] s r a s > t a d n e uždirb- Pritaiko akinius 
gavo virš $100 kiekvieną mė- • « virš $ l t 2 0 0 , niekam nieko ir ^**.f*ft j M i ' S a T ' S v. 
nesj, tai tada jis praranda vie-' niekados nereikia pranešti. Ta-1 ***• šeštadieniais 10—i Vai. Trecia-
n » fif>\ci ii5 lripkvi«»'j» 4Rrt a r h a i »• *. - , - , » . . . ' ] dieniais uždaryta. Kt. taiku susitarus 
na ceKj uz KieKvie .ą vsu, arna., m u ^ a b e - ^ d e Į uždarbio | onso telefonas P R a-332^ 
jo dalį, vieną eekį. g m ^ t ^ g e r i a n pranešk. So- j « ^ ***• WAibrook 5-so7« 

Parvyzdys: Juozas Petraitis j cialinio draudimo įstaiga gale 
sulaukė 65 metų amžiaus sau- j metų apskaičiuos ir jei tu tu-
sk> mėnesį; ir po to dar visus j resi teisę į bent vieną čekį ji 
metus dirbo ir uždirbo $1,850 i tau tą čekį grąžins. 

Iriuosi, kad toks paaiškinimas 
padės ypač tiems, kuriuos to
kie sustabdymai tiesioginiai pa
liečia. ., 

Du terminai 
Pirmiausia tenica pastebėti, 

kad yra dviejų rūšių sustabdy
mai: laikinas sustabdymas (su-
spension of pension) ir visam 
laikui pensijos nutraukimas 
(termination of pension). 

Pensija yra nutraukiama vi-
laflnri, jei pensininkas: 

a) miršta, 
b) sulaukia 18 metų am-

jis uždirbo $1,200. 
Yra taip: Pirmasis $1,200 

neturi jokio nustatyto laiko: 
pensininkas šią sumą gali už
dirbti per savaitę, du mėnesiu 
ara dvylika mėnesių laiko. Tai 
visai nesvarbu. Tačiau kai jis 
pasiekia $1,200 ribą ir jei jis 
nori toli3U gauti pensiją, jis 
savo uždarbį turi aprėžti tik 
$100 per kiekvieną sekantį mė
nesį. 

! Aiškumo deliai pavyzdys: 
Jonas Kalvis sulaukė 65 m. 
amžiaus gegužės 

per metus Sekančiais metais; 
jis kreipesį į įstaigą ir užpildė 
reikiamus blankus. Kadangi 
socialinis draudimas pensijas! 
gali mokėti už visus 12 mene- į 
sių atgal, jei žmogus buvo į 
virš 65 1 arba moteris 62) me-

Be to jei būdamas pensinin
ku pradėjai dirbti ir apie tai 
buvai pranešęs socialinio drau
dimo įstaigai, nes žinojai, kad 
uždirbsi virš nustatytos nor
mos;, bet vėliau staigiai šu

tų amžiaus, tai ir Petraitis "tu- I *<>& d i r t r t i ' *** P * " ^ Š ė 
rėjo teisę dar į tam tikrą če- *"• k a d teu t*™* ** b * t u 

kių skaičių už praėjusius me-! p r a d e t a m o k e t x 

tus. Kiek? (Nukelta į 5 pusi.) 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS JJGOS 

4701 South Daraen Avecue 
Kampas 47-tos ir Damen Ave. 
Vai. kasdien nuo 6—S vaL vak. 

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

Ofiso ulef. LAfavette 3-t»048 
Rez. WAlbrtx>k &-304S 

TW. — RKIiance 5-1911 
DR. WALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

((lietuvis eydytoja.*) 
3925 West 58th Street 

Vai.: Pirmad., antrad., ketvirtad ir 
penktad. nuo l—4 p. p.. 6:30-8:30 
vau vak. Trečiad. ir šeštad. 1 - 4 vai. 

TeL ofiso ir buvo Okympic 2-415» 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th S t . Cicero 
Kasdien 1—3 vaL ir 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet 

Teič ofiso TO 3-0859 
Bes. teL GA 3-»4M« 

DR. FL TAOAT.KaPŠA 
GYDYTOJAS IR CHLRŲRGAS 

Spec. chirurgrinSs -figos 
1502 \V. Hith StrtHt. Cicero, 111. 
Vai.: kasdien 2-8 p. p., šeštadienį ' 

1-4 p. p. Kitu laiku ir trečiad. susi
tarus. " ' 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika Ir moterų rigos) 
, Ofisas ir rez. 5190 S. VVestern Ave. 
' Tel. PRrospeet S-1228 ar T B 3-MW7 

Ofiso vai.: Pirm. 8-10 v. v., Antrad. 
Tre£. ir Penkt. 6-9 vai. vak.. Sestad. 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu. 

DR. C. K. BOBELIS 
Inkstu ir šlapumo taku chirurgija 
Tel. PRospect s-1795 

2300 W. 51st St.. Chicago. UL 
Oakley Medical Art» Bldg. 

arba 
434 Algona Ave., Elgin, Illinois 

Tel. OYVens 5-0533 
Valandos pagal susiianmą. 

žiaus (vaikui galima gauti į nutarė- kreiptis 
mėnesį; ir 
j socialinio 

peaają iki 18 metų, jei jo m o i draudimo įstaigą dėl socialinio 
tinai ar tėvui mirus jis turėjo i draudimo pensijos. Jis iki ge-
teisę į pensijos gavimą), 

+ c ) . žmona gaunanti pensiją, 
divorsuojasi, 

d) našlė, gaunanti pensiją, 
(veda antrą kartą ir jos nauja
sis vyras nėra pensininkas, 

e) motinos pensija nutrau
kiama, jei jos vaikas, kuris ga
vo pensiją, sulaukė 18 metų, o 

guzes mėnesio jau buvo uždir
bęs $1,500. Kalvis pradėjo gau
ti pensiją birželio mėnesį (u i 
gegužės mėn. negavo todėl, ka 

lAi-Oflirm 
į jaunesnė negu 62 metų zm-\Įį J | T X T I X " V l S I O n 

sustabdoma lai- 0 B 5 5 Z B B 5 E Ž ) 
amą. 

Pensija yra 
kjnai gjąjg atvejais: Sav- Inž- A- semenas 

a) per^ininkas pradeda vėl i n t t a H a t e t e d * - •*• ««• 4-«M,« 
, . . . . . » - , , . ; Atdara kasdien 9-6, pinos, ir ketv. 9-9 

dirbti n* uždirba daugiau negu. 
yra socialinio draudimo taisyk 
lėse leista, 

b) motinos pensija 
8 U S t a b " PATAISYMUI MEDŽIAGA 

doma, jei ji tą pensiją gavo to-; PRISTATOME M S O K I Ų BCSIŲ 
del, jog turėjo savo globoje! STATYBAI IR NAMU 
mažametį vaiką, kuris gavo 
pensiją ir tas vaikas persikėlė 
gy<venti kur nors kitur, 

c) pensininkas, gaunąs ne
darbingumo pensiją, pradeda 
dirbti ir jo nedarbingumo lai
kotarpis baigėsi Tarp kitko 
Aido atveju nutraukiamos ir 
pensijos viriems jo šeimos 
nariams, jei jie gavo pensijas 
toda, jog j % buvo nedarbin
gas* 

d) pensijos sustabdomos 
ttff— asmenims, kurie po 1966 
metų tapo pensininkai ir bū
dami ae piliečiai bei negyveną 
Amerikoje arba neišdirbę čia 
daugiau negu 10 metų, išvyks
ta gyventi į užsienį. Tokie pen
sininkai pensiją gaus tik 6 mė
nesius, o paskum pensija bus 
laikinai sustabdyta tol, kol jie 
vQ negrįš ir negyvens bent vie
ną pilną mėnesį Amerikoje. 
(Apie tai jaa buvo šiame sky
riuje aiškinta.) 

Sio krašto piliečiai - pensinin 
gyveną užsieny gaus pen-

l/2% PADIDINA 

D IV IDENDĄ! 

C R A N E S A V I N G S AJND LOAM 
AWN 

2555 WEST 47th STBKfcl ...* LAfayette 3-1083 
B. R. Pietkiewicz, pres.: E. B- Pietkiewicz,^ekr. ir advokatas 

ooooooooooooooooooo , 
Motame atisrštu* dividendui Keičiasse čekius. H;trdnodame h- perkame 

valstybe!, bonus. Taupytojam* patarnavinuii nemokamai. 
PradBkite taupyti atidarydami sąskaita Šiandien. Apdrausta iki $10,0OO. 
Darbo valandos: pirmadienias v- ketvirtadieniais nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antrad. Ir penkt 9 iki 5; treciad. uždaryta, o sėst. nuo 9 iki vidurdienio. 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez, HE 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71 st Street 
Vai. Pirm., ketvir., penkt- 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6. treč. ir šešt. pagal sutartį, 
sekm. uždarvta. 

Ofiso teief. LAfayette 3-3219, Jei 
nea^sinepia, šaukite KEdzie 3-8S68 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

4146 S. Archer Ave. 
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—3 vai. 
vale, pirm-, antr.. ketvirt. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCD1K.IV IR VAIKŲ U G Ų 

SPECIAIJSTe 
715« Sooth TVestern Aveirae 

MEDICAL BUILDING) 
Pirmad.. antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vaL iki .1 vaL p. p. ir nuo 
6 v. — & vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vaL ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 

vai. ryto iki 3 vai. p. p. 
Office tel. RE 7-1108 

Res. t e l \VALtm>ok 5-3765 

TeL ofiso H E 4-5758. Kes. GR 6-3404 

DR. S. ir M. BUDRYS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
(Bendra praįktika ir Alerjcija.) 

2709 West 51st Street 
Valandos: pirm., antr., ketvrt., penk, 
.2-4; 6-8 v. v.; žest. 2-4 v. p. p. 

TeL ofiso H E 4-1202 ree. PR 0-4732 
D R. A. M A C I Ū N A S 

CHIRURGAS 
i 2454 W. 71 st. (71 ir Campbell Ave.) 

Vai.: pirmad. ir ketvirtad". 1-4 p. p., 
antrad. ir penktad. 5-8 v. v. 
neradus, skambinti mano padėjėjui 
Dr. V. RĖKLYS, tel. BE 7-2806 

Tel. ofiso HE 4-2J23, rex. GI 8-0195 

DR. V. P. TUMASOHIS 
CHIRCRGA>" 

2454 West 71st Street 
(71st ir So. Campbell Ave.) 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki ». Treč. ir 
šeet- uždaryta. 

Telefonas — GRovehiU 8-2823 

DR. A. VALIS-LABOKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKI SERIJA h- MOTERC 
UGOS 

2524 West 69th Street 
Valandos: nuo 1-4 ir tHt vaL vak. 

Šestadieniais nuo 1-4 vai, popiet 
TeL ofiso PRospect 

Rezid. PRospect 6-9400 
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(Vaške vičiūtė) 
GYDYTOJA IR CHIRORGfi 
6248 Sooth Kedzie A venne 

Vai. kasdien 1-2 p.p. ir nuo 6.8 vai. 
<al. š e š t 1-4 p. p Trečiadieniais 
ir kitu laiku tik susitarus. 

TeL offso VTctory 2-1581 
Tez. PRospect 6-4250 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slot Street 
Kamp. Halsted ir 31-mos-^gatvių 1 Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p. 

ir nuo 6-8 v.v. Sėst. 1-4"̂  v. popiet 
Uždaryta trečiadieniais 

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR 
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS 

1INSURED? 

Kuriose Kiekvienos Santaupos Yra 
Apdraustos iki SI0.000.00 — 

ir Paskolos Duodamos Namu Įsigijimai 
Lengvomis Sąlygomis 

CARR-IVTOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LJTWINAS, Preo. 
VIctory 2-1272 

3039 So. Halsted SI. 
Apkainavima ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai 
RaJtinS atidarą kasdien nuo 8 vml 

ryto iki 6 vai vakaro. 
Šeštadieniais iki į vaL p. p. 

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN. 
624S Westem Ave. Oticago 36. ffl. 

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN. 
4559 S. Paulina St., Chicago 9,111., YArds 7 0145 

CRANE SAVINGS G LOAN ASSN. 
2555 West 47th Street Chicago 32,111. 

FR 6-0304, RA 6-11*0. R a t Batavia 
4287-M-l 

DR. JONAS G. NYU 
Trr i • I I ~nn i r • « • TJamL IT IL I I m 

DR. K. NASVYTIS 
N'ervn lijros 

104 S. JEchigan Ave., kamb. 615 
Konsultacija tik susitarus 

Ofiso H E 4-1818 arba R E 7-9700 
Rez. PR 6-9801 

DR. j . MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell- Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. v. 
šeštadieniais 9-11 ryto tr 2-4 <p. p. 
Trečiadieniais uždaryta. 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

spec ndaos Ilgos 
6S17 South Westem A venne 
TeL ofiso —• REpabli<- 7-4*00 

namų — Grovettfll 6-8161 
Valandos: kasdien 2-7 v. p. p., šes-
tad. .-» vai. p. p.. trečtadlenlaiB o* 
daryta. 

D6I tlkslana prMmlmo laiko (ap 
pointment) malonėkite susitarti te
lefonu ar asmeniškai, kad neretkftų 
H«ra< lankti. 

DR. JULIJA MONSTAVIdlUS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

Offioe: 10746 South Michigan Ave. 
Buto 1653 \V. 103 St., Bereriy Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
išskyrus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai popiet. 

Tel. ofiso — PUIman 5-6766 
Bato — BEverlv 8-3046 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Areher Atenae 
Ofiso vai nuo 2-4 tr nuo 6-8:S0 vai. 
vak. Šeštadieniais ano S iki 4 popiet. 

Trečiadieniais pasai sutart} 
^ Ofiso tel. VIrginia 7-0036 

teL DEre»li 8-8»44 

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN. 
3430 Soath Halsted Street Chicago 8, Dl. 

ST. ANTN0NY SAVINGS I LOMI ASSN. 
1447 S. 49th Ct., Cicero 50, BĮ. tel. TO 3-S131-3Ž 

OIIIVERSAL SAVIN6S & LOAN ASSN. 
1800 South Halsted Street Chicago S, Dl. 

Ofiso H E 4-1414 arba R E 7-9700 
Rezid. R E 7-6867 

DR. B. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8p«cialyb* akušerija ir moterų ligos 
2454 West T1 st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai : kasdien 1—2 ir 6—8 vai. vak. 
Šeštadieniais 1-4 p. p. Trečiadieniais 

j uždaryta 

Duokite savo I95S metu mokesčiu (income ta) 
LAKŠTUS UŽPILDYTI 

CHESTER KILKIS 
i 4127 So. Richmond Street Vlrginia 74GM 

prie ARCHER AVENUE 

Pildo biznio, nuosavybių ir asmenų lakštus 
Chicagos lietuviams pildo lakštus jau per 25 mato* 

DR. A. GARUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaos Ir vallro I%os 
24JS Wfl«* «Srd Street 

VaL kasdien nuo 6-8 vai. vakaro. 
Sestad. nuo 12:»fl-2:J0 vai. p. p. 
Treciad Ir kitu laiku tik susitarus 

Tdef. Onatn WA 5-2017 

DANTISTAS 
DR. J. A. PAUKŠTY? 
4253 So. Whipple Street 

(Arti Archer Ave.) 
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; t—9 
Sestad. 10—12. Trečiad. uždaryta 

Lafayette S-4949 
Namų — CKdarcrest 3-7786 

Ofiso telefonas — BIsbop 7-2526 

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer A venne 
(Kampas Kedife ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2 iki 9 vai. vak. 
Trečiad ir sekraad. tik susitarus 

DR. Z RIMDZUS 
CHTBOPRACTrOR 

Headaches, Artbritis, Rheumatism. 
Sptne, Nerve, AstJima and other 

Ailmenta 
1428 Broadwav, Garv, Indiana 

Vai.: pirm. 2—g v. v., sėst. l«—12 
vaL prieš piet. Kitu laiku pagal su
sitarimą. TeL: OfTlce Gsory TUraer 

Bes . Cn-go Bbfaop 7-583S. 

Tel. ofiso PR 6-6446, ręst. HE 4-3150 

DR. F. C. WIHSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CinąjJRGAS 

2420 W. Marąnette Road ' 
Vai. nuo 2 iki 4 p.p. ir 7 iki 8 v. r. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį. 

DR. P. Z. ZAUT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted. Sfceet 
Tef. ofiso CA 6-0257, rex. P R ft-6659 

Rezid. 6600 So. Artesian Avė. 
Vai. U vai, ryto tki 8 v„*pw 6-7.vak. 

Tel. Off. P R 2-4*41, « r S V.1s P. M. 
TeL Res. AVS-2627, .'.:30 P.M. iki 9 

DR. JUSTINA ŽIRGULIS 
įvairios nervo bei proto ligos — 

vaiku ir suaugusių 
PrTTSFIELD B U T L P I N & , Kamb. 621 
55 K. Washing1on St., Chicago 2. IU. 

Priėmimas tik pagal susitarimą 

TeL L r 2-80»S 

DR. S. ZMUIDZINAS 
GYDYTOJAS IR CHHtURGAS 

3915 West 59tb Street 
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Pirmadienis, 1959 vasario 16 DIĖNRAŽTTS DRAUGAS CHICAGG. UABUM 

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 
Kasmetinė Vasario 16 data, primenanti lietuvių tautos pri

sikėlimą iš griuvėsių ir išsilaisvinimą iš sunkios vergijos nau
jam savarankiškam gyvenimui, mums ir šiandien yra didžioji 
švente, uždeganti mumyse šiltus tautinius jausmus ir sužadi
nanti viltingus lūkesčius. Nežiūrint, kad nūnai Lietuva kenčia 
sunkesnę ir žiauresnę priespaudą negu carų laikais, ši diena yra , 
mums'naujų laisvės kovų įžiebimas ir galingo, kovon uždegan
čio, ryžto sužadinimas. 

Nepriklausomybės Aktą pasirašiusių tautos atstovų dvasia, 
pasireiškusi gaivališku visų lietuvių laisvės ilgesiu, iš naujo su
judina mūsų širdis ir užvirina kraują kovai už naują laisvės 
atgavimą. Anuo metu, ką tik praūžusios karo audros išjudinta, 
žeme svyravo po jų kojomis, bet jie pasitikėjo tautoje glūdin-

POLITIKA, KATALIKYBĖ IR 
VATIKANAS 

VANDUO IK LFDAS 

K. MOCKUS 

Aktualios kun. tf. Kidyko 
mintys 

Neseniai pasirodžiusiame 'Tė
vynės Sargo", oficialaus lietu
vių krikščionių demokratų or-

matome, kad pavojinga suplak
ti Katalikų Akcijos oragnizaci-
jas su krikščionių demokratų 
sąjūdžiu, tai ta proga norime 
tai priminti visiems, kurie sa-

gano, numeryje yra daug aktu- v e J ^ ° tat***l.no? ^ ^ 
alios medžiagos. Tai rodo, kad a t o k l a i n u o k f^ 8 0 1 0 ^ dem° 
ir toli nuo Tėvynės turime daug 
politinių problemų, Iriu JUTIMINI 
šiandien svarbios ir dabar svars 

kratų arba dalyvauja kokiame 
kitame politiniame vienete. Kai 
iškyla koks kritiškesnis momen 

: ; : . . , . Sakysim, ?. M a W e i J ^ . t a s , tada norima sudaryti įspū-
s apie k__ 

i" j tonomijos problemas įneša daug n y č i o s ^P^l * * vieningumu, 
čia didvyrių dvasia ir, iš praeities semdamiesi stiprybės, apsi- j g t r a i J kultūrines au '**• k a d ^ P 8 8 * * Katalikų Baž-
šarvoję nepalaužiamu tikėjimu ir meile savo tėvų žemei, pa- j 7*"̂  *\, . , nyči 
skelbė pasauliui, kad lietuvis nori laisvai gyventi ir pats tvar- M u j w j j££ ^ j * {? k n^į_ jos narių ištikimybe šv. Tėvui, 
kyti savo tautos reikalus. kalingų nesusipratimų sukę- k a iP B*****?* (falvai *** k o k s 

Tačiau laisvė mūsų tėvynei nebuvo suteikta veltui. Ją rei- j liantį klausimą. Betgi čia no- s P e c i a i u s krittSonių demokra-
kėjo paremti jėga ir pasiaukojimu net iki mirties. Ji pareika- j rime pora žodžių sustoti ties j t ų r^i^ss, kad ̂ e dalykai lyg 
lavo daugelio kraujo ir gyvybės aukų. Ir tos aukos lietuvis — kun. J. Kidyko, S. J., gyvai ir i r n e s a i s t o vilHJ katalikų, 
didvyrių ainis — nepagailėjo. Ant Lietuvos laisvės ir nepriklau- nuoširdžiai parašytu straipsniu Į Imkime, pavysdžiui, Prancū-
somo gyvenimo aukuro buvo padėtos tyriausios mūsų tautiečių j antrašte "Krikščioniškosios de- ziją. Tas didelis ir daugumoj 
aukos, brangesnės už auksą ir deimantus, — buvo paaukotos mokratijos vertybės ir pavojai", katalikų gyvenamas kraštas ne 
tauriųjų jaunuolių gyvybes, kad gyvieji galėtų džiaugtis laisve. »šviesiu ir rimtu žvilgsniu apta-1 taip senku y » turėjęs ne leng-
Į lietuvių tautos vadų šauksmą atsiliepė tūkstančiai mažos, bet Į ręs krikščioniškosios demokra- vų problemų su Vatikanu Ant-
garbingos ir narsumu pasižymėjusios tautos naujų didvyrių, (tijos pobūdį ir vaidmenį, auto- j rojo Pasaulinio karo metu Va-

i Po trijų savaičių Sergijus pa
skelbiamas Rusijos pravoslavi-

jos patriarchu. Rugsėjo 12 d. 
išeina "Maskvos Patriarchato 
Žinių" pirmasis numeris. Rusi
jos vyriausybė sudaro tarybą 
pravoslavijos reikalams. Jai 
pirmininkauja G. G. Karpov, ku 
ris netrukus paskyrė savo at
stovus kiekvienoje sovietinėje 
respublikoje ir net srityje. 

N netartos 

Patr. Sergijui mirus 1944.5JL5 
jo pavaduotojas metr. Aleksis 
rašo Stalinui: "Viešpaties malo
ne didžiajai rusų tautai suteikė 
išmintinją vadą". Ką tik jam 
tapus patr.archu, Izvestija" 
skelbia, kad tikintieji gali ne
varžomai atlikti išpažinti ir pri
imti komuniją. Patriarchas įsa
ko šventikams lankyti parapie-

_______________^____ čius, o vaikus mokyti tikėjimo 
• — | tiesų 

sąjūdyje tikrai yra nemažai pra lietuvybė tik stiprėtų". Apra-; Kai karo raida buvo pasvirusi 
ktikuojančių katalikų, jo vadai' šymas įdėtas be parašo. Iš ap- i nišų naudai, pravoslavijos nuo-
įva;riomis progomis vis stengia- į rašymo nematyti, kad koks ten pelnai buvo ryškus ateistinei 
si gauti katalikų dvasininkus • dalyvavęs katalikas būtų dėl to valstybei. Pirmiausia ji palaikė 

Wabash upė prie Peru, Ind., lieja ledus ir vandenį per krantus ir 
kelis šimtus seimų toje vietoje privertė išsikraustyti. (UPI) 

iškilmėms ir pan. Taigi bent 
savanoriškai imdamiesi ginklo, ir išėjo jaunutės Lietuvos nepri-1 rius labai atsargiai ir teisingai j tikanas palaikė diplomatinius, jau toje organizacijoje esančius 
klausomybės ginti nuo priešų, besikėsinančiųją vėi išplėšti. Ir | prieina prie tų pavojų, kurie santykius su Vieny vyriausybe, j katalikus ne tik saisto reikalas 
ne tik mūsų draugai, bet ir priešai, mūsų galingo ryžto ir nepa
laužiamo pasitikėjimo savimi įtikinti, turėjo pripažinti, kad lais 
vės mes buvome verti, nes "tas nevertas laisvės, kas negina jos" 

Šiandien, minėdami tą didžiąją Lietuvos' istorinę dieną, ne
galime pasidžaiugti laimėjimais, kurie buvo pirkti tokia bran
gia kaina. Lietuva po trumpo nepriklausomo gyvenimo yra oku
panto trypiama ir niekinama. Jos vaikai — išsklaidyti nuo šiau
rės Ledinuotojo vandenyno ir Sibiro taigų ligi Pietų tundrų. 
Tačiau, ši diena visus lietuvius jungia vienan troškiman — at
gauti prarastąją laisvę ir surinkti išsibarsčiusius brolius ne-
priklausomon Lietuvon, kur visi, tartum tie izraelitai prie raudų 
sienos, galėtų gedėti savo krašto prarastųjų gyvybių ir atei
nančioms kartoms kurti naują, laimingesnę ateitį. 

gali kilti tam sąjūdžiui nukry 
pus nuo savo tiesioginio tikslo 
— politinio darbo. Ten tarp kit
ko skaitome "Nepaisant, kaip 
labai kr. demokratai pasitar
nauja begindami Dievo ir Baž
nyčios teises politiniame vals
tybės gyvenime, ji negali ir ne
turi teisės laikyti save Kata
likų Bažnyčios įgaliotine ar Ka
talikų' Akcijos nešėja." Toliau 
dar skaitome: "Krikščioniško
sios demokratijos suplakimas su 
Bažnyčia ar katalikybe kenkė 
ir kenkia tiek Bažnyčiai, tiek 
pačiai partijai." Ne dėl savo kaltės, bet tik dėl didžiųjų valstybių grobuo

niško troškimo įgyventi svetimųjų sąskaiton, esame praradę 
valstybinę laisvę. Tačiau nesame praradę patys savęs, nes iki 
šiol sugebame išlaikyti nenugalimą tikėjimą tautas ateitimi ir j demokratijos sąjūdžio steigėjai, 
ryžtingumą kovoti iki laisvės atgavimo. O kol mūsų laisvės j j^įjog krikščion. demokrati-
troškinias yra gyvas ir jokių gyvenimo aplinkybių nepalaužia- U ^ ^yzs Don sturze jau priešl s t o v i ž ^ ū s pranoūzų katalikai 

Nėra abejonės, kad taip gal
vojo ir patys krikščioniškosios 

su kuria kovojo ano meto emi 
grantai su de Gaulle priešaky
je. Aišku, kad politine prasme 
tai įnešė neaiškumų į Vatika
no ir Prancūzijos santykius ta
da, kai karui baigiantis į Pran
cūzijos valdžią ai£jo de Gaulle 
ir kiti pogrindžio vadai Kaip 

protestavęs ir pati redakcija atitinkamą nusiteikimą kovoti 
nededa jokio prierašo. j prieš vokiečius. Nežiūrint visa-

Tegul tai nedidelis įvykis, ne

tik 
arkivyskupas Roncalk' buvo pa
siųstas į Paryžių kaip Vatikano 
pasiuntinys, kuris turėjo išly
ginti ir išlygino situaciją. Pats 
de GauHe nėra krikšč. demokra
tas, bet yra katalikas, lygiai 
kaip katalikai yra ir daugelis 
jo bendradarbių. Prancūzijos 
politiniame gyvenime nemaža 
reikšmės turėjo ir dar turi MRP 
politinis sąjūdis; kurio prieky 

į laikytis religinės ištikimybės turėsiąs didesnių pasėkų, 
i Bažnyčios Galvai, bet prievolė . jis charakteringas, liudijąs, kad 
jį g^nti, kai yra reikalas. Kitas i linkstama tą progą panaudoti 
yra klausimas politinių nešusi- į akcl jai prieš pačią Bažnyčią, 
pratimų išlyginimas ir kaip ko- j siūlant remti vadinamus "ne-
kiu atveju yra naudingiau bei j zaležnikus". 
protingiau elgtis. Vargu, ar kas 
rimtai manytų, kad frontine a 

dabartinis Šv. Tėvas, tada taką galima šiuo metu ką lai
mėti. Vieningumas ir taktikos 
išlyginimas tarp mūsų politi
nių grupių bei institucijų jokiu 
atveju nenorime mažinti to skau 
smo, kuris natūraliai kyla kiek 

Krikščionys demokratai turi 
istoriją ir prityrimą 

Anais pirmaisiais Nepriklau
somybės metais, kai krikščio
nys demokratai nešė didelę da
lį atsakomybės už Lietuvos po-

i Ii tikos eigą, santykių su Vati-

valstybės, pravoslavija 
bet j bažnyčiose ir kitur surinko 8 

mil. rublių "Dimitrij Danskoj" 
šarvuočiams, paskyrė milionus 
lėktuvams statyti ir pabėgė
liams globoti. Patriarchas pa
naudojo visas bažnyčias kovai 
prieš okupantų įtaką ir pakar
totinais atvejais pasmerkė vi
sus bendradarbiavimus su vo
kiečiais. 

vieno lietuvio širdy dėl pasta-1 kanu klausimas buvo gerokai 
rujų įvykių Vatikane. Tačiau, Į painus. Ir, visdėlto, tada to sa
kai tie įvykiai atveda, pavyz
džiui, į tokius komentarus, rei
kia taip pat domėtis 

mas, tol nėra dar prarastas pats stiprusis ginklas savo nepri
klausomą gyvenimą atsikovoti. 

Mūsų tauta, eidama keliais tų, kurie vylėsi prieš visokią 
viltį, negali prarasti pasitikėjimo didvyrių dvasia ir lūkesčių, 
kurie turės įkūnyti mūsų ryžtą — prikelti iš griuvėsių ir at
statyti naują, laisvą gyvenimą ant mūsų brolių krauju pašven
tintos Lietuvos žemės ir ant mūsų pačių jaunystės prakaitu ap
šlakstytų dirvonų. 

Nūdienė Vasario 16 šventė neturėtų praeiti tiktai jos pri
siminimu. Ji pastato mus, laisvame pasaulyje gyvenančius, prieš 
tuos pačius uždavinius, kuriuos įvykdė tautos didvyriai, žadinę 
savo brolius iš tautinio miego, ir Nepriklausomybes Aktą pa
sirašę tautos atstovai, pašaukę savo tautiečius ginklu ir kraujo 
auka laisvę atsikovoti ir ją apginti. Tie uždaviniai, kuriems 
mus šaukia Vasario 16 dvasia, yra skirtingi nuo anų laikų sie
kimų, nes dabar turime panaudoti kitokius ginklus ir kitas 
priemones kovai už Lietuvos laisvę. 

Didžiosios mūsų tautos dalies, kenčiančios pavergtoje tė
vynėje, kalėjimuose ir ištrėmime, dejonių neišgirsta pasaulio 
ausys. Anapus geležinės uždangos likę mūsų broliai kovoja su 
mirtimi ir tik tylomis gali dejuoti, nes jų lūpos uždarytos. Už 
juos kalbėti yra mūsų pareiga. Už juos turi kalbėti kiekvienas, 
kurio kraujuje atsiliepia protėvių aidas, jų dejones ir skundą 
turi perduoti laisvajam pasauliui lietuvis, nepraradęs žmoniš
kumo jausmo. ' , • 

Vienybė mūsų tarpe yra dažniausiai kartojamas žodis. Kad 
tas žodis neliktų tuščias ir beprasmis, reikalinga jieškoti bendro 
kelio, Kuriuo einant būtų vedama bendra kova. Galime skirtis 
ir nrrnffir*i daugelyje reikalų, bet ten, kur yra degantis Lie
tuvos laisvės reikalas, turime būti vieningi, kad beprasmėje tar
pusavio' kovoje neprasirastume patys savęs ir laisvės uždavinių 
nepaliktume tiktai tiems, kurie ant savo rankų neša vergijos 
pančius ir ant savo kūnų kančios ženklus, šiuo metu mes nie
ko taip nestokojame, kaip vienybes, kuri sujungtų visas jėgas 
galingesnei kovai už* laisvės atgavimą. Ne prisijungti kas prie, 
ko turi, bet susijungti vienintelei ir vieningai kovai už geresnę 
savo krašto ateitį šaukia mus Vasario 16 dvasia. Tam vienin
gam darbui turi jungtis tiek vadovaujantieji, tiek ir paprasčiau
sias eilinis tautietis. 

Lietuviška dvasia ir gyvesnis lietuviškų reikalų pajautimas 
yra kiekvieno lietuvio tautinė ir kultūrinė pareiga. Palikti jau
najai kartai tai, kas savito paveldėta iš giliausios tautos pra
eities, yna taip pat kova už Lietuvos ateitį. Šiuo metu turi būti 
visų bendras tikslas -r- išauginti lietuvius lietuviais, lietuvišku 

kelis dešimtmečius tuo klausi 
mu taip kalbėjo: ''Mes negali
me padaryti parodos iš savo re
liginio tikėjimo ir labiau už vis
ką mes negalime religijos nau
doti politiniams tikslams, mes 
negalime religijos' naudoti kaip 
jėgos priemonės ir sykiu kal
bėti apie toleranciją kitaip ma
nantiems." Šiandieniniai krikš
čioniškosios demokratijos vadai 
stengiasi to griežtai laikytis. 
Krikščionių demokratų partijos 
daugely kraštų juk yra ir ne 
konfesinės. Tai sunkiau matyti 
kraštuose, kur vyrauja viena 
konfesija, bet, sakysime, tokio
je Vokietijoje tai labai ryšku. 

Kiti taip pat tori su tuo 
skaitytis 

Turėdami galvoje pas mus 
įprastas nuotaikas, turime klau
simą ir antraip pastatyti — ki
tos -politinės grupes taip pat 
turi skaitytis su anksčiau išdės
tytu nusistatymu ir pajėgti skir 
ti grynai religines ar Katalikų 
Akcijos organizacijas nuo poli
tinių. JeigU mes, pavyadžrai, 

jūdžio žmonės sugebėjo suderin 
ti savo kaip katalikų prievoles 

(cituoju 11T niekur neišsprendė jokio klau 
iš Dirvos Š. m. sausio 26 d. nu-1 simo savo krašto nenaudai, kad I į ^ į į " į ^ į į * * l w t e - fcttmf* 
merio įdėto tautininkų susirin- j "* santykiuose su pačiu Vatika- Į yaejdįūmiog knygos tikėjimo 

Jie visi sugebėjo skirti politi- kimo New York mieste aprašy-1 nu. Vargu, ar kas drįstų kitaip ( Mgįįfaąfcfr Daugelyje vietovių 

Kompartijos atsiteisimas 
Pravoslavams suteikiama tei

sė išsirinkti patriarchą. Kom
partija imasi jį globoti ir bu
vusius Vokietijos ambasados rū 
iflus Maskvoje paskiria patxlair-
chato būstinei. Atidarytos ku> 
nigų semmarijos. Maskvoje į-
kurta teologijos akademija. Be 

nes santykių su Vatikanu pro- mo) '^Jonas Valaitis iškėlė tau- manyti- Šiuo metu krikščionys, g u t e i k i a m a t e i g § a t j d f t r y t i i ^ j . 
biemas nuo religinių jų kaip 
katalikų pareigų. Patys politi
niai santykiai travo išlyginti 
palengva Jr tai buvo normalu. 

Kas darosi pas mos? 
Iškilus mums visiems skau-' 

džiam atstovybės prie Vatikano 
Mušimui, norima sukelti įspūdį, 
kad štai krikščionys demokra
tai ir iš viso katalikiškos orga
nizacijos susidūrė su reikalu 
padalinti lojalumą. Kai apie tai 
kalba ir pasišaipo atviri Bažny
čios priešininkai, lengviau su
prasti. Bet kai seną socialdemo
kratą dr. Grigaitį bara tautinin-

tinių bažnyčių steigimo sustipri- j demokratai kaip grupe berods nyčias. Pvz. Maskvoje 1942 m. 
nimo klausimą, nes, atsižvel- i nėra atlikę jokio žygio. Jie tik ^ ^ ^ telikę ^ ^ ^ j ^ 
giant į šiuos paskutinius su Va- Į ̂ ^ ^ J ^ ^ . tetuvią | m. pabaigoje jau prisitaisyta 50. 

~~ "~~ *"s. JMegiTHmas su- f 
kelti kitokias nuomones nepa-

tikanu konfliktus, išeina, kad f ^"S^į^^^^^^JT I Pneštikybinis muzSjus uždary 
lietuvių tauiagali gyventi ̂  U a r a a u j ; vis, mūsų ^į^STSS^SSt 
nuo Romos arba Maskvos ma-1 mam poltimų grupių santykių' 
lonės, tautinių bažnyčių dėka atoslūgiui. 

KOMPARTIJOS NUOLAIDOS 
PROVOSLAVIJAI 

GEDIMINAS GALVA 

išraiškų , įgyvendinto-

Prieštikybinė spauda visai 
va

kariečiai pradėjo džiaugtis ti
kėjimo laisve ir Koininterno vdt-
darymu. ,-

Trys tikslai 
Rusų kompartija liko ištikima 

materialistinei pasaulėžiūrai Ne 
pakitėjo ir tikslas kovoti prieš 
tikėjimą. Kompartija tik laiki
nai šios srities tikslo atsisakė, 
bet jo nepamiršo. ^1 

Karo metu kompartijai reikė
jo pasitelkti pravoslavija 
limui patriotizmo ir 
mo rusuose. Antrasis jos užmo
jis buvo nukreipti pravoslavi

ja om partija ir pravoslavija ka tūrinių 
ro metu suartėja. Abi šalys pra jas", 

kų laikraštis už nepakankamą I deda vis glaudžiau bendradar-, Ne pravoslavijos pataikavi 
krikščionių demokratų ir iš vi- biauti. Oficialieji pravoslavijos mas, bet ano meto sąlygos ver 
so katalikų puolimą ta proga, atstovai garbina Staliną, kuris j tė Staliną pripažinti pravoslavi- Į 
daug sunkiau suprasti. Juk tau- j ̂ r taip neseniai triuškino pra- j ją ir su ja palaikyti glaudžius Į 
tininkų srovė laiko save Sme-j voslaviją, o karo metu rodė ašt- j santykius. 1943 m. 'rugsėjo 4i - . - ; -r. ^ v t a s grf. 
tonos, Vaižganto, Maironio tra- j „us dantis katalikams. 1942 m.; d jis priima Sergijų, Lehingra-J g " įTia ie tikvbmiais sumeti-
dicijų tesėja. Neatijodo, kad tas | lapkričio mėn.. suėjus 25 me- do metropolitą Aleksį ir Kije-. £ ^ ' pasipriešinimą, 
sąjūdis visai laikytųsi anų as- tams nuo revoliucijos, Sergrjuay vo metr. Nikalojų, Pasitarimo L ^ ^ ^ įen įj~~ komparti-
menų idėjinio palikimo, jo vadai i e įnąs patriarcho pareigas džiū- metu Stalinas pritarė sukviesti Į ^ ^ 0 5 . i^0 pertrumpoa 
žymiai labiau linksta į libera- i gauja: "Stalinas yra Dievo duo-1 "soborą'* — rikiuojanti pravo-l^ 
lizmą, tačiau vistiek dar tame tas karinis vadas ir tautos kul-' slavijos bažnytinį susirinkimą. 
n u II 1 1 • i' _ - „ i • 1 1 • 1 • I I • 

(Nukelta i 4 psl.) 

JO JUOZAS ŠVAISTAS ** ž m o n a ' vaikai, giminės. Laidodami Karolį Laumakj, lis susirinkimas. Iš anksto įspėjimo negavom. Leidime 
netenkame geriausio visoj mūsų apylinkėj romiklio...", taip pat neprašyta. 

as- Cha! Cha! Cha! — plačiai, galvą atlošęs, tartum gan-NE dras lizde, klekeno klebonas. 
Bematant visi atsigavo. Visų buvo suprasta, kad 

•tai nelaikoma dideliu nusikaltimu. Tuojau atsiliepė 
m«MiJUOTAS HOMANAS AndziulU, Kudirkos uošvis. 

fTesinys) — Ir teisybę sakė. Na, nurodykit jūs man kitą to
kį? Po Laumakio valymo beveik negirdėti, kad būtų 

.. , , . , .. ., kur nors nugaišęs gyvulys. Net treigį eržilą jis švariai 
— Na, Motiejau, kada gi jau tu ii tikrųjų pasi- d J 

darysipastorium? ; |"» ^ ' , r u o § v ė 
Tada visi sukluso u* akimis pasisuko klebono u n K. 

Motiejus, kap trenktas per ausį, apglumo h* sumišą 

' 
primena «aa lietuviškumo ir žmogiškumo pareigas. Tų parei-1 dienu jis ėmė ir palaidojo liuteroną, Smalinyčios Karo-
fru įvyfcdpm© reikaJauja iš mūsų tėvyne; žmonija ir ateinančių IH Lamnakį. Bet kaip? Su visomis oeremoiiijomis... Net 
kartų istorija, kuri vertins mus pagal mūsų pareigų atlikimą. 
Šios šventes prisiminimas turi mumyse įžiebti didesnes viltis, 
mus uždegti didesniems darbams ir įjungti į vieningesnę kovą 
ui Lietuvos laisvę ir lietuvybės išlaikymą. Pr. Gr. 

Beveik tikra, kad prezidentas B5senhoweris nepriims Chroi-
čevo kvietimo aplankyti Sovietų Rusiją. Esą galima, kad vi
ceprezidentas Nbconas sutiks nuvykti Maskvon po pirmosios 
šio Kongreso sesijos dalies užbaigos — rudenį. Tikriausiai, kad 
ir y> kelionė Sovietų Rusijon nereikalinga, o jo paties politinei 
karjerai būtų net kenksminga. Savo laiku ten vyko labai am
bicingi politikai — Stassenas, Stovensonas ir sen. Humphrey — 
bet ką jie ten laimėjo0 Nieko. Tik apsijuokdino save ir tai 
tikrai nepadėjo jiems siekti politinio gyvenimo viršūnės. 

pamokslą pasakė. Taip, taip! Matau, kad netrukus tu
rėsiu rimtą konkurentą... 

— Ar buvo taip, Motiejau? — rimtai kreipėsi ku
nigas Kolyta. 

Motiejus nusikaltėliškai, bet jau atsigavęs aiš 
kinosi: 

Man tai labiausiai patiko, kai kalbėjo Motiejus. 
Jis taip priklodnai, nuo širdies. Tikėsi, klebone, ar ne 
•=— apsiverkiau. Ir daugelis verkė... 

, — Nk, žinoma! Jums daug nė nereikia. Jei kuris 
kunigas nepravirkdo, tai tokio pamokslo net rimtu ne
laikote. 

— Žandaras... — tyliai pasakė mokytojas. 
— Kur jis? — knistelėjo Kudirka. 
— Anava! Palangėmis stipinėja. 
Visi aritilo. Mokytojas ragino: 
— Tik netylėki t: juokitės, šnekėkit, Nutilus iš tik

rųjų įtars. 
Žandarai — caristinės Rusijos tvirtybės pagrin-

, . . . das. Tai akys ir ausys, saugant valdomųjų ištikimybę. 
— Buvo... Aš nieko pikta netarejau galvoj, Kaip ^ ^ ^ pasirodymas kaime ar miestely — dažnas 

mane Dievas mato. Pamanau: žmogus — ne gyvulys.\ 
O Čia taip prašo žmona ir kiti jo gimines. Nei kuni-
gužio arti, nei kito jųjų žmogaus, kuris tinkamai pa-

reiškinys. Ne tiek jie baugindavo, kiek grasumo ir pa-
sibiaurėjimo sukeldavo. 

Seklyčios durys atlapos. Pro jas įžengė ginkluo
tas, barškėdamas kardu, pentinais, akselbantų galiu-

uniformuotas augštas vyras. Nei kepurės nenu

kalbėtų.. 
— Iš tikrųjų gražiai... — vėl kalbėjo pilviškietis 

— pats nebuvau, bet kiti pasakojo. Negaliu pamiršti 
tos patetiškos vietos: „Mano brangieji! Prie tos duo- aiėmė, nei pasisveikino. Sodžiai oficialūs, šiurkštoki, 
bes ir akivaizdoj to grabo šiandien liūdime visi, ne tik! — Ai tarnybiškai. Mums pranešta, kad čia dide-

Atsiliepė klebonas Oleka: 
— Koks čia, tamsta, įspėjimas ar leidimas? Kaip 

matai, visi savi žmonės — giminės, pažįstami, draugai. 
Kudirka juk ne toks prastas žmogus. Be to, šventasis 
Jonas. Retkarčiais reikia žmonėms sueiti, pasilinks-
, , , ; „ t ; 

— Taip. Gerai žinau, kad Joninės. Bet ta proga 
ir kriminalas daromas. 

•*- Užtikrinu tamstą: jokio čia kriminalo. Nieko 
nei verčiam. nei sukilime nerengi am... 

— Taip, taip. Bet dabar ir kunigai nedidelis mums 
autoritetas. Jūs, batiuška, dar nesat pažymėtas pas 
mus. Todėl gali didžiuotis: jūsų žodžiais pasitikiu. 

— Malonu... malonu... — abejingai be 
kartojo klebonas. 

— Gal bendrai su mumis, prie bendrojo 
pakvietė Andziulis. 

— Ne... Šiandien labai užimtas. Gal kitą 
pfle progos... 

Sandaras čiulpinėjo lūpas, akyse drėko, bet 
valde. Vilkiška savo natūra jautė, kad čia ne vieta ir 
ne draugystė jam 

— Tai gal keleivinio? — vėl pasiūlė Andziulis. 
Sandaras tylėjo. Įpylė jam artipilnę stiklinę mo

nopolines ir atrėžė kumpio luitą. Tylomis išmaukė ir 
šulamašino kumpį. 

žandaras išgūrino. Mokytojas sarkastiškai paly
dėjo: 

— Kvailys! Bene jam sugauti, jei kas slapta da
roma Joninių priedangoj ? Mūsų žmonės jau užtektinai 
pasimokę. 

Kudirka tartum pateisino: 
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Mūsų mažųjų lietuviškame kelyje 

T O LAIKO TAIP M A 2 A 
Vargais negalais surandame skaičius yra kiek sumažėjęs, 

vietos automobiliui sniegu už-1 bet tai dėl to, kad kiti vyres-
verstoje gatvelėje ir brendame nių klasių moksleiviai išvažinė-
tiėsiog pro iškabą "Sv. Antano, jo studijuoti. Dėl to, aštuntoje 

I H E N R A g n s DRAUGAS, CBDLCAGO, H U N O © 

Parapijos Mokykla", pro lietu 
viSkos bibliotekos kambarį. Bai 
nyčios bokšte pradeda skambėti 
varpas, ir aš mėginu saivo drau 
gą Algį Kiršiną įtikinti, kad čia 
mus taip pagarbiai sutinka... 

S«io Cicero gyventojo drąsu
mu ir pasitikėjimu tempiu ko
legą laiptais antran aukštan. Jis 
vis dar lyg dvejoja, lyg ne čia 
palailftėme, bet, kada užlipę at-
simušame į koridorių ir klases, 
įsitikina, juo labiau, kai, vieno
je iš jų, per atdaras duris, pa
stebime kažkokius skaičius ra-
šinėjantj, dr. Z. Ašokalį, tikrą 
Cicero1 Aukštesniosios Lituanis
tikoj Mokyklos sielą. Kol dar 
kitose klasėse tebevyksta pa
mokos, šis nenuilstamas jauni
mo draugas ir, visuomet akty
vus lietuvių bendruomenės na
rys, dabartinis apylinkės pirmi
ninkas, pakyla iš suolo ir mie
lai pradeda kalbą jam taip rū 
pimu klausimu. • 

— Tik bijau, kad neatrodytų, 
jog mes patys save reklamuo
jame . 0 , tačiau, ši Aukštes
nioji Lituanistikos Mokykla du
ba jau treti metai. Faktinasis 
įsteigėjas — Cicero LB apylin
kės .valdyba. Sušaukėme apy
linkės mokytojus, mokyklos rei 
kalų aptarti. Buvo nuomonių ir 
priešingų mokyklos steigimo 
minčiai, bet mokyklos būtinu
mas nugalėjo visas kliūtis. Ži
nojome, kad Chicagos Lituanis
tinę m-lą iš Cicero lanko tik 
du jaunuoliai (Orentaitė ir Pal-
čiauskas), tuo tarpu, kad pri
augančio jaunimo netoli šimto 
priskaičiuojame. 

— Ar negalėtumėte pasakyti, 
kas daugiausia prie steigimo pri 
sidejo?-

— Kaip sakiau, LB mūsų ąpy 
linkės valdyba. Sakyčiau, preL 
J. Aibavičius, šios parapijos 
klebonas, A. Zailskas, kun. P. 
PaiĮ&jba — bus daugiausia nusi
pelnę, Žinoma, ir man pačiam, 
kaip tuolaikiam apylinkės pir
mininkui, teko šiek tiek nagus 
prij&sti. 

Gerai man yra žinomas Dr. 
Z. Ašoklio kuklumas. Jis nie
kad nepasisakys, ką yra pada
ręs, ar pradėjęs: jis pasisakys 
"šiek tiek" pagelbėjęs. Ir da
bar tą jo "šiek tiek", beabejo, 
tenka suprasti, kaip mažiausia, 
'Tabai "daug". 

— Kaip vyksta darbas, ar 
daug mokytojų ir mokinių tu
rite, ir iš kur imate lėšų mo
kyklai išlaikyti? 

— Kaip minėjau, anksčiau 
Chicagos Lit m-lą lankė tik du 
ciceriškiai, o, čia, vietoje, mo
kyklą įsteigus, ciceriškių susi-
registravo "truputį" daugiau: 
76. štai, ir paaiškėjo šios mo
kyklos būtinumas. Dabar tas 

klasėje dabar teturime tik 4 mo 
kinius, 7-oj ir 6-toj daugiau, o 
5-je — daugiausiai. Tiek klasių 
mes ir turime. Be to, nors jau 

i «•*>»«. j &.JL. U M > vi uja sve 
išeinant iš Lit. M-los ribų, dar; nė>įm i l O Q^ n « » « ™ ~ . 

. . . . , , , . . . . i ̂ ejHnuose, programose parapijine mokykla, kurios kla 
šėmis ,mes naudojamės, turi 
kiekivieną dieną lietuvių kalbos 
pamokas (kiekvienas skyrius po 
pusę valandos), J. Kreivėno 
dėstomas. Gi, pas mus pamokos 
trunka po 35 minutes, o pertrau 
kos — po penkias. Dabartinis 
mokyklos direktorius — kun. P. 
Patlaba. Jis kartu dėsto tiky
bą. B. Babrauskas dėsto lietu
vių literatūrą, P Razminas — 
lietuvių kalbą, kun. dr. A. Juška 

— Lietuvos istoriją, A. Baukie-
nė — Lietuvos geografiją, A. 
Rūkštelė — tautodailę, o J. 
Kreivėnas — dainavimą. Be jų 
dar turime tautinius šokius, B. 
Šato vadovaujamus ir scenos 
megejų būrelį, mok. A. Bau-
kienės režisuojamą'. Turime ir 
padėjėjų. Reikalui esant, atei
na P. Maldeikis, J. Vasaitis, C. 
Grincevičius, na, ir aš pats, nes 
geografiją čia esu anksčiau 
nuolat mokęs. Iš anksčiau dir
busių mokytojų galiu paminėti 
J. Peteraitį ir J. Kavaliūną, o 
pirmu direktorium buvo prof. 
kun. P. Dambrauskas. 

I riuo tenka man būti. Daug mo-
! kyklų yra parėmusi LB Cicero 

apylinkės valdyba, jei neklystu, 
apie 450 doleriu, o gerb. prel. 
Ig. Aibavičius, neskaitamt leidi
mo naudotis visais parapijinės 
mokyklos kambariais ir įrengi
mais, yra paaukojęs šimtą do
lerių. Be to, turėjome pelno iš 
dviejų vakarų, mokyklai remti 
ruoštų.. Ir, kad neužmirščiau: 
mokykla, dalyvauja švenčių mi-

Daro-
mos iškilos į muziejus, botani
kos sodą, šiaip, į gamtą. Kartą 

' dalyvavome Margučio radio 
programoje, šiais metais irgi į 
ruošime »v ikarą: gal pavyks pa-1 
pildyti mūsų taip kuklius finan
sus. 

Padėkojau ūkio vadovui už 
nuoširdžias informacijas. Tuo 
pat laiku baigėsi pamoka, iš 
klasių suėjo mokytojai, korido
riuj ir ant laiptų pasipylė vai
kai ir priaugantieji, balsai links 
mi ir nerūpestingi, — vos ne-
pasijuntu savo mieloje Mari
jampolėje, Rygiškių Jono Gim
nazijos koridoriuje. Taip arti
ma pasidarė. Tik atsiradęs mo
kyklos direktorius kun. P. Pat
laba gerokai susirūpinusiu vei
du, nusiskundė: 

— Viskas būtų gerai, tik kad 
to laiko taip m a ž a . . . Jei per 
metus turime 52 šeštadienius, 
6 iš jų dar gerą dali atimsime 
atostogoms ir šventėms, tad, 
patys suprantat, kad kažin ko 
negalim pasiekti. Tačiau sten
giamės, kiek galime. 

Pirmadienis, 1959 vasario 16 

ŠIMTAMETIS obelų žiedais, bet lietuviškas 
stiprumas trykšte trikšta. Jis 

i ir Amerikos LB Tarybos narys, 
; jis — ateinančios Dainų šven
tės komiteto pirmininkas ir vi
sokio lietuviško darbo rėmėjas. 

Kada išeiname į šaltą gatvę, 
širdyje šilta ir smagu, matant 

i tokį norą ir pasiaukojimą, atei
nančios kartos nepalikti Dievo 
valiai, bet vesti lietuvybės ke
liu. Dar kartą pirštu parodau į 
parašą "šv. Antano parapijos 
mokykla" ir paklausiu: Ar 
daug mūsų mokyklų turi tokius 
ryškius lietuviškus parašus? 

Jonas Vaičiūnas 

RINOS £ VANDENS 
NUTEKAMIEJI VAMZDŽIAI 

(Gutters & Downspoate) 
STOGAI m DŪMTRAUKIAI 
VI ŽEMIAUSIAS KAINAS 
Dfdame n a u j a s plieno icoppe-

alloy ste«l> rinas, kurių nereikia da-
i žytu Taisome rinas ant senų namų. 
1 iSwn aliname iš vidaus Ir nudažome. 

Senas rinas padarome kaip naujas. 
PiokSdiuB ir pakilus stogus — Tai

some, remontuojamo arba naujai 
dengiama. Dūmtraukius bei "unoks- ( « > > » &j »*i«*ww r ^ y * y y > ipj«jrg,» 
stacks" išvalome ir atremontuojame • y r a vert inga ir labai pravert •kuni-
arba naujus {taisome. Atsekame vi- ' k - i t S į ^ r i r kiekvienam Jieš-
sus namo dažymo darbus is lauka *•*. KaiDetOjlU ir aueKvienam, jiea 
Atliekam t- "tuckpointinr •. — muro | kančiam kimių ouncių skaitytojui . 
rementa. Esame pilnai. apsidraudė. , Veikalo autorius yra Juozas Pruns-
F ^ * w ? f a w * B ^ A t d a r a dlen*!kfe : Knyga turi 239 pusL, papuošta 

METAI SV DBVTJ 
šitokiu pavadinimu tiĮ^ \ą iš

spausdinta nauja knyga^kcr yra 
turiningi pasiskaitymai kiekvienam 
Kietų sekmadieniui ir šventadieniui. 
Sį veikalą apibūdindamas dr. Ign. 
Urbonas rašo: "Knyga skaitoma 
labai lengvai, nenuobodi Visoje 
knygoje atsispindi skaidrus opti
mizmas... Autorius davė tikrai pa
traukiančių, gražių, iš knygų ir re
alaus gyvenimo pavyzdžių. Knyga 

ŪAvodale 1-4047 aro* 
ROckw«U 2-877S 

dail. A. Rūkštelės pieštu viršeliu, 
kainuoja $2, gaunama Draoge. 

John Cookaey, Wichita, Kan., 
ant savo gimtadienio torto tedega I r o s epidemijos metu-
tik penkias žvakes, mat jis jau 
varo antrą šimtmetį. Jis yra 105 
m. amžiaus. B jo 10 vaikų tau 8 
mirė. Turi seserį 96 m. amžiaus. 

Pirmi kanonizuoti 
Popiežius Jonas XXIII j šven 

tuosius pirmus du palaimintuo
sius pakels balandžio 12 d. Tai 
pranciškonų broliukų Charles, 
gimusį 1670 m. ir paL Joaqui-
ną, karmelite vienuolę, kuri mi 
rė slaugydama ligonius cbote-

Barcelo-
noj. Ji buvo kilus iš augštos 
šeimos. 

GRANT W0RKS 
ALYVA ANGLYS 

8<>lwtngtis patarnavimas. 
Geriausio* rūšies anglys Ir 

alyva. 

1546 So. 49 Ot., Cicero 50, III. 

OLympic 2 - 9 3 1 1 
Adam Beraadisus 

60 m. kunigystes sukaktis 
""" • " = = = : | Union City, N. J , Šv. Anta-! 

lai, o parapijinė mokykla, turi-į no parapijos klebonas kun. An 
me džiaugtis ir nuopelną skirti I tonio Antonnacci atšventė 86 
parapijos klebonui prel. L Al- j m. amžiaus ir 60 m. kunigystes 
bavičiui, kuris savo lietuviška i sukaktį. Yra kilęs iš Italijos, 
veikla ilgą^ metų eilę nenuilstai- ( Sukakties proga gavo telegra
mas ir te nebūna nuilstamas. į ma pasveikinimą iš popiežiaus 
Nors garbanos jau papuoštos | Jono XXIII. 

J -JA. 

PERKRAUSTYMAI - MOVING 
Pigua, sąžiningas darbas. Viai apdraudimaL Dffl artimų ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai-

ANTANAS V IL IMAS 
S41S 80. UTUANICA AVE, CHICAGO, ILL. 

Tetef OOM PBoatler S-1882 
* E • SS 

— Pradžia, 
lengva? 

— Patarle 

tur būt, nebuvo 

"Kiekviena pra-

Paprasome direktoriaus pa
rodyti klases. Jis mielai sutin
ka, ir mes apeiname visas. Steu 
giamės netrukdyti pamokų ei 

džia yra sunki" neklysta Bet | gos, bet pajuntame šiokį tokį 
dabar jau galutinai įėjom į va- į varžymąsi ir klasėse užtrunka

me vos po porą minučių. Kla
sėse be paveikslų kabo ar tai 
vytis, ar mūsų trispalvė, ame
rikoniškai vėliavai asistuojant. 

gą, sudarėm tokį ūkinį komite
tą finansiniams reikalams tvar
kyti. J jį įeina bendruomenės 
atstovas kun. A. Vilkaitis, tė-
ivų komiteto pirmininkas A. Pu-

NAMAS PARDUOTAS 
Atsimenant, kad čia ne specia-

pelis ir mokyklos atstovas, ku- Uos klasės lituanistinei mokyk-

PASKOLOS PIRKIMUI N A M Ų — 
nuo I mėty iki 20 metę, lengvais mėnesiniais at
mokė jimais. Nuošimčiai nuo 4 lk % iki 6 % • 

Taupytojams mokame angstas dividendus. 
Indeliai apdrausti Iki $10,000.00 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS'N 
4071 Archer Ave., i vakarus nuo California A ve. 

CHARLES ZEKUS. Sekretorius 

OFISO VALANDOS: 
'įrmfcaieniais. antrad.. penktad. ir aestau. 9 v. t. iki 4:30 p. p. *£ 
rečmdieniais uM»rvtP vin* Ą^nn Ketvirtadieniais 9 vml rv- fi| 

;o iki •'S 

/r 

vali 

Naujausių Prekių už $250, 
skubiai turi būti likviduota. Nuolaidos 50%-75% ant visų prekių. 

• II t 
-i .iih 

Lietuviu Prekybos Namu pastatas parduotas — visas prakiš naujausiu stilių Hk 
NAMAS TURI BOTI PAUUOSUOTAS NAUJIEMS ŠEIMININKAMS 

Kompartijos nuolaidos 
(Atkelta iš 3 pri.) 

pasitelkta pravoslavija. Trety
sis polėkis buvo jau grynai po
litinis — pravosla vijos jtaką 
stiprinti ne tik Balkanuose, bet 
ir visame pasaulyje. 

Jau prieš karą, kai pačioje 
Rusijoje nebuvo galima naudo
tis tikėjimo laisvėmis, Maskva 
pradėjo palaikyti svetur esan
čius* pravoslavus ir panaudoti 
juos savo tikslams. Nereikia pa 
miršti suomiu pravoslavų ir Va 
lamo pravoslaviško vienuolyno 
vaidmens 1939 — 1940 m, ka
ro metu prieš Suomiją. Negali
me-akių užmerkti vertindami ir 
PabaMjyje kaikuriuos pravosla 
vijos reiškinius, kurie neabejo
tinai patarnavo Maskvai. Ta
čiau pravoslavai, laike tikėjimą 
augšėiau dienos politinių išskai
čiavimu, sulaukė to paties li-
kimo, ksųp ir katalikai. O ji 
reiškė persekiojimą ir grasią 
mirt j. 

_ | i ^ 

Mes 
mokame 

Augšta; 
Dividende! 

MIDLAND 
S-n ;nqs d - d L o 

t»a 40 MTTU 

vtsu Lirruviflcu 
KOLONUI 

SAUOIAUSU WL 
KLNINGIAUSU 

TAUPYMO 
• CNDIOVt 

mU ABCHBB A VENTE. TeL LA S-STlt 
AUGUST SALDUKAS, 

J 
$ 2 , 3 3 8 . 0 0 

Plius taksai 
1 9 5 9 BUICK LE S A B R E 

2-ju DURy SEDANAS 
Su visais standartiniais įrengimais. Pasirenkate 

jums tinkama, spalvą 
;: "Tik Milda geriausiai aptarnaus'9 

Uefuviška Prekyba — M I L D A B U I C K . Ine, 
907 W. 35th St.. Chicagos III. U 8-2822 I 

i • * _ C 

PEČIAMS ALIEJŲ 
IR ANGLIS 

fl PRISTATOM TUOJAU PAT 
I VISAS MIESTO DALIS 

SUKO* baldu perkraortyniM d — U torteAp Dcs patrHma 

S T A S Y S F A B I J O N A S 
214* South Havri* X\pj,w:- f*'H' S ^ TrUt Vlrrfn ia 7-7097 

; SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI 
I $59 vertis minkštos kėdes, nylon ar vilnos 
t apmušimu $ 10 .50 

$200 vertės 2 dalių sofos ir foteliai, naujų 
stilių. Likviduojama ui $99-00 

$300 vertes 3 dalių nylon sofos, geriausių 
Amerikos fabrikų $1 4,9.00 

$400 vertes 3 dalių nylon sofos $ 2 4 9 - 0 0 
VALGOMŲJŲ IR VIRTUVES BALDAI 

Paskiros kėdes, likusios nuo setų $3-00 
3 dalių virtuves Formica viršum setas $29-00 
5 dalių Formica setai įvairių spalvų . . . . $39-00 
5 dalių Formica setai, vertes $69, likvi

duojami po $49 .00 
7 dalių virtuves Formica viršumi stalai 

su 6 kėdėmis tik $59*00 
5 dalių valgomieji, riešuto ar ąžuolo medžio $99-00 
7dalių valgomieji, naujų stilių, tik . . . . $"| 2 9 - 0 0 
8 dalių valgomieji, Brazilijos medžio, tik $ "1 3 9 - 0 0 
9 dalių vertes $400 valgomieji, likviduo

jami už $ 2 8 9 - 0 0 
Virtuves kabinetai $ 1 2 ^ 0 

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI 
Naktiniai staliukai, likę nuo setų $12-00 
Brangių miegamųjų, pilno dydžio įvairios 

lovos po $14-50 
Vyriškos komodos, likusios nuo setų $39-00 
Dreseriai su šlifuoto stiklo veidrodžiais, 

riešuto sparvos, likviduojami po $69-00 
$300 miegamieji, walnut ir ąžuolo'medžio, 

likviduojami ui $1 2 9 - ° 0 
$350 verias 3 dalių miegamasis, riešuto 

medžio, po . $14.9-00 
$400 vertes 3 dalių, 195d m. stiliaus 

miegamieji, po $ 1 3 9 - 0 0 
$500 vertas 3 dalių miegamieji geriausių 

Amerikos fabrikų, likviduojami po , . $ 2 2 9 - 0 0 

•iro?.- ž&žžiAus, 

SVEdIŲ KAMBARIO KAVOS STALIUKAI IR LEMPOS 
$10 vertes lempos, įvairių spalvų, .,, 

likviduojamos po $2-95 
$20 vertes lempos likviduojamos po $3-50 
$30 vertes lempos, dabar tik $9 .50 
$40 vertes lempos išparduodamos po $"| 4 -50 
$20 vertes lempų dabar turimieji staliukai po $9-95 
$20 vertes kavos staliukai, ąžuolo, riešuto 

ir raudono medžio, po $9-95 
Puikiausi paveikslai, gražiausi vaizdai tik .. $9-50 

KILIMAI 
Maži kilimėliai — kilimų pavyzdžiai w v 
Kilimų pavyzdžiai 27"x54" po $4.85 
Kilimų pavyzdžiai 4.16x6 pėdų po $9-95 
Vilnoniai kilimai, įvairių spalvų, 

likviduojami po $49-00 
MATRACAI 

$29 vertės spyruokliniai matracai, 
likviduojami po 

$39 vertės spyruokliniai matracai, 
likviduojami po $ 1 9 - 9 5 

$49 vertes spyruokliniai matracai, 
likviduojami po 

Į-4iollywood lovos su plastic headboard po . 
$90 vertės Hollyvrood lovos su puikiais 

matracais po .•« 

ala' 

•ii .s. 
M 

t ' .50 

VIRTUVES PEČIAI, ŠALDYTUVAI, 
TELEVIZIJOS, SKALBIMO MAŠINOS 

Virimui porcelano gazo pečiai, likviduo
jami po 

Šaldytuvai General Electric, Hot Point, 
likviduojami po $ 1 5 9 - 0 0 

Televizijos aparatai naujausių stilių ^2 
21 ' po $1 39-00 

Skalbiamos mašinos 1959 m. modelio po $79-00 

*nU 

Šimtai įvairiausiŲ orekiy turi būti išparduota nežiurmt kainos. PaskubSkite - tokios o4os 
progos niekad nebus! Krautuve užima pilnus tris lotus ir du augstus. 

* . £ , < * ••• i 

K: 
3224 SO. HALSTED STREfiT 

iture Cei 
• Tei. VIctory 2-4226 J 

K£lZl^V™' f " T l i e n : a i S ; k ^ , r t a d i ™ ^ h- pe.vktadieoiaU, n„o 9:00 vai. r>to iki 9:00 valandos vakaro. Kitomte 
" 0 n H" P W 9 °° V a l a n d 0 8 ^ ^ , k ' 6 : 0 ° «»- ^^*">- Setanadieoj nao 12:00 valandos dienos iki 5:00 valandos po pfa*. 
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Pirmadienis. 1959 vasario 16 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

s. 

• • - . 

KNYGŲ IŠPARDAVIMAS PAPIGINTOM KAINOM! 
Geriausių knygų papiginta kaina įsigyti proga bus šį vasario mė

nesį. Dienraštis Draugas, šiemet švęsdamas savo 50 metų gyvavimo j KĄ IR KAIP RAŠYTI Į LAIKRASTJ, Dr J. Prunskis 
buvo dabar 

sukaktį, 

, nuo vasario 10 d. iki kovo 10 dienos 

KNYGŲ IŠPARDAVIMO MĖNESĮ. 
Kaip iš sąrašo matysite — knygų kainos yra labai sumažintos. Drau
gas yra perėmęs visos eilės kitų leidyklų išleistas knygas ir dabar 
bus retai pasitaikanti proga palankiausiomis sąlygomis praturtinti 
savo knygyną 

Papiginimu galite pasinaudoti knygas atsiimdami iš Draugo ad
ministracijos arba atsiųsdami pinigus ir norimų knygų sąrašą adresu: 

D R A U G A S 
454SW. 63rd St. Chicago, 29, UI. 
Dar viena šio papiginimo lengvata, kad persiuntimo išlaidas ap

mokės pats Draugas, Tamstos turite siųsti tik iš šio sąrašo pasirink
tų knygų kainorašty pažymėtą sumą. 

TIKYBINIAI RASTAI 
buvo dabar 
$0.50.0.35 

.1.90 

.0.25 

.3.75 

$1.00. .0.75 

ir 
$3.00.. $2.25 

.3.75 

.3.75 

.3.75 

.$0.20 

.0.75 

.0.30 

. 

ANGELAI, Frederick von Lama, 1950, Chicago, m. 50 p. 
ARKIVYSKUPO JURGIO MATULAIČIO - MATULEVI

ČIAUS U2RASAI. Tėvų Marijonų leidinys. 1953 m. 
220 pusi. Kietais viršeliais $2 50 

AUSROSTARTAI, Kun. J. Prunskis, 1949 m. 40 pusi. . ' $030 
DIEVAS ffi ŽMOGUS. Prel. Dr. F. Bartkus, kan. Dr. P. 

Aleksa. Išleido Prel. K. Vasys, Roma 1953 m. Didelio 
formato 518 pusi. Minkštais viršeliais $5.00 

DORYB8S, kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC, 1932, "Drau
go" sp., 192 p 

PATIMA IR MES, Kun. J. Kuzmickis. Kieti viršeliai ir ap 
lankas, 1955 m. 255 pusi. Pilnai supažindina skaity 

-jSa Švenč. P. Marijos apsireiškimu Fatimoje. Kny 
"Irstyta į 20 skyrių. Vienas iš jų "Fatima 

atsivertimas 
GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, I to

mas, kun. dr. J. Vaitkevičius, MIC, TT. Marijonai, 
4«4 Pusi. C5 oo 

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, II to
mas, Gavėnia ir velykinis laikotarpis, kun, dr. J. Vait
kevičius, MIC, TT. Marijonai, 543 pusi $5.00. 

GYVO^DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, m 
tomas*. Velykinis laikotarpis iki Žolinės, kun. dr J. 
Vąllkėvičius, MIC, 622 pusL $5.00 

GYV09J DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, IV 
tomas," nuo Žolinės iki Advento, kun. dr. J. Vaitkevi
čius, MIC, 672 pusi. $500 

KAIP CRPENGTI SKAISTYKLOS, E. D. M. Vertimas iŠ 
anglų kalbos. 1954 met. 56 pusi $0 40 

KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS, Kun. Dr. K. Matu
laitis, M.I.C Tėvų Marijonų leidinys, 1929 m. 224 pusi. 

" Kietais viršeliais. Kaina $1.00 
MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE, Vyskupas Vincentas 

Brizgys. Knyga skirta gegužės mėnesio pamaldoms. 
L Knygos Klubo leidinys. 1956 m. 142 pusL Viršelis -i* *> 
ir aplankas Jono Pilipausko. Kaina ... $L50. .110 

MARIJOS APSIREIŠKIMAI ŠILUVOJE, Juozas Budzei-
ka, MIC. Marianapolis, 1953 m. 46 pusi. $0.40 

MARILE .MUMS KALBA, Kun. J. Kuzmickis. Knygoje 
yra**aprašytos švč. Marijos šventovės Lietuvoje: 
Aušros Vartai, Pažaislis, Žemaičių Kalvarija, Verkianti 
Šiluvos M-uija, švč. Marija Girkalnyje ir kitos švč. 
Marijos apsireiškimo vietos. Kieti viršeliai ir aplan
kas. 1954 m. 160 pusi $2.00. 

MARUOS ŽODIS FATIMOJE, Marijos apsireiškimų 1917 
m. Fatimoje aprašymas, kan. dr. P. Aleksa, 1951, Liet. 
Spaudos Draugija, 128 pusi $1.00. 

M1SIJONIERIAUS UŽRAŠAI, kun. R. W. Alexander, 
1921, 190 pusi. $1.50. 

MOTINA GAILESTINGOJI, kun. dr. Juozas Prunskis. 
Knygoje yra 31 skyrius, pritaikytas kiekvienai gegu
lės mėnesio dienai. Pabaigoje yra Švč. Mergelės Ma
rijos Litanija ir kitos reikalingos maldos. Liet. Kny
gos Klubo leidinys. 1957 m., 117 pusi $1.30. 

NAUJASIS TESTAMENTAS, Arkivysk. Skvireckas, IV 
JakĮa620 pusi. "Lux" leidinys $1.50. 

PASISEKIMO PASLAPTIS, Dom. J. B. CHAUTARD, O.CR. 
turi dar ir antrą pavadinimą — Melskis ir 
k —.Iš prancūzų kalbos išvertė Kauno Met-

ijos Kunigų Seminarijos Maldos Apaštalavimo 
Būrelis. 1938 met 186 pusi. Minkšt. virš. $1.25. 

PCPE|J"& ENCIKLIKOS, 1949 metais Lux leidinys. 632 
puff Minkštais viršeliais $3.50. 
Kitais viršeliais $4.00. 

PSALMYNAS — PSALMIŲ KNYGA, Arkiv. J. Skvirec
kas, 1949 met Lux leidinys, 224 pusi., Kietais virš. $1.00. 

8VG. R«MARUOS APSIREIŠKIMAS LIURDE. Vysk. P. 
Būčys. 1943 met 510 pusi. Kieti viršeliai $3.50. 

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI, Kun. K. Matulaitis, MIC Ma
ri jsgų^yienuolijd Amerikoje, 1949 m. 714 pusL $3.00. 

TERESfi NEUMANAJTE, parašė Kun. J. Burkus, 1953 
met Didelio formato, 270 pusi 3.00. 

TĖVAS* PIJUS. Kun. Dr. Viktoras Rimšelis, M.LC Kuni-
gų3|a*Įfljonų Seminarijos leidinys, 1955 metais, 152 p. $2.00. 

TRIJŲ tftEMŲ REKOLEKCIJOS; kun. dr. Civinskas, 1907 
.Seinai, 120 pusL $0.85. 

TRISDBfOrr MEILES ŽODŽIŲ, Vyskupas Vincentas 
Br&gy*- Gyvenimo temomis Kristaus dvasioje. Kny
ga turi įžangą ir 30 skyrių. Tinka birželio mėnesiui. 
kuris skirtas švč. Jėzaus Širdies garbinimui, bet įdo
mi skaityti ir kitu laiku. Liet Knygos Klubo leidinys. 
1987 m., 168 pusi $1.50. 

UŽ GERESNĮ PASAULĮ, Pranas Dauknys, M.I.C. "NI
DA". 1957 m. 136 pusi .y_ $1.50. 

VERKIANTI DIEVO MOTINA SIRAKŪZUOSE, Kan. Dr. 
O. Musumeci, verte M. Pulauskas, MIC. 1957 met. 

* : jof*****-; •• saoi>..i.6D 
ŽODIS IR GYVENIMAS, Kun. Tomas žiūraitis. O. P. Kny

ga skirta Religinei tautinei minčiai. Knygos įvadą pa
rašė Prof. Dr. A Maceina. Aplankas dail. V. K. Jo
nyno. JKieti viršeliai. Knyga grašiai išleista. 1955 m. 
23»-pesI. Suskirstyta į daugiau negu 70 skyrių, taip 
kad kiekvienas iš turinio gali susirasti kas jam rei
kalinga ' $2.75.. 2.00 

1950, "Draugas", 46 pusi 7.. . $0.20 
KELIONES ĮSPŪDŽIAI. Parašė Kun. Pauliukas. 330 pusi. 

425 paveikslai. Labai gražiai išleista knyga . , . . $3.00 
KELIONE PO EUROPĄ, kun. Pr. Vaitukaitis, 1928, 18 p. $1.00 
KOMUNIZMO PAGRINDAI, J. Venckus, S. J. "Laiko" 

leidinys, Buenos Aires, Argentinoje, 1954 m., 152 p. $1.00 
KOMUNIZMAS BE KAUKES, Dr. Juozas Kaškelia. 1955 

m. Montrealis, Kanada, 116 pusi. Kaina $1.50 
KOVOS METAI DEL SAVOSIOS SPAUDOS. Redagavo 

Kun. Vyt. Bagdanavičius, MIC, Dr. Petras Jonikas. 
Juozas švaistas Balčiūnas. Lietuvių Bendruomenės 
Cbicagos Apyg. leidinys. Išleista talkininkaujant Liet. 
Knygos Klubui. Autoriai: K. J. Avižonis, kun. V. J. 
Bagdanavičius, MIC, Prof. V. Biržiška, K. J. Čegins
kas, D. Lipčiūtė Augienė, Dr. J. Matusas, Dr. J. Pruns 
kis, J. Sangaila, Vyt. Sirvydas, Dr. V. Sruogiene. Vir 
šelis dail. Jono Pilipausko. 1958 m 367 pusi 

LIETUVIŲ CHICAGOS METRAŠTIS, "Nemuno" leidinys 
Redagavo A. Vilainis-Šidlauskas, 244 pusi 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, 8 žemėlapiai chronologiškoje 
eilėje nušviečia Lietuvos etninę padėtį nuo priešisto
rinių laikų iki nepriklausomybes atgaivinimo, paaiš
kinimai anglų ir prancūzų kalbomis, išleido Lithuanian 
National Council, USA $0.50 

MANO PASAULĖŽIŪRA, kultūrininkų pasisakymų rinki
nys. Redagavo Dr. Juozas Prunskis. Aplankas dail. 
Jono Pilipausko. Išleido Liet. Knygos Klubas, Chicago, 
1958 m. 352 pusi $3.50 

NEMUNAS, S. Kolupaila, 1950, Chicago, 111., su žemėla
piais, 237 pusi $2.50 

PRAEITIES PABYROS, kun. A. Petrauskas. 1934, 192 p. $0.50 
ŽMONIJOS LIKIMAS ŠV. JONO APREIŠKIMO KNYGO-

Je, Kun. Vyt J. Bagdanavičius, L. Knygos Klubo 
leidinys, 1953 m. 406 pusi $3.50 

.0.15 

.225 

.0.75 

.0.75 

.1.15 

$5.00. .3.75 

$3.50.2.65 

.0.40 

.1.90 

.1.50 

.1.90 

.1.10 

.1.90 

.1.90 

.2.45 

.1.90 

.225 

.3.00 

.1.50 

.2.65 

.1.90 

.0.40 

.2.65 

.1.50 

.0.75 

. 1.10 

.1.00 

.1.15 

.1.00 

.2.65 

.3.00 

.0.75 

.1.00 

.2.25 

.2.25 

.1.50 

.0.65 

i 
: 
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ISTORIJA. FILOSOFIJA MOKSLAI 

.1.50 

BŪDAS, SENOVĖS LIETUVIŲ, KALNĖNŲ ir ŽEMAI
ČIŲ,,Simonas Daukantas, Vytauto Sauliaus leidinys, 
1954 m, 362 pusL $4.00 

BŪKITE f SVEIKI, Dr. Steponas Biežis, 1953 m., 196* p. $2.00 
JAUNAI INTELIGENTEI, apsirengimo, kosmetikos ir 

gražaus elgesio menas. 1954 met, 104 pusi. . . . . . $1.25. 0.95 
PAUTIENIUS, Ignas šlapelis. Studija apie me

ną Ir Juozo Pautieniaus kūrybą. Lietuvių ir anglų kal
bom!*. Viri 20 J Pauti*>rnasjs pieStų paveikslų. Didelio 
formato. Teksto 87 pusi. K Knygos Klubo leidinys. 

Kieti drobiniai virSeliai $640. .3.75 [ 

GROŽINIAI RAŠTAI 
AGUONOS IR SMĖLIS, Eugenijus Gruodis. Eilėraščiai 

Liet Knygos Klubo leidinys. 1956 m., 70 pusi $1.00. .0.75 
AMŽINI ŠEŠĖLIAI — Literatūriniai reportažai. A. Vilai 

nis. Nemuno leidinxs- 1 9 5 3 m- 166 pusi $2.00.. 1.50 
ANNA KARENINA I ir II tomas. Aleks. Tolstojus. Ver

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

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

1954 met. 484 pusi. Kietais viršeliais $5.00..3.75 
3 7 5 APIE LAIKĄ IR ŽMONES, Jonas Aistis. Terros leidinys. 

1954 m. 252 pusi $2.50. .1.90 
AUKSINE SĖJA, Anatolijus Kairys. Poezija. Nemuno lei

dinys. 1954 met 84 pusi. Didelio formato J. $2.00. .1.50 
AUKSO RUDUO, Mykolas Vaitkus. Eilėraščiai 1950 - 1952. 

l i e t Knygos Klubo leidinys. 1955 m. 120 pusi $1.25..0.95 
AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS, Jieva Simonaitytė, 3-ias 

leidimas. Baltija, Toronto, Ont. Canada. 1952 m. 
432 pusi. va,. $3.50. .2.65 

BALANDŽIO VIGILIJA eilėraščiai, Alfonsas Nyka-Na*ū-
nas. Išleido Vyt. Saulius. Chicago 1957 m 96 pusi. Di
desnio formato. Kieti viršeliai. Auksuotos virš. raidės 
Jr celuloido aplankas. $3.00. .2.25 

BARABAS, Paer Lagerkvist, vertė Stasys Vainoras. Ter
ros leidinys. Chicago, 1952 m. 212 pusi. . . . . . į į ' . V j . $2.25. .1.70 

BENAMIAI, Mikelionis. Tremtinio pergyvenimai. "Laiko" 
leidinys 1955 met. Buenos Aires. 215 pusi. ..,. . . . $200. .1.50 

BROLIAI DOMEIKOS, Liudas Dovydėnas. Terros leidinys. 
Chicago, 1952 m. 260 pusi. £ $2.50. .1.90 

CEZARIS, Mirko Jehurič. Vertė A. K. "Puida. Terros leidi
nys. 3 tomai. Chicago 1955 m. Kiekvienas tomas po 

$2.00 - $2.00. .1.50 
DIEVŲ MIŠKAS, Balys Sruoga. Viršelis ir aplankas dail. 

Algirdo Kurausko. Terros leidinys. Chicago, 1957^ joja < 
Kieti viršeliai ' $5.00 .3.75 

GELEŽINIAI ŽIEDAI, Antanas Venys. Eilėraščių rin
kinys. Nemuno leidinys. 1955 met. 64 pusi -' $1.00. .0.75 

GĘSTANTI SAULE, Jurgis Gliaudą. Metmenys. LieįL 
Knygos Krabo leidinys. 1954 m. 218 pusi , $2.00..L50 

GIEDRA VISAD GRĮŽTA, novelės, Kaz. Barėnas, 
"Tremtis" 1953 m. 215 pusi. Kiet viršeliais $3.00. .2.25 

GIESME APIE GEDIMINĄ, Balys Sruoga. Iliustravo Vikt 
Petravičius. Terros leidinys. Chicago 1952. Didelio 
formato. Knyga gražiam jaunimėliui. $2.00.. 1.50 

GIMDYTOJA, Francois Mauriac, Prancūzų Akad. narys. 
Nobelio premijos laureatas. Vertė A. Vaičiulaitis. Ter
ros leidinys, 133 pusi v $1.75.. 1.35 

GINTARINIAI VARTAI, legendarinio pobūdžio novelių 
rinkinys, Nelė Mazaiaite, 1952 m., L Knygos Klubas, 
Chicago, m 246 ptuu. * $2.00. .1.50 

GUNDYMAI, apysaka. Jonas Gailins. "Laiko" leidinys. 
Buenos Aires, 1957 m. 143 pusi. $2.00. .1.50 

IR NEVESK Į PAGUNDA, Jeronimas Ignatonis. "DraugcT 
premijuotas romanas, 1958 m. L. Knygos Klubo leidi
nys. 314 pusL $3.00. .2.25 

JŪRININKO SINBADO NUOTYKIAI, kaip jie surašyti 
knygoje Tūkstantis ir viena naktis. Terros leidinys, 
1956 m. Didelio formato, Iliustruota 112 pusi $2.00. 

KAIMIEČIAI — Ruduo, W. S. Reymont. Vertė P. Nevera-
vičius. I-mas tomas. Išleido "Nemunas". 352 pusi. . . $3.00. 

KAIMIEČIAI — Žiema, W. S. Reymont Vertė F. Nevera-
vičius. n-as tomas, 383 pusi. Išleido "Nemunas" . . . $3.00. 

KAIMIEČIAI — Pavasaris. III tomas. Vertė P. Nevera-
vičius, 471 pusi. Išleido "Nemunas" $3.50. 

KAIMIEČIAI — Vasara, IV tomas. Vertė P. Neveravičius. 
392 pusL Išleido "Nemunas" $3.50. 

KAZIMIERAS SAPIEGA, Balys Sruoga, 4-rių veiksmų, 
9 paveikslų istoriška kronika. Dail. Albino Bielskio 
viršelis ir aplankas. Terros leidinys. 258 pusi. . . $2.50. 

KELIAI IR KRYŽKELES, Putinas. Lyrika. Il-as leidimas. 
"Terros" leidinys. 1953 m. 300 pusi $2.50. 

KOLOMBĄ, romanas. Prosper Merimee. Vertė Ant Valiu
kėnas. Terros leidinys. 1953 m. 221 pusi $2.25. 

KON-TTKL Thor Heyerdel. Iš Norvegu kalbos vertė Stasys 
Vainoras. Terros leidinys. 1954 m. 416 pusi $3.75. ,2.80 

KRAŽIŲ SKERDYNES, Jonas Marcinkevičius. I dalis. 
324 pusi. Nemuno leidinys, 1955 m. $3.00. .225 

KRAŽIŲ SKERDYNES, Jonas Marcinkevičius. II dalis. 
320 pusi. Nemuno leidinys, 1955 m. $3.00.. 2.25 

KUDIRKOS RASTAI. Spaudai paruošė Simas Miglinas. 
Tremties leidinys. 1953 met 448 pusi. Kietais virš. $5.00. .3.75 

LAIPTAI Į TOLUMAS, Liudas Zeikus. Romanas. 1954 m. 
242 pusL $2J»..1.90 

LENKTYNES SU šSTONU, Vladas Ramojus, Atsimini- ; 
tnai iš II-jo Pasaulinio Karo pabaigos. Atsiminimai 
yra parašyti labai gyvai ir skaitomi, kaip jdomus ro
manas. L. Knygos Klubo leidinys. 292 pusi $3.00. .225 

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS ANTOLOGIJA. Redagavo 
Bernardas Brazdžionis. I dalis. 49 autorių kūriniai.. 
Liet Knygos Klubo leidinys. 607 pusi., 1957 m. . . . - $7.00 .5.25 

LIETUVIŲ POEZIJOS ANTOLOGIJA, sudarė J. Aistis 
ir A. Vaičiulaitis, liaudies dainos, virš 150 poetų kū
riniai, 110 paveikslų, gražūs kieti audeklo viršeliai. 
1952 m L Knygos Klubas, Chicago, BĮ. 832 pusi. $6.00. .4.50 

buvo dabar 
LIKIMO ŽAISMAS, Henrikas Lukaševičius. Romanas. L 

Knygos Klubo leidinys. 1953 met. 232 pusi $2.50 
LYRIKA, Kazys Binkis. Redagavo ir įvadą, parašą Jonas 

Aistis. Terros leidinys. 110 pusi $2.00 
LYRIKOS KRAITIS, Juozas Mikuckis. Terros leidinys 

1954 m. 180 pusi $250 
MĖLYNA SUKNELE, Bronius Daubaras. Išleido Dainora 

Daunoraitė. Londonas, 1954 met 154 pusi $1.50 
MĖNESIENA, Aloyzas Baronas, romanas. Viršelį piešė 

dail. Jonas Pilipauskas, išleido Karvelis, 1957 m., 202 p. $2.50 
MILŽINO PAUNKSME, Balys Sruoga. Trilogiška istorijos 

kronika. Terros leidinys. 1954 m. 174 pusi. Didelio 
formato $2.50 

MIRUSIOS SIELOS, N. Gogolis. Vertė M. Miškinis. Ter
ros leidinys. 1954 m. 292 pusi. Didelio formato $3.25 

NAMAI ANT SMĖLIO, Jurgis Gliaudą, "Draugo" premi
juotas romanas, "Draugo" Bendradarbių Klubo lei
dinys, 1952 m., Chicago, 111., 244 pusL $2.00. 

NAUJAS VEIDAS, Andrius Norimas. Novelės. 1955 m. 
273 pusi $2.50. 

NEMUNO SŪNŪS, romanas. Andrius Valuckas. I tomas ' 
280 pusi. 1955 m $3.00. 

NEMUNO SŪNŪS, romanas. Andrius Valuckas. H tomas 
1956 m. 430 pusi $4.00. 

NUOŠALIU TAKU, Mykolas Vaitkus. Odos, Vaizdai, Sva
jos. Terros leidinys. 1955 *m. 100 pusi $2.00. 

NUSIDĖJĖLE, Karolė Pažėraitė, apysaka, II laida, išleido 
Australijos Lietuvis, 1952 m. $2.00. 

NUSIKALTIMAS IR BAUSME, F. M. Dostojevskis. Vertė 
J. M. Balčiūnas, šešių dalių romanas su epilogu. Iš
leido Nemunas 1952 m. antrą leidimą. I-mas tomas 
302 pusi $3.00. 
Il-ras tomas 256 pusi $2.50. 
m-čias tomas 300 pusi $3.00. 

ORA PRO NOBIS, Jurgis Gliaudą. "Draugo" premijuotas 
romanas. 1953 metų. L. Knygos Klubo leidinys. 448 p. $4.00. 

PASKUTINIS PRŪSŲ SUKILĖLIS (HERKUS MAN
TAS), M. Springborn. Romanas iš didžiojo Prūsų su
kilimo prieš kryžiuočius. Nemuno leidinys. Antras lei
dimas 1953 met, 198 pusi $2.00. 

PASLĖPTA ŽAIZDA P. Orentaitė. Jaunamartes Takas. 
Romanas. Nemuno II leidimas. 1955 m. 180 pusi $2.00. 

PAVASARIS PRIE VARDUVOS, Paulius Jurkus, novelės. 
Liet. Knygos Klubo leidinys. 1954 m, 176 pusi $2.50. 

PAVASARIŲ AUDROJ, Jieva" Simonaitytė, Mažosios Lie
tuvos Laisvės Kovos. Terros leidinys. 1956 m. 228 psl. $2.50. 

PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJL F. M. Dostojevs
kis. Vertė V. Andriukaityte. Antras leidimas. Nemu
no leidinys. 1955 m. Į tomas 266 pusi $2.50. 

PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI, F. M. Dostojevs
kis, n tomas. Nemuno leidinys. 1955 met 290 pusi. .. $2.50. 

PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE, išvertė ir sudarė Povi
las Gaučys. Knygoje randate net 15 Pietų Amerikos 
valstybių rašytojų gražia kalba išverstas noveles. Ar
gentinos — 4: Bolivijos — 2; Brazilijos — 6; Čilės 
— 7; Ekvadoro, Hondūras ir Guatetnalos po 1; Kolum
bijos, Kubos ir Salvadoro po 2 noveles; Meksikos — 4 
novelės, Nikaraguos — 3 novelės: Peru — 5 novelės; 
Urugvajaus — 7 novelės; ir Venecuelos — 4 novelės. 
Viso 50 novelių. Vertėjas supažindina skaitytoją su 
autoriais, kurių yra net 41. Perskaitę šią knygą bū
site jau gerai susipažinę su Pietų Amerikos rašytojais 
1953 m L. Knygos Klubo leidinys, 480 pusi. ..". $450 

PIRMASIS RŪPESTIS, J. Jankus. Gražiausių rašytojo J. 
Jankaus novelių rinkinys: Velnio bala, Dubenėlis, Pa
sitikėjimas, Tėviškė, Pirmasis rūpestis, Armonikėlė, 
Žmogus ir šuo, Draugai, Krikštynos, Paminklas, Tavo 
rankos švarios, Pabėgėliai, žali velniukai ir Pasaulio 
dailininkas. Viso 14 novelių. Viršelis ir aplankas dail. 
Viktoro Petravičiaus. Liet Knygos Klubo leidinys. 
1951 m 214 pusi $2.00 

PIRMOJI NAKTIS, Luigi Pirandello. Nobelio premijos-
laureatas. Novelės. Terros leidinys, 1954 m. 124 pusi. $1.50 

PIŪTIES METAS, Nelė Mazaiaite. Romanas iš Lietuvos 
gyvenimo bolševikų okupacijos metu. l i e t Knygos 
Klubo leidinys. 1956 m 378 pusi $3.75 

POPIEŽIAUS CELESTINO VI LAIŠKAI ŽMONĖMS. G. 
Pappini, vertė dr. P. Mačiulis, 216 pusi. Išleido l i e t 
Knygos Klubas, 1953 m. $2.00 

PRABOČIŲ ŠEŠĖLIAI, Vydūnas. Mažosios Lietuvos ra
šytojo ir filosofo knyga. 192 pusi. Terros leidinys . . $2.50 

RAIDŽIŲ PASĖLIAI, Jurgis Gliaudą. Romanas iš knyg
nešių laikų. Liet Knygos Klubo leidinys. 1955 met 
311 pusL Kaina $3.00 

RUGSĖJO ŽVAIGŽDES, Lyrika. Knyga laimėjusi 1958 ra
šytojų draugijos premiją. Terros leidinys. 1957 met 
Kietam viršeliais. 62 pusi. $2.00 

SAPNŲ PĖDOMIS ,V. Kazokas. Eilėraščiai. Išleido M 
Morkūnas, 1953 m 64 pusi $1.00. .0.75 

SAULES LAIKRODŽIAI, Poezija, Henrikas Nagys, 80 p. 
1952 m. Išleido l i e t Knygos Klubas $1.00 

SAULES TAKAS, Nelė Mazaiaite. Romanas. l i e t Kny
gos Klubo leidinys. 1954 met 418 pusi. $3.50 

SENAME DVARE, Šatrijos Ragana. Baltijos leidinys. 
1951 met 176 pusi. .'. $2.00 

SODAS Už HORIZONTO, Aloyzas Baronas, l i e t Knygos 
Klubo leidinys. 1955 met 252 pusi. $2.50 

SMILGAIčIŲ AKVARELE, Paulius Jurkus, "Draugo" pre
mijuotas romanas. Liet Knygos Klubo leidinys. 

KADA SUSTABDOMOS 
PENSUOS 

(Atkelta iš 2 psl.) 

Tarp kitko uždarbiai, kurio 
yra jskaitomi į $1,200, yra tik 
pajamos, gautos iš darbdavio 
arba pajamos iš savo preky
bos. Jokios privačios pensijos, 
jokie uždarbiai iš serų, įvai
riausių pardavimų i šią sumą 
neįskaitomi. 

Pabaigai pastaba užsienyje 
gyvenantiems pemaiTiinkaina. 

Užsienyje gyvenantiem pensi-
1 5 0 j ninkai gali dirbti tik 7 dienas 

per metus. Jiems. $1,200 uždar
bio taisyklė negalioja. Jei už
sienyje gyvenąs pensininkas 
dirba daugiau negu 7 dienu • iš 
eilės, tai jis apie tai turi tuč-

1.50 Į tuojau pranešti socialinio drau 
dano įstaigai iš kur gauna če
kį. -

.2.25 

.1.90 

.2.25 

.3.00 

.1.50 

.1.50 

.1.90 

.1.90 

1.90 

.1.90 

JOS KLAUSIATE —t 
MES ATSAKOME 

Ar galiu gauti bedarbio 

.3.00 

.1.10 

1.10 

.1.50 

.2.25 

.2.25 

.2.65 

.1.90 

.1.90 

.1.70 

.1.50 

.1.15 

.2.80 

.1.50 

.1.90 

.2.25 

.1.50 

.0.75 

.2.65 

.1.50 

.1.90 

.3.75 

Į * - ^ : 

(LIETUVOS PAJŪRIO PADAVIMAI. Paruošė Dr. J. Re-
meikis Virš 20 padavimu. Tinka jaunimui ir suaugu
siems. Tremties leidinys, 1954 m. 114 pusi. Kif*: dro
biniai viršeliai, paauksuotos raidės. Kaina 

iJ&x£^2 • • 

Viri. ir aplankas dail V. K. Jonynas, 1957 m., 527 p. $5.00. 
SŪNUS PALAIDŪNAS, Vysk. Fulton J. Sheen, išvertė 

Kun. J. Karalius, išleido L. Kn. Klubas. 1952 m.. 174 p. $2.00. 
SUŽADĖTINE. Noveles, J. Tininis, Terros leidinys, 1967 

m., 180 pusi. $2.00. 
ŠVENTOJI LIETUVA, romanas, Jurgis Savickas. Trem

tis", 1952 m 248 pusL $3.00 
i 6 5 Į TARP BALSVŲ PALAPINIŲ, P. Kesiūnas, 3-jų daliu ro

manas iŠ bolševikų okupacijos, išleido autorius, Chi-
cagoje, 1953 m., 293 pusi. $3.00 

TEBŪNA TARTUM PASAKOJ, Liūne Sutema, Poezija. 
Terros leidinys. 1955., 34 eilėraščiai, 54 pusi. $1.00 

TOMAS NTPERNADIS. August Gailit. verte H. K, Ter
ros leidinys. 1952 m., 315 pusi. $2.50 

TRYS ŽODŽIAI arba GYVENIMO MAGIJA. Juozas Švais
tas, Chkago, 1956 m 178 pusi. $2.00 

TRUMPA DIENA, Ale Rūta. Romanas, laimėjęs "Drau
go" premiją. L Kn. Klubo leidinys. 1955 m. 434 p. .. $4.00 

URVINIAI žMONfiS. Juozas Kralikaaskas. Gyvenimas ir 
darbas Kanados aukso kasyklose. Liet Knygos Klu
bo leidinys. 1954 m. 280 pusi. $2.75 

UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, A. Gervydas, 1950, "Draugo" 
sp. 219 pusi. $2.25 

UŽUOVĖJA, romanas. Marius Katiliškis. Terros leidinys. 
1952 m. 387 pusi. $3JJ0 

VALANDOS IR AMŽIAI, religiniai pasakojimai ir legen
dos. Aloyzas Baronas. Aplankas dali Algirdo Kuraus
ko. Lietuviškos Knygos Krabo leidinys. 1958 m. 100 p. $1.00 

VALERIJONO LASAI, sutaisė fa- sumaišė Dr. S. Aliūnas 
Jumoristika. Nemuno leidinvs. 1954 m. 84 pusi. $1.00 

VARDAI VANDENIMS IR DIENOMS, Jurgis Šlekaitis. 
Eilėraščiai. Terros leidinys. 1964 m. 5 pusi. $1.50 

VARGDIENIAI. Victor Hugo, verti Pranas Povilaitis 
Antr?sis leidimas. Nemuno leidinys. I tomas, 1966 
m. 390 pnsL $360 

VARGDIENIAI, Victor Hugo. vertė Vikt Kamantaus
kas Antrasis leidimas. Nemuno leidinys. II tomas. 
1966 m., 216 pusL $2.00. .1.50 

VARGDIENIAI, Victor Hugo, verti Pranas Povilaitis. 
Antrasis leidimas. Nemuno leidinys, m tomas 1957 
m 316 pust $3.00 

(fliktJta f Hą pukę\) .1.50 

.1.50 

.L50 

.2.25 

.2.25 
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.1.90 

.L50 

.3.00 

.2.00 

.1.70 
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.0.75 
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.1.15 

2.65 

.2.25 

KL. Sekdamas jūsų dienraš
čio Socialinio draudimo ir dar
bo skyrių gulo ir SoUūno tvar
komą, džiaugiuosi išsamiu aiš
kinimu daugelio svarbių rei
kalų. 

Būdamas paliestas tos prob
lemos, prašau atsakyti į ma
no klausimą. 

Mano auklėtinis dirbo ir mo
kėjo Socialinio draudimo mo
kesčius nuo 1951. n . 8 iki 1966. 
VI. 17 d. Nuo to laiko susirgo 
ir nebedirbo. Dabar yra pagi
jęs, bet fabrikos, kuriame jis 
dirbo, yra sumažinęs gamybą 
ir negali duoti darbo, be i ir 
nėra atleidęs iš darbininkų 
skaičiaus. Ar jis galėtų gauti 
bedarbio pašalpą ir kokiu bū
du? A . T. 

AT. Bedarbio pašalpa moka
ma, kai darbininkas yra atlei
stas iš darbo, jieško naujo dar
bo, užsiregistruoja nedarbo js-
staigoje, yra pajėgus dirbti ir 
praeitų metų laikotarpy yra už 
dirbęs įstatymo nustatytą su
mą (Illinois valstybėje $600). 
Jūsų atveju neatrodo, kad jis 
galėtų gauti bedarbio pašalpą, 
nes neatitinka įstatymo nusta
tytų reikalavimų. 

Ar gaasna gauti dvi pensijas? 
KL. Esu dirbęs keliose "ša-

pose" ir, be to, ne toje pačio
se valstybėje bei mieste. Pra
šyčiau paaiškinti: 

1. Kur galėčiau kreiptis, kad 
sužinočiau, kiek laiko bendrai 
paėmus esu dirbęs "sapoae", 
kur mokėjau socialinio draudi
mo mokesčius. 

2. Ar tiesa, kad žmogus, su
laukęs 65 metų amžiaus, spali 
gauti pensiją, jeigu jis prieš 
tai iš viso yra išdirbęs nema-
žau kaip 18 mėnesių ir mokė
jęs socialinio draudimo mokes
čius, nežiūrint to, kad j i s be 
šitos pensijos dar gautų kitą 
pensiją, kaipo geležinkelietis? 

st 
Atsakymas K. 

1. Apie visus savo uždarbius 
jūs gante sužinoti iš centrali-
nės socialinio draudimo ištai
gos Baltimorėje, rašant šiuo 
adresu: Sočiai Security Admi-
nistration, D. A, O., 
Bld.. Baltimore. Md 
informacijų turite nurodyti, 
kad norite žinoti savo uždar
bius. Reikia būtinai siųsti sa
vo socialinio draudimo manr 
rf r ne kortelę). 

2. Ir tiesa ir ne. žmogus, 
jei j is buvo 65 metų amžiaus 
1954 metų pirmoje pusėje ar
ba anksčiau ir turėjo išdirbės 
bent 6 metų ketvirčius, gali 
gauti pensiją, nors jis ir gau
tų pensiją iš kitur, pvz priva
čios kompanijos arba geležiu-
kelio. Į jį 

Tačiau žmogus, sulaukęs 65 
m. amžiaus po pirmosios 1954 
metų pusės turi turėti daugiau 
negu 6 metų ketvirčius, kad 
gautų socialinio draudimo 

: 

• 

• 

• » 
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Ar sen. Mansfield siūlymu 
pradėtas naujas laikotarpis? KZ.AL E S T A T E W 

MAKgrtTTK PARKO CENTRK ! | 

Vokietijos sujungimo kelias y- dijuota. Ta i re.škia tą p a t į ką 
1 ra tiesioginiu būdu susitarti a- i CBS* pol i t inis Washingtooo ko- į 

biejų dalių Vokietijos vyriau- mentator ius Shmidt pavadino: j 
j syberns, atrodo, pradėjo • lau- : "Naujos e r o s atbudimas ir pa- -
1 žyti ledus, purenti dirvą, k a s , laipsnis ė j i m a s j taikos m e t o . 
j sekr. Duiies neseniai buvo pa- I laikotarpi, kuris peril?ai užtru-

Objekty\-us JAV politikos stebėtojas, sekąs šio krašto po- s a k y U ; - N e v i e n i a i S V a i s n n - ko, a t s ibodo jo nesėkmingu-
litiką Vok.etijos reikalais, bus teisus, jei pastatys klausimą: ar • k i m a i s galimas Vokietijos su- j mas ." N o r s V. Vokietija spėjo 
sen. Mansfield paskutinė sugest i ja Vokietijos reikalais neturi ^mįmMJ^ Y n s į - k j t ų k e i j ų į r j pareikšti , kad ji tokias sugest i -
naujos dvasios, kuri norėtu pradėti naują erą Rytų-Vakarų san- j b ū d ų ^ ^^1..." 
tykiavime ir problemų sprendimą įvykdyti daug.au suinteresuo
jant Maskvą" 

Iki šiol Amerikos politika la i - , Maskva visą laiką siūle, reika- . . _ _ . _ 
kesi taisyklės: Vokietijos sujun- lavo, kad Vokietijos sujungi-1 ^ f J ^ ^ ^ J ^ ^ | kaa d u o s a S a k y m ą 
girnas turi būti laisvais ir demo ' m ą s jal imas tik tiesioginių pa- į d i r b t a , J**sama, tik Amerikos 
kratiniais rinkimais, duodant j sitarimų keliu Rytų ir Vakarų , ir V^VokieUjos buvo a t o e U -
pasisakyti ne politikams, be t ! Vokietijos vyriausybių atstovų, j ma. Sekretorius John F. Dulles 
v i s a i t a u t a i Rusų arba Mask- Šiandien, kada sen. Mans- j serga, pergyvena operaciją, su-
vos nusistatymas buvo kitoks I field pareiškė, kad geriausias \ laukė 71 metų amžiaus. I lgame- ;s iUS. s Juozo, anksčiau.gyvenęs j ^ J & S ^ 0 0 ^ , mūntA< a l y v a 

___ • '< t is senato užsienio komiteto pir-; Buenos Aires, Argentinoje. Jiesko ; šildymas, aiuminum langut. daug 
~~ _ — ' rnininkas sen. T. Green Dasi- sesers Jadvygos sūnus 'Vaclovas Į J^W M Prte« iu . visi gražūs butai 

CLASSIFIED 8č HELP WANTED ADS 

Du uamai Ir du lotai, labai sva
rūs prižiūrėti namai, ramioje trat- j 
veje. arti mūsų įstaigos. $24,900. 

Ura—oje gatvėje 6 kamb. namas. 
radiotoriiu, rūsys, garažas. J14.75U. 

Ilgiai Uk JI 1,900 ui 4 kamb. rmr-
jas a t m e t a ir pasilieka prie s a - , d l n Į . rūs>A m o d , r n v o n i a > radiato

riais, gazu šildymas. 
Ge 

b e t a r g a l ė s a t s i r a d u s į • prieš 12 metų statyta, puošniai 
spaudimą i lgai išlaikyti, t ik lai- ' i r e n « t * p a W 8 i f l i *y v e n t i- d a u* v c r ' 

Užsienin reikalu departamente; v ° n u s i s t a t y m o - laisvų_ rinki Q^^ 

Ši sugestija atitinka Mask-

AR N A M U S PIRKTI, PARDUOTI LB MAINYTL 
TIK P E R MUS JUMS P A S I S E K S SUTAUPYTU 
Kodėl nepatikrinti pas mus prie* investuojant ir kitur duo

dant parašą u i didžiulę sumą pinigų?! 

TALMAN REALTY SALES 
2625 West 71st Street, Chicago 29, Illinois 

Phooe for vour hotne: RE. 7-«H«0. EVALDAS KURŠIUS, vedėjas 

^ 

mų. 
j r 

K, Ta. 

PATIFSKOTTMAI 
Jieškomas KLEMENSAS JARA-

ttngu priedų, pažiūrėkite kol neve-
i I u. užtenka $6.(n»0 įmokėti. 

Luksu» nauja* c kamb. mūras. 
i Apsaugotas, iškeltas rūsys, gazu ra-

diaat šildymas. puikus jr^ngimai. 
{mokėti apie $7,000. 

Šiltas .2 butu mūrinis, gražūs 6 
kamb. butai, rūsys, alyva šildymas. 

Green pasi 
«-*^„i„x ;_ ~;~~,;-;~t„. „„.~><,-, • Poškus, Tytuvėnai. Padegomo g-ve i 
trauke i s pirmimnko pareigų. N r 1 0 riihuania. 
Jo vietą užėmė jaunesnis as- _ 

Kaina J5S.000. 
Biznis mokyklos reikmenys ir pel-

! ninga krautuvė ant kampo naujam 
i name. J3.500. 

KNYGŲ IŠPARDAVIMAS 
(Atkelta i$ 5 puslapio) 

buvo dabar \ muo sen. Fuibright. Washingto- Jieškoma BARAUSKIENE (MA- I . *p*???T,tais 2 aU8* tw m,ū,rf*- - neužbaigti kambariai 
n o po l i t in ia i S luogsn ia i , a t s i g U - 2 E T K Y T E ) . pr ieš 40 m. g y v . She- i mas. aium.num langai {mokėti ' 

lus sekr. Dulles ligoninėn, at- ^ T e L ^ M ^ 
viriau ėmė sakyti, kad Dulles ^ ^ ^ . L ^ ^ ^ S R ' "m" p*rduot' J u n l s č i a ^ M a r ' 

REAL IT3T4TF 

7 KAMBAOTV Bf. \GAI/OW 
itoselande. Didelis, gražus kanil>. j 

rūsyj. Oazo šildymas. 2 karų garą- i 
ias. $19.300. A. Katilius. 

AS ATRODAI- P f t K I A I ' 
Ksu jaunas — tik S metų. 2 butų 

niūr. numas. Mani' šildo aJyva. Jei
gu n»n mane turėti — ilgai nelauk, 
n<-s už $34.500 savininkas Kali ma
ne tuojau parduqti. B. Liskus. 

2 PO 4 KAMB. — Sl:i.9O0 
Hrijrhton Pk. Šildymas karstu 

vairdeniu - stokeriu Pastosrėjt- dar 
Uaražas. A. 

REAL ESTATE 

3.50. .2.65 

0.75 

1.10 

VARGDIENIAI. Victor Hugo. vertė Vikt. Kamantaus
kas. Antrasis leidimas. Nemuno leidinys. IV tomas. 
1957 m. 350 pusi > . . . . . 

VARGDIENIAI, Victor Hugo. vertė Pranas Povilaitis. 
Antrasis leidimas. Nemuno leidims. V tomas. 1957 
m 382 pusi. • • $3-50. .2.65 

VĖJO DAINOS, Aldona - Irena Nasvytytė, Lyrika. Terros 
leidinys. 1955 m. 50 pusi 51-00 

VIDURNAKČIO VARGONAI. Česlovo Grincevičiaus. ne
tikėtinos istorijos, išleido Liet. Knygos Klubas, 1953 
m.. 132 pusi. . 51-50 

VIEŠNIA IS SIAURĖS, romanas I dalis. A. Vienuolis. 
Terros leidinys. 1957 m., 333 pusi $3.00 

VIEŠNIA IS SIAURĖS, romanas II dalis. A. Vienuolis 
TYrros leidinys, 1957 m., 291 pusi $3.00. .2.25 ' komitete 

ŽEMAIČIU 2EMEJE, reportažas iš kelionių Lietuvoje, A. 
Vilainis. 1952 m., Chicago, 111. 132 pusi $1.50. .1.10 

2EMAITIS NEPRA2US. Balys Sruoga. Terros leidinys. 
1954 met., 206 pusi $2.50. .1.90 

2EME DEGA. Karo meto dienoraštis. Jurgis Savickis. 
Terros leidinys. 1955 m. Kieti viršeliai, paauksuotos 
raidės. I tomas 455 pusi $4.50. . 3.40 

2EME DEGA. Karo meto dienoraštis. Jurgis Savickis. 
Terros leidinys. 1956 m. Kieti viršeliai paauksuotos 
raides. II tomas. 41 pusi $4.50. 3.40 

2EMELE ŠVENTOJI. Marija Radzevičiūtė Verte C. Pet
rikas, kalbą žiūrėjo Pulgis Andriušis. Žemaitijos knyg
nešių romanas. 184 p. Australijos Lietuvio leidinys. 
1954 metais $2.00. . 1.50 

liene. nuo Raseinių apskr. Kreiptis | quette narkt-. 
savo postan nesugrįš, jį pakeis a d r e s u . o - ^ A u s t i n . 129 Fish St. 
ambasadorius Jungtinėse Tau- Athol. Mass. 
tose Lodge. Žinių agentūros — 
po sen. Mansfield (D. Mont.) 
pareikštos sugestijos dėl tiesio
giniu, derybų patiems vokie
čiams — paspėliojo, kad toji 

2.25 sugestija g imė ne senatoriaus 
1 kabinete, bet senato užsienio 

Ar V, Vokietija ats i laikys 
Valstybės departamentas, ku 

GRAEMERE H0TEL 
Catering to Weddins • Parties 

Banąuets • Conventions ete 

CAI__ VAn Burea 6-7600 

Paikus 7 kamb. bimbalo*-, di 
deli kambariiii. modern. vonia ir 
v i r tuve , garažas. $18,800. 

2 butu mūrinis. 2 po 5 ir gara-
j žas. alyva Šildymas, alum. langai, 
| J rytua nuo parko. $21,500. 
i Tvirtas mūras. 2 po 6 kamb.. rū i lotas 
. sys. traražas, Br:grton park»;. $22.100. 
j Pusantro auęšto. 3 !>utų mūrinis 
: apie $ S o o rnėn. nuomos, 50 pėdų 

lotas, garažas, alyva šildymas, arti 
I Koaeland'o. $25,000. 

XETOM 6:5-<'-ios IK KKDZIE ' 
1 '-į augSto gražus rezidencinis 6 | 

kamlx. mūras su 3 iiii<'Kainuis. Mo- | 
dernizuota virtuve Aut. šildymas. I 
H., auto g-.ua/.as. $17.9uo. A. Si- I 
rutis. 
MODt:R.MSKAS MfKO NAMAS 

S nretu. Marąuette Pk. 2x4 ir 3 
kamb. hutai. Alum. langai. Alyvos 

REAL ESTATE-IHSURAMCE 
NORKUS & ASSOCIATES 

2405 W. 51st Street 
\VAlbrook 5-M>S0 
Vak. PR 8-S579 

l.\COME TAX SFJRVICE 

Norintieji parduot* ar pirkti _«*_-
nojama turtą —- Kreipkitfli į aktyvi* 
ir rezultatus duodančia įstaiga-

Pasiteiravę milsu namų sara*e }_i-
tikinalte gerais pirkiniai* 

BELL-VARPAS 
ReaJ Bstate — Insaramce 

sotHJTj PnbUc 
5916 SO. W E S T E B N A V E . 

Tel. — PRospect 8-22SS 
/ 

BEACON KESTAURANT 
Satisfy your l»-nt> n diet with foods -
to suit the most diserimanating 

VAIKŲ IR JAUNIMO LITERATŪRA 

riam dabar vadovauja (^ris-? ^ 8
w

X u t " h
t l o u % ; t n d

f l S o u s a n d 
J pneod for u l e entirt- .family. 

tian Herter, patikslino, jog se- 3207 w . «_rd st. 
Phooe: H K 4-5»»0. 

K. VALDIS REAL ESTflTE 
2655 W. 69th S t 

'RE 7-7200 arba R E 7-8534 

Marąuette Parke, prie liet. baž-
ka.rsto vandens šildymas. Platus n v c i o s , 2 a u g š t ų mūrinis, 6 ir 5 
s. 2 auto naujas mūr. garažas. , L -..T • - - , j „i_* _ 

Apžiūrėkite! r. Pranckevif.ua. kamb. Naujas šildymas, platus 
PENSININKAS — I Š S I K E L I A sklypas, 2 mašinų garažas. Pirk-
Parduoda 8 m»tg i % kamb. mūr. site nebrangiai. Palikimas. Repub. 

moderniška bungalow^ ant^plataus 7-9515 arba REpublic 7-4639. A . 
Vaina. 

natoriaus sugestija bus perstu-

EDVARDAS SAUN0RIS GILIM»HKAS 
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms, 
krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti ir puošti 
kapą jūsų _rtimųjų. 
3942 W. I l l fh SI., PR 9-1355 ir 9-1356 

<f 
ANDERSENO PASAKOS. I dalis. J Balčikonio vertimas. 

Nemuno leidinvs. 1952 m.. Chicagoje. 212 pusi $2.00. . 1.50 
ANDERSENO PASAKOS. II dalis. 204 pusi $2.00 .1.50 
AUKSO KIRVIS, rinktinės mūsų žmonių pasakos. Stili

zavo J. Švaistas, spaudė Draugas. Chicago, 1952, 
224 pusi $2.50. .1.90 

BR. GRIMŲ PASAKOS, vertimas St. Vainoro ir V. Ci-
vinako. Didelio formato. Iliustruota. Terros leidinys. 
1956 m., 170 pusi $3.00. .2.25 

KARALAITES GINTARĖS ILGESYS. Pasaka. Vanda 
Frankienė. "Sūduvos" leidinys. 1957 m. 48 pusi. Spal
votos iliustracijos. $1.25. . 0.95 

KIŠKUČIO VARDINSS. Stasys Džiugas. Iliustr. VI. 
Stančikaitė - Abraitiene. Liet. Knygos Klubo leidinys. 
Didelio formato. 1953 m. 58 pusi $1 .50 .1 .10 

LIETUVIŠKOS PASAKOS. II laida. Viso 50 pasakų, ku
rios suskirstytos j šiuos skyrius: Gyvulines pasakos 
— 5: Stebuklingosios pasakos — 30: Novelines pasa
kos — 30; Novelines pasakos 5: Realistinės pasa
kos — 5: Jumoristinės pasakos — 5. Gražios dail A. 
Vaičaičio iliustracijos. Viršelis dail. P. Augiaus. Kny
ga, kuri patiks ir mažiems ir dideliems. Sudarė Dr. 
Jonas Balys. Išleido Liet. Knygos Klubas. 1951 m. 
230 pusi. . $2.50. . 1.90 į 

NAKTYS KARALiSKIUOSE. Liudas Dovydėnas. Iliustr. 
Vyt, Igno. Įdomūs vasaros nuotykių prisiminimai. Ter
ros leidinys. 1955 m. 168 pusi $2.00. . 1.50 | 

SAULES VESTUVES, pasakos. Sonė Tomarienė. Išleido 
Harry Tomaras. 1957 m. 128 pusi $2.00. .1.50 ! 

SAULUTE DEBESĖLIUOSE, Leonardas Žitkevičius. Lai
mėjęs Jaunimo literatūros premiją 1953 ra. L. Kny
gos Klubo leidinys. Iliustr. J. Pilipausko. 64 pusi $1.50. .1.10 į 

fVAIRCS LEIDINIAI i 
ANGLŲ LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS. Redagavo V. Ba

ravykas, apie 20.000 žodžių. Terros leidinys. Kieti 
viršeliai. 1956 ra. 36 pusi. Kišeninio formato $4.00. .3.00 

DIAGNOZE. Anatolijus Kairys, 1957 m. Trijų veiksmų 
komedija. 1950 m $2.00. . 1.50 i 

LAISVES MEDIS, Anatolijus Kairys. 4-rių veiksmų istori
nė drama, "Nemuno" leidinys. 1955 m. «120 p 1.00. .0.75 ' 

LIETUVOS ISTORIJA, mokykloms, 5 laida. V. Daugirdai
te - Sruogienė. Terros leidinys. Kieti viršeliai, paauk
suotos raidės. Didesnio formato. 203 pusi $3.00..2.25 

LIETUVIŠKASIS KREPŠINIS, Lietuvos pergalėms krep-
šinyje prisiminti, redagavo Edvardas šulaitis, Chica-
cago. 1957 m., iliustruotas leidinys, 56 pusi $1.00. .0.75 

LITHUANIAN SELP-TAUGHT. by M. Variakojyt* - In-
kenipnė. Labai gera knygelė padovanoti tiems, kurie 
mokėdami anglų kalbą nori mokytis ir lietuviškai. 
146 pusi 01.25. .0.95 

LITHUANIA AND WORLD WAR n. Prof. Kazys Pakštas. 
Knyga suskirstyta j 5 skyrius: I — Histoilcal Back-
ground: II - Under Foreign Domination (1795 — 
1918); The Republic of Uthuania (191 — 1940); 
TV Lithuania in the World War H (1939 — 1945). 
Šiame skyriuje supažindina skaitytoją su pirma bolše
vikų okupacija (1940 — 1941) * Vokiečių okupacija 
(1941 1944). Antroji bolševikų okupacija (1944 — 
1946) ir Lietuva tremtyje. 5-me skyriuje Supažindina 
skaitytoją su dabartines lietuvių kartos siekimais ir 
jos vadais. Labai gera knyga, nors trumpai supažin
dinti angliškai kalbančius su Lietuvos vargais ir jos 
siekimais. Lietuvių Kultūros Instituto leidinys. 1947 
met. 80 pusi $0.50. .0.40 

OUTLINE HISTORY OF LITHUANIAN LITERATURE 
by A. Vaišiulaitis. 1942, Chicago, 54 p $0.50. .0.40 

POPULAR LITHUANIAN RECIPES. paruošta Jn-šs 
Daufvardienės. Virimo knyga — lietuviški valgių re* 
ceptai, bet anglų kalboje. Antra papildyta laida. 124 

, pusi. Jono Pilipausko viršelis. 1958 met. 124 pusi. $2 .00 .1 .50 
THE BOOK OF OUR PILGRIMAGE. by Adam Micke-

wicz, translated by J. K. Tautmyla. printed in Chi
cago. 1950. 63 pages $0.75. .0.55 

THE FIRST MARIAN READER (Folktales, legenda, and 
short stories translated from the Lithuanian lan-
guage), 1951, Chicago, 96 p $L00. .0.75 

NAUJI LIETUVIŠKI REKORDAI — 

PLOKŠTELĖS 
73 RPM nupiginti po 88c vienas, ant abiejų 

pusių, 10 coliu, buvo po daug daugiau 
Gyvenk, Juokis. Mylėk ir Dzinguliukai . . . . Duetas su orkestru 
Oželis ir Geismai ir Svajonės Duetas su orkestru 
Vainikas I ir II dalis Lietuviškų melodijų rinkinys 
Laimutė, polka; solo Ambrazas ir Daina apie paišą arklį — 

Solo ir choras 
Karvelėli ir Jūra Choras 
Kur Bėga Šešupe ir Draugai į Kovą Choras 
Kam šėrei Žirgelį ir Kai Aš Turėjau . . . . Vanagaitis ir Olšauskas 
Tu Lietuva ir Drulia Pupų Dėdė ir Dėdienė 
Našlaitės kapas ir Griuvėsių gėlele . . . . Pupų Dėdė ir Dėdienė 
Valsas ir Žvakė ir Plaštakė Budriūno Vyrų Kvartetas 
O. Dalelė, Gyvenimo aidų ir j kovą . . Budriūno Vyrų Kvartetas 
Klumpes ir Vežė mane iš namų . . . Budriūno Vyrų Kvartetas 
Šauksmas ir Alutis Budriūno Vyrų Kvartetas 
Visur Tyla ir Tykiai Nemunėlis Teka . • Solo- Juozas Babravičius 
Gul šiandieną ir Sveikas Jėzau. Solo Izabele Motekaitienė 
Tyliąją Naktį ir Linksma Giesmė. Solo . . . . Izabelė Motekaitienė 
Malda ir Skubink prie Kryžiaus. Solo. Jakubauskaite-Jacikevičienė 

Algirdo Brazio plokšteles po #1.35 viena 
Platintojams-agentams 25 nuošimtis 

Kur banguoja Nemunėlis ir Kur bakūžė samanota 
Ave Maria (Schubert) ir Šventa naktis 
Arija iš operos "Gražina" ir Suviltas (šimučio). 
Ilgesys (Kačanausko) ir Patekėk, aušrinė 

lietuviškos dainos ir šokiai 
16 dabartines Lietuvos lietuvių solo, choro dainų ir muzikos 
kūrimų. SS RPM Long Play. Hi-Fi plokštelių albumas $3.75 

Medinis, 4 ir 5 kamb. Didelis skie
pas, naujas garažas, autom, dujomis 
šild. $18.000. 

Mūrinis bungaow. 7 kam. Centr. 
dujomis, raiijatoriais Sild. Garažas, 
tuoj galima užimti. $17,950. 

Turime daug namu ir jieškančiu 
pirkėjų. 

Parūpiname paskolas, vieg rusiu 
draudimus ir apskaičiuojame paja
mų mokesčius. 

&e££adieoį dirbsime visa diena. 

SIMAITIS REALTY, 
General Insurance, Notary Public 

INOOME TAX 
2737.W.43rdSt..CL4 2390 

KAIMYNE, jei norite pirkti ar 
parduoti savo namį, arba turi iš-
nuomuoti butą ar jie.škai gej-o nuo
mininko, prašau kreiptis j šia Jstai-
ga ir «ausi greita ir sąžininga pa
tarnavimą. Turime platų sąrašą na
mų bei pirkėjų įvairiuose miesto 

^ dalyse. Taip pat statome' naujas na • 
mus, vedame biznio knygas- bei pil
dome IJiCOME TAX. 

M. Š I M K U S 
REAL ESTATE — INSURANCE 
4259 So. Maplewood Ave. 

sklypo. Šildymas alyva. Dvigubas 
garažas. Prie gero Busisiekimo ir 
krautuvių naujam rajone. B. Gėr
ei us, 

PILDOME ESCOME TAKSAS 

P. L E O N A S 
KEAL ESTATE 

2735 Wesf 71 s. Street 
Tel . : WAJbrook 5-6015 

<X. 4-7450. R**. VA 7-2046 

Mėsos- ir maisto produktų krautu
vė. _ butai: b ir 6 kamb. Savinin
kas sunktai st'.rga ir priverstas par
duoti. Nebrangiai įsigysite prekybą, 
kuri į mėnesj brutto- pajamų turi 
$5.500.00 iki $6.000.00. Reta proga 
tinkamam asmeniui. Parduodama 
su visais modt-rniSkais įrengimais ir 
prekėmis. Prie V'an Buren ir Kostrier 
Ave. 

Tarime ir kitų namų pardavimui, 
taip pat ir prekybinių namų. 

Jei norite parduoti" savo namą, mes 
jums mielai patarnausime: turime 
klijentų, norinčiu pirKti. Prašome 
kreiptis J mūsų raštinę — 

SHUKIS REALTY 
6433 S. ftilasfcf St. 
Tel. LUdlow 5̂ 5900 

2-jų BUTŲ MŪRINIS — 5 ir 6 
kamb., porčiai turi tinkuotas sie
nas ir apšildomi. 6322 S. Mozart. 
Įmokėti $9,000. Kreiptis į savinin
ką vakarais po 7 vai., šeštad. ir 
sekmad. po 1 popiet. 

CICERO. Patogus namas dide
lei šeimai. 6 kamb. Spinteles vir : 

tuvėje. 35 pėdų sklypas. "Master" 
mieg. kamb. Apylinkėje 22nd ir 
50th Ave. $17.500; įmokėti $3,800. 
SVOBODA, 6013 Cermak Road. 
BIshop 2-2162. 

D fi M B S I O ! 

BTTLDCST, & REMODEMNC. 

|Nauji namai, garažai, įv. pataisy-
įmo. ptrtvark. (r>-modeling) darbas.Sį 

į VACYS PETRAUSKAS 
BlILDING CONTRACTOU 

KAS NORITE PIRKTI 
AR PARDUOTI 

~ nekilnojamą turtą arba išnuomoti 
butus, dėl greito ir sąžiningo pa
tarnavimo, kreipkitės į 

* | VAINA REALTY 
| 6540 S. Western Ave., RE 7-9515 

KAZYS ČESNAUSKAS 
12116 So. 9Srd Ave. 
PALOS PARK, ILL. 
Telef. GIbson 8-4938 

• Generalinis kontraktorius 
naujų namų statybai, {vai
siems remontams ir namų per
tvarkymams • Turime didelį 
patyrimą namų statyboje. • 
P a t y s atliekame cemento tr 
medžio darbus. • Apskaičiavi
mai nemokamai. 

• Tel. J 

S A V I N I N K A S P A R D U O D A 5 kamb. 
i med. namą. netoli šv. Kazimiero ka-
. ptnių. Gazu apšilo.. 2 autom. mūr. j "j'^V:1 u 

. . . , , ,.. . ! garažas, žieminiai langai ir sieteliai, mezejimo 
so. Maple-.-ood Av.. OMcago.gl s u o „ ( ) Skambinti" - HAlbrook 
HE 4-7482 arba CE 4-7450* j 5-4191. Agtntai prašomi n esi kreipti. 

— — ! IŠNUOMOJAMA — FOR RE2VI 
ANTANAS LUKAS IR ŠONUS j ~ 
2717-19 Wesf 7lst Street 

BUILDING OONTRACTOR 
Stato naujus ns-rius. atremontuo
ja senua Kreiptis; 

Telef. HEmlork 4-5881 

VIKTORAS ŠIMAITIS 
GENERAL OONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir komercUUW 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen 

NAMŲ SAVININKAI ! 
TA KPININiCACrjAMB 

BUTŲ ISNUOMAV1MU1. 
PATARNAVIMAS vtaUCll.. 

• TPRIME LAUKIANCTŲ.ly SARASĄ 
B E L L - V A R P Ą S Real E s t a t e 

5»1« So. West«rn. PRospee* 8-22Ž:? 

PARDAVIMUI 

NUO LŽSISENSJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

KR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 
Tie. kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ IR SKAUDANČIŲ 2AIZDŲ 
ir negaU ramiai sedSti arba naktimi* 
miegoti del jų užsisenejusios žaizdos 

ir skaudėjimo senų atvi-
ru ir skaudžiu žaizdų — uždekite 
LJUGULO OINTMENT, Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skausmą 
ir galėsite v$l ramiai miegoti nak
timis. Vartok it ja taipgi nuo skau-
džių nudegimų. JI taipgi prašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA-
SIS. Taipgi pražaUr.a perSžjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT. su
stabdo džiovinimą odos ir perplySimą 

I tarppirSčiu, Yra tinkama vartoti nuo 
džiustančios. suskilusios odos. dedir-

! vinių odos išbėrimų Ir t-t.. taipgi tln-
; karna vartoti vaikučiams, kada pa-
I slrodo skaudus išbėrimas nuo vysty-
i klų. Ji yra gera gyduole nuo is-
'• viršinių odos ligų. 

Legulo Ointment yra 
j parduodama: po 75 
| centų, $1.25 Ir $5.50 
j (paStu, $3.85). Pir-Pilka "Hideway" lova, 2 dalių 

duoja planus^ išrūpina gtatybo* j galiono baldai prancūziško stiliaus, ! kitę vaistinėse Chi 
kreditus. Skamb. i 2 marmuro "reflector" lempos, j cagoj ir apynakSse 

PRospect 6-S747 • staUukai ir kitkas. Gerame stovy.' Miiwaukee. Wis., Ga-
2711 West 7 ls t Street Prieinama kaina. HEmlock 4-1902 , «*•ln* Detroit, Mi-

• . • ' chigan arba rašykit 

1969 meto nauja Budrikn televizija ennntuota 9 metamu 
RCA Victor tr kiti) pasaulinių patentų iaisniuota. Gerumu ir 

tobulumu susilygina su visomis geriausiomis T V ir dar geresne. 
Tobulas paveikslas ir balsas. Pardavimo kaina $295.00, bet 
UGULNIA kaina trumpam laikui $168.00 su prisiuntimu. 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS. S10.00 ĮMOKĖTI 
Krautuvė atdara •sekmadienbis 12—6 ir vakarai* pii 

tr ketvirtadieniais iki 9 \alanrioa 

STANKUS 
C0HSTRŪCT0N C0. 

Atlieka planavbno ir statybos 
darban gydytoju ofisu, gyvena
mųjų ir prekyboft pastatę. Jū
sų pasirinkimui turime virš 30d 
jvairių standartinių projektų 
Ofiso ir namų telefonas: •• 

PKospec* S-2018 
740S SO. WKSTFR\ AVE. 

Chicago .16. DI. 

macEULAsmom 

PVVKiKSLM 

AUŠROS VARTŲ SVC. 
f jviivotaa 

S V. KAZIMIERO PAVEIKSLAS, spalvotas 

MARIJOS PAVEIKSLAS, 
$*00. .0;78 

. . $L00. .0.75 

M . F. BUDRIK FURNITIRE, INC. 
3241 South Halsted Street 

^ CAIumet 5 - 7 2 3 7 ^ ^ 
Sudriko rr?dio programos kiekvieni «r-—idienj kaip 2:15 

ikt $ v a i po pietų i i radio stoties WHhX:. 1*50 kil. 

ŠILDYMAS 
A. Stanciauska* instolmoja vi 

sų gerfsusių Amerikos firmų gasn ^ ^ į " " ^ . ^ t u v i ų sukaktovių 

ĮSIGYKITE _>AbAR 

LIETUVIUI ATVIRUKAI 
Atvirukai yra nedidelio formato 

kelių spalvų, pagaminti "šilk 
creen" būdu. Yra sekantys rinki-
jiai: 

I Vardadienio 10 arvir. 
Gimtadienio 1 0 ' " 
Padėkos 10 " 
Užuojautos 10 " 
Vestuvių 10 _V 
Vestuvių sukaktuvių 10 " 
Padėka už užuojautą 10 " 
Motinos Dienos proga 10 " 

''Draugas" gali išpildyti užsaky-
I nus tik pilnjema pakeliams (po 10 
I tukų) augščiau išvardintų atviru
kų, šių atvirukų gamintojas dar 

,yra paruošęs vieną rinkinį maisy-
j ą, sudarytą 16 vardadienio, gim

tadienio, padėkos, užuojautos, ves 

ar atsiųskite Money 
Orderi 1 — 

LEGULO, Department D . 
5918 W. Eddy S t , Chicago 34, 01. 
mmsBfmemmmmmmmmmmmm 

Vestuvių nuotraukos Ir 
aug$fos_ rūšies fotografijos 

NW_NB I V V v I S f J l v 

PRECEV PHOTO 
(Incorporated) 

EDVARDAS IXIS. sav. 
4958 ARCHER A VENUE 

Tel. Vlrginia 7-2481 

• 
MEILG IR LAIMI. 
Šitokiu pavadinimu nauja dr. 

ir alyva kūrenamus pečius (fur- viao 3 0 atyirujru Atvirukų kaina J « o Z O Prunskio knyga isejo i i 

• * * # • » - ' 

oaces), visų dydžių oro vėsintuvus $ 1 oo u ž pakeli. 
(Air conditionera) ir atlieka vigu* , 

• skardos darbus. 
1546 S. 49th Court, Cicero 

; Tei. OLympie fi-0TJ5 nno 8 vai. 
ryto iki 5 vai. vakaro 

Telefonas nuo .> vai. vakaro 
,> OLvmpir 2-6̂ .*»2 

j y * i _ • • • • • • • • . . - . . . » 

-
U_»akymus su pinigais siusti: 

" O R A U G A S " 
4545 West ftSrd <ltre*t. 

CMraco 29. IR 

*»• 

spaudos. Joje svarstoma vyro ir 
žmonos darnaus sugyvenimo klau
simai, tėvų ir vaikų santykiai, o 
taipgi — būdo savybes, garantuo
jančios laimę gyvenime. Knyga su 
daugyba pavyzdžių, skaitoma leng
vai, kaip romanas. Turi 248 pusL 
Gaunama DRAUGE. Kaina . . $2. 

< • • 

: 

http://daug.au
file:///VAlbrook
http://Pranckevif.ua
file:///alanrioa


Pirmadienis, 1959 vasario 16 DIENRAŠTIS DRAUGAS CHICAGO, ILLINOIS n 

Surinkta 27 do:eriai. Aukos ir Buffalo, N . Y. 

igo, IH. 
Verslininkai minėjo 

Vasario 16 

Vasario 8 d. Buffalo lietuviai 
susirinko į International Insti-

kurj sudaro Jonas Adomaitis, 
Andrius Cieminis, Pranas Pui
dokas, ir Vytautas Zmmdzinas. 
vadovaujamas muziko kompo
zitoriaus Juozo Strolios. Dide-

MŪSŲ KOLONIJOSE 
. aukotojų sąrašas bus priduo-

C h i r a a o TU "tybės , v i suomenės ir ku l tūros ] ^ Mtui- V i s i Kęstučio klubo 
U C a - ° ' 1 1 L

 s r i t y 8 e s k a i t ė referatą P o v i l a s ' n a r i a i b u v o raginami dalyvau-
Dirlus P o t o J. Šva is tas susi- j Ll *-»«*uvos nepriklausomybės j tuto patalpas paminėti Vasario 

' r i n k u s b « v o pasveikintas i r ! ***&»*- ' * * • * • • » 16-ją. _ 
Trečiadienį, vasario mėn. 11 pagerbtas . J a m sukel tos d i d e ^ - Minėjimą atidarė ir Įžangos -

d. Dariaus ir Girėno svetainėje Į lės ovac i jos . Laureatas buvo i Vv a t e r b u r y , C o i U l . 
jvyko Lithuanian Chamber of taip su jaud in tas , kad tardamas j inč*o \ v K d" k 
Cominerce of Illinois susirin- žodį n e t apsiverkė. J a m adre- i * " 
kūnas. Buvęs pirmininkas Stan- . są c. v. v a r d u perskaitė Ant . į Vasario 8 d. Ventos klubo 
ley P. Balzekas atidaręs susi- į Rėklait is . j salėje buvo paminėta Lietuvos 
rinkimą pristatė dalyviams nau j Vėl iau i šr inkta nauja valdy- j himno autoriaus dr. V. Kudir-
jai išrinktą rūmų pirmininką r ba bei rev. komisija. Pirminią- ; kos g imimo šimtmetinė sukak-
dr. Joseph B. Jerome. Dr. Je- i ku vienbals iai buvo išrinktas ! t is . 

kvietė v i sus p n e skoningai ir — Amerikoje 1957 m. mirė 
gardžiai paruoštos vakarienės, :

 š i r d i e g U g a 875Q0O žmonių. 
kur Buffalo lietuviai ir jų sve- ; 

, , , Apytikriai 246,000 tu žmonių 
ciai jaukiai pialcido vakarą iie- F > ' ^ ^ H * 
tuviškoje aplinkoje. A. M. turėjo m:žiau kaip 65 metus. 

2muidzino ir A. Ciemimo due
tas. 

Po programos šeimininkės pa 

žodį tarė Pranas Masiulionis. 
Pagrindinis dienos kalbėtojas, 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės pirm., Vytautas Meilus ang
lų ir lietuvių kalbomis įspūdin
gai pabrėžė nepriklausomybės 
atkūrimo svarbą ir reikšmę ir j u/ U y p i y 
vaizdžiai nušvietė mūsų, pabė 

GUŽAUSKC BEVERLY HILLS GiLIRYilA 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET 

TVIef. PR 8-0833 PR 8-0834 

rome perimdamas naujas parei- : jau paskut in iam terminui, Povi - j Prof. A. Aleksio vadovauja- Į S^^ laikyseną laisvajame pa-, 
gas padėkojo buv. pirmininkui Į las Dirk i s ir nariais: Juoaas j m a s lietuvių parapijos choro j šaulyje. Toks svarus ir reikš-
už jo dviejų metų darbuotę or- j Butėnas , J o n a s Gaižutis, Pet- • vyrų kvartetas — A. Čampė, į mmgas buvo kalbėtojo žodis, 
ganizaeijos labui. Jis pranešė i ras L ičkus , Jonas Burneikis . • J. Muraška, K. Seliokas ir J. j i f S Buffalo pagrmdinis dienraš 
ir Lietuvių Prekybos Rūmų ko-1 Kandidata is l iko Mikas Lunec-1 Stulg inskas — giedojo himnus j ̂  "Buffalo Evening News" re
misijų sąstatą 1959 • metams. I kas ir Petras- Aušiura. Rev . : ir padainavo lietuvių kompozi- I &° re^alo įsidėti gana ilgą iš- j 
Programų vedėju paskirtas Al- i komisija pa l ikta seno s ą s t a t o : j torių patriotinių dainų. Ši kon-
gird L. Pivaronas, planavimo \ Kazys Muste ik i s , Jonas Lioran- j certinė dalis gražiai jsiderino 
Stanley P. Balzekas, visuome- į tas ir P o v i l a s Burneikis. į v iso minėjimo nuotaikas, 
ninių reikalų — Anthony J. į g g to , b u v o aptarti La i svės Al. Jankauskaitė labai vy

kusiai p a s k a i t ė , i š V. Kudirkos 
"Tilto atsiminimų", o jaunosios 
D. ir L. Gaigalaitės padeklama-

trauką iš V. Meilaus kalbos sa
vo pirmadienio laidoje. 

Muzikinę minėjimo dalį išpil
dė Rochesterio lietuvių meninin 
kų grupė, kuri jau nebe pirmą 
kartą draugiškai atsiliepė j Buf 
falo lietuvių kvietimą išpildyti 
programą, nes hnfaliečiai savo 

Rudis, teisių ir mokesčių — tei- j Kovų sodel io ir jame pas ta tymo 
sėjas Alfonsas F. VVells, narių i nežinomo kario paminklo reika-
— Julius Kuzas, priėmimų — Jaį. T a m reikalui yra sudary-
VVilliam J. Kareiva, lietuviškų ta komisi ja i š giminingų orga- vo to paties autoriaus eileraę-
reikalų — dr. Kazys Drangelis . n a c i j ų a t s t o v ų . Skyrius savo : čių. Malonu, kad jaunimas to- ' m e n j n į ų pajėgų neturi 
ir spaudos — Alfonsas Baliu- ! a t s tovu p a s k y r ė naujai išrinktą ' kiu gražiu būdu puoselėja lietu-
nas. i vicepirm. Juozą Butėną. Susi- : viską žodį. i Programoje gražiai pasirodė 

Vasario 16 mmėjhnas r rinkimas, kur i s buvo g a n a gau- A. Saulait is savo paskaitoje : Regina Gaidyte padeklamuoto-: 
Rūmų nariui dr. Sven lydint s u s į r darbingas," baigtas Tau- I paminėjo pagrindinius V. Ku- j «>a Mykolaičio-Putino "Rupin-

susirinkusieji sugiedojo Ameri- j tos h imnu. P. Vi lkapievis I dirkos veiklos bruožus ir iškėlė ' tojelį", Raimundas Obalis, jau-
kos ir Lietuvos himnus. Lietu- j ! j o ^nuopelnus lietuvių tautai. ! n a s . bet gabus pianistas atliko 
vos konsulas dr. Petras Dauž- j K ę s t u č i o klube i Aiški ir konkreti paskaita ne- į t r*s piano solo dalykėlius, Pra-
vardis trumpoje kalboje pasvei-1 ! užilgino minėjimo. i n a s Puidokas įspūdingai išpli
kinęs naują rūmų vadovybę dė-: Saus io m ė n . 3 0 d. Hol lywood i Minėjimas baigtas Tautos him ! dė Rusteikos monologą iš S. 
ko jo lietuviams biznieriams, kad ^ėje i v y k o Kęstučio Paša lpos | n u ^^j^ giedant. | Čiurlionienės' "Aušros Sūnų".; 

jie nepamiršta Lietuvos reikalų. I k l u b o spec ia lus į s ta tams pakeis- j ^ ^ ^ :„ nhk „ ^ I Y P a t i n S a i Š U t a i b u v ° publikos 
suruošdami Vasario 16 dienos i ti sus ir inkimas . : Šventę pradėjo ir gale uzbaa- , m j m į m v y r u ^ k v a r t e t a s > 

minėiima o taio oat už Lietu- Susir inkimą vedė klubo pirm.: g e A. Dziimdas, programax va- Į _ 
vuT Ž S y t a T u m ų £ £ ^ ] A. Valonis , sekretor iavo M. Kra | dovavo Orintas. Mmėjnną ruo-

MORE? 
FOR I 9 5 9 

N U K R O S 
C H I C K S 

DAY-OLD PULLETS 
N0W ONLY 

S29.95 PER 100 I 
Customfirs r<-port 7o. 80 a n d u p to 
9iic/r Kgg product ion. 
Selt <-t Huskey G r a d e legs. • r ocks . 
cal-white , r*>d-l»*gs. r»'d-ro<'ks J12.9.T 
per ]»(): Pullctfi d a y old $26.95. 

CHICKS A V A I L A B k K 
STAKTI.V; IV F K l i R I ' A R Y 

Sp-cial assorted oh loks $9.95 pe r 
Hm: Pullf<U) $19.95. (Jivv s^cond a n d 
third choice . i 'ould Ive l<gs. ca l -wh . , 
rocks. r<-d-lcgs Į ruarantved al l guotl 
chioks. ()r<l*?r toda>. 

ORPKR MKECT OR T H R O V G H 
V O I R I.OCAI. DKAiLKR 

I>>g:horn (-kis., $1.95: Hybr id Ckls . 
S4.95; a s so r t fd Clks . $8.95; Whit*; 
Kock Ckls . . $13.95. 

CuIK-t SiiKs Į?ua.rant«t>d 95cfr Vul-
l>-ts. f»ut your pou l t ry projoct baok 
on a payins : l>asis with t h«*- loni 
cost replact tment ch i cks . * 
M All . O R D K R S : I ' lea»p s«'nd 2 5 % 
deposit \vith order. Sh ip baJajior 
P. P. C. O. D. 

EVERGREEN HATCHERY 
Dysart, Iowa 
DIAL 6-7170 

j i 

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MRi NELSONi 

SAVININKO 

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO. 
3914 West l l l t h S t r e e r 

Tei. — CEdarcrest 3-6335 
Vienas blokas nuo kapiniu. 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste. 

^H 

N/^ 

įrengti Lietuvos p a v i l g a C M - . B a u ^ k a s ^ ^ ^ p a t a i s y t i ; tremtiniu draugijai talkinant. 
^ė Tėvynės Mylėtojų draugija, 

nant. 
Minėjimo dalyvių tarpe buvo cagos Tarptautinėje parodoje. . . 

P n tr. dr DmiTvardi^ nri<?ta- sudanė: J. Šulcas , G. K. B u d n s , 
Po to dr Dauzvardis pnsta P o c J e n ė s 'Baranauskas; įvairių organizacijų vadovų ir 
te susirinkimui i s VVasmngtono M* ^ ^ b. Ka ana , ^ ^ U e t u v i š k o j e v e i k l o j e ^ 
r S k ą P o n S J K : ^ K a W T a s t a r a i s i a i s meta i s I sireiškiančių lietuvių; pažymė-
i S ^ S ^ n i ^ S j i d l l n a n ų mirt ingumo padidėji- « ^ - £ j d X T ° i r « 
oet labai turiningą kalbą, ku-: ™ met inės klubo įplaukos ne - ; k ū n o , ^ t o n o . dalyvavo ir su 
rią paduodame atskirai. Savo I padengia pi lnai išmokėjimų, t o - savo vaikais. ^ 
kalboje jis perskaitė ir Secreta-; dėl sulygint i klubo, išplaukas m • 
ry o f .State John Foster Dalies ; iš laidoms, komis i ja pasiūlė s u - . 

Petkus 
TĖVAS IR ŠONUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
6812 S. WESTERN AVE., Tei. CRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50ih A ve., Cicero, T0wnhall 3-2108-00 

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE 

sų. Į s ta ta i ve ik ia nuo vasario 
1 d. 

. Mėnesinis susir inkimas 

oooooooooooooooooooooooooo 
Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 

Atsakymą rasite 3. Budzeikos 
knygutėje. 

MARUOS APSIREIŠKIMĄ 
siLUVOJE 

Kaina 40 cente 

Ją galite gauti 
" D R A U G E " 

1545 W. 63 S t , Oricago » . m 
•ooooooooobooooooooooooor <x 

S 0 P N I E BARČUS 
RADIJO VALANDA' 

Visos p r o g r a m o s iš WOPA 
AM. 1*90 KHocycles FM 102-7 MC 
Kasdien: n u o p irmadienio iki penk-
tadienio 1 0 - 1 1 vaL ryte. 9eŠtadt«H} ii 

vak 

H E 4-241S 
Radtioe: 7 1 M 8 0 . 
Chica«o 29. m . Telef 

Si-. 
Į į * - ; . -

sąryšyje su Vasario 16 d. mi- Į sirinkimui sumažint i pomirtines, 
nėiimu W*ą pareiškimą. Alto įViąto į . d a b a r nariui m i r u s i s -
ph-mrniTikiH Leonardui šimueiui [ m o k a m u tr i jų š imtų 4 o l e n * - - * -
pasiūlius susirinkimas nutarė I mokėt i d u š i m t u s dolerių. Sus i -
pasiųsti sekretoriui John Fos- rinkimui apsvarsč ius k o m i s u o s 
ter Dulles padėkos telegramą rekomendaciją, nutarė rekomen 
už jo nenuilstamą Baltijos vate- <**»» Pri imti i r mokėti nariui 
tybių teisių gynimą ir palinkėti | mirus p o d u š i m t u s dolerių. Su-
iam įgreitai pasveikti. ^ į s irmkimo e igo je - padaryta ir 

kitų m a ž e s n ė s re ikšmes patai-
Rūmų direktorius Anthony J. 

Rudis primindamas reikalą lie
tuviams eiti i amerikiečių vi
suomenės tarpą ir supažindinti 
juos su Lietuvos išlaisvinimo | Vasar io m ė n . 1 d t o j pat aa-
byla, perstatė susirinkusiems' 1 §je į v y k o Kęstučio Paša lpos 
svečią kalbėtoją American As-1 a u b <> sus ir inkimas . Revizijos 
sociation for the United Na- \ komisijos pranešimą darė J 
cy<jyM- " . . <ji..i t _ „ . . PaaiSkėin kad Dra- : aekmadienl 8.S0 tkl-»:M vai. ryto. 
tions Chicagos skyriaus pirmi-1 - n o l t e n a u . r-aaisKejo, Kaa pra , v & k a n i a k o s p l r m a d l f t n J 7 ^ ^ 
ninką McKmzie. Kalbėtojas Mh e ju«ate m e t a i s mirė. 53 klubo 
pasakojo Jungtinių Tautų vaid-1 n a r i į ^ a r o ų ^ pomirtinių is 
menį siekiant taikos. Labai bū
dinga, -kad š is labai garbus pro 
testantų dvasiškis (gimęs 1883) 
dėstė pažiūrą, kad valstybės tu
ri siekti "taikos bet kuria kai
na, stengiantis geruoju sugy
venti, kad ir s u aršiausiu prie-

_ š u . LiettrtJai, atrodo, n e l a b a i , ^ 
gafi s u t i k ę kad tokia peršama' tf/ 
koegzistencija ko gero duotų 
laisvam pasauliui, o ypač milio-
nams pavargtų už geležinės už
dangos. 

Po oficialiosios programos vi
si dalyviai 'buvo pavaišinti ka-, 
va ir Betuvjškais užkandžiais. 
Laike vakarienės neseniai iŠ Vo l 

9 

kietuos sugrįžęs muzikas Bro
nius Jonušas pagrojo svečiams j 
savo įrekorduotus maršus ir! 
lietuviškos muzikos kūrinius. 

A. A. 
EDVARDAS J. MAEZES 
Mirė vasario 14 d.. 1959 m., 2:30 vai. ryto, sulaukęs 36 m. 
Gimė Chicago. Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Veronika (po tėvais 

Puisis), dvi dukterys — Dolores ir Diane: .tėvai — JSmily ir Ste
ponas; brolis Alex, ĵ© žmona Stella ir jų šeima; teta Lucy 
Daujotas, jos vyras Antsnas:. septyni pusbroliai —.Edvardas 
Daujotas su sekrtJt Juozapas ir Jonas Maezes ir jų šeimos (gy
venančios Detroit, Mieli.), Kazimieras, Jonas, Jurgis ir Povi
las Čekis ir jų šeimos; trys puseserys — Helen Warfield su 
šeima, Ona Keršalis su šeima, Ona Maezes su šeima (gyv. De
troit, Mica.); uošviai — Juozapas ir Veronika Puišiai r krikš
tatėvis Jonas Stasytis, ir kiti giminės, draugai bei pažįstamu. 

Kūnas pašarvotas Jurgio Rudmino koplyčioje, 3319 Litua-
nica Ave. Laidotuves įvyks trečiad., vasario 18 di Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į SY. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę lieka: žmona, dukterys, tėvai, brolis ir kt. gimines. 

Laid. darekt. Jurgis F. Rudminas, tei. YArds 7-1138. 

Laidotuvių Direktoriai 

MEIKMVANS 
«845 SO. WE5TERN AVE. 

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS 

UASINOMS VISTA 

REpublk T-86M REpnblie 7-8601 

mokėta 15 ,900 doi. 
. F inansų sekr . B. Shotas pra

nešė, k a d 1 9 5 9 m. sausio mėn . 
mirė 4 k lubo n a r i a i 

.iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimitifiiiiiiiiiiiiiiiiii 

M O V I N G 
A.- BENIULIS atlieka įvairius 

L.VJS: Ramovė Chicagos sky
rius vasario 8 d. Lietuvių audi
torijoje turėjo metinį susirinki
mą, kuriame kukliai buvo pa
minėta 15 m. Ant. Smetonos 
mirties sukaktis, pagerbtas 
Draugo laureatas skyr. narys 
Juozas Balčiūnas-švaistas. Iš
klausyta senos valdybos ir rev. 
komisijos pranešimai ir buvo 
išrinkti nauji skyriaus valdymo 
organai! v 

Susirinkimą atidarė pirmai.n-
kas Pov. Dirkis, pakviesdamas 
susirinkimo pirm. prof. St. Dir-
montą, o srkr. Joną Gaižutį. 
Minutės susikaupimu buvo pa
gerbtas a. a. Ant. Smetona, a-
pie kurio nuveiktum darbus vals-

Julia P o c i e n ė Lietuvos is lais- Perkraustymus bei pervežimus iš 
,. „ . - . . Į t o l imų u* artimų atstumų, 

vmimo k o v o s vedimui pasiūlė •• . RT«fcftn 7 - 7 8 7 S 
parinkti aukų ir pati parinko. „„rHmimiiiiiiiiHiiiiCigiiHiiiiiimMM^ 

1909 1959 
STANDARD FEDERAL 
Chicagos stipriausioji įstaiga 

• Kodėl netaupyti stipriausioje ir saugiausioje taupymo 
/ u 

į s ta igoje , kurioje jau per pusę š imto metų lietuviai 
s ė k m i n g a i taupo? 

• Kodėl neskolinti i š Standard Federal, kurioje J ū s daug 
s u t a u p y s i t e ? 

• • D u o d a m paskolas 5%—5%% pagal įmokėjimą. 

Cbartered aad soperAised by the U. S. (roveniroertt 

JUSTIN MACKIEWICH, Pre«ident 
* JUSTIN MACKIEWICIL JR-, Executive Vice-president 

^TURTAS $65.000,000.00 
ATSARGOS FONDAS $6,000,000.00 
f'*. * 

STANDARD HDERAL SAVIM.S 
A N D l O A N A S S O C I A T I O N 

4 1 9 2 ARCHFP AVE CHIC^fVO 2.7 
PHONE- V<-ą,r-^ 7 - M 4 1 

Gilioje skausmo valandoj, Kuru F, Gureekę 
k Z . D. Bakaičiu šeimę, JŲ mylimiems: 

tėveliui a. t a. J. GUREOCUI 
ir broliui a. t a. M. BAKAIČIUI 

iai uzjauoame. 
AŽUBALIŲ ŠEIMA 

mirus, nuosii 

J.F.EUDEIKIS. 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermitage Avesu 

Tei. YA 7-1741-2 
4330-34 South Califomia Avenoe 

Telefonas LA. 3-0440 ir LA 3-9852 ir 
AMBCLA.VCE PATARNAVIMAS DIK.NA IR N4KTI 

Gerb. Vincą Simanavičių su šeima, jo 
brangiam broliui 
A. t A. VYTAUTUI SIMANAVIČIUI 
Lietuvoje mirus, giliai užjaučiame, 

D lament T CIK, Eagiite«ri»g De-meot 
rbiai; J. Vatafriiaaskas, 

Paroflis ir B. Srinbas 

SEKANTIEJI YRA NAŠIAI CHICAGOS LIETL VIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambalaasq p«tmnu 
rtmaa * daeaa ir n&k-
«. Reikale t i ja k t 

Me* turime koptytift 
« I • o i e Chieajjo* 
ir Roaelando dalyae b 

- an pacarnanafane. 

PETRAS BIELIŪNAS 
4S48 S. CAJLIFORNIA AVK LAfav*tte S-3672 

VAL.ANIUOS: KaMlien, iškaitant *e*t. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. p.p. 
Kf>t\irtud. nuo 9 \aJ. r>to iki 8 vai. vak. Treč. visai neatidaroma. 

Kolegai 
Baltakienei, mylimam tėvui ir vyrui 

A. t/L 

MEČIUI BAKAIČIUI 
mirus, reiškiame gilią užuojauta. ' 

AIAD. SPORTO KLUBAS 

AITAMS M. PHILLIPS 
.1307 M T t ANICA AVK. Tei f Arda 7-S401 

PETRAS P. GURSKIS 
966 WEST 1STH 8VBEXV T e i SKete j S-5711 

P0YIUS J. RIDIKAS 
3S54 S. HAUSTED STREET 1 7-19H 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
I08Z1 S MICHIGA.V AVE TeL COmisodore 4-2Z28 

JURGIS F. RUDMIN 
S319 S UTCANfCA AVE TeJ. YArda 7 - l l » - l l » 

VASA1TIS — MITKUS 
44* S 50TH AVE.. CICERO. ! U * Td. OLrnpte t-l—t 

STEPONAS C LACKAWICZ 

LITUAmeA 
A24 * 69tn STREET Tai. REpaoOc 7-1213 

i 

3 1 4 W. 2SRD PLACK Tei Vlndaia 7-4C72 

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Drangą". 
VAHCE FURERAL HOME 

1434 S Snn A V E OLrmpJr 2-5245 ir TOwnhall 

file:///vith


DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Pirmadienis. 1959 vasario 16 

/mus. 
CHICAGOS ŽINIOS 

Okupantų banditiški darbai. Butai Chicagoje 
Chicagos lietuvius pasiekia! Chicagos miestui besirūpi-

liūdni faktai apie okupantų ; nant naujais butais, per pasku-
banditišką siautėjimą 

M 'STOJO AUGTI 

X "Ne vien tik duona žmo
gau gyva&", tokią knygą pa
raše sovietinis rašytojas ir pa
teko j baramų skaičių. Mes lai-' Viena Chicagoje gyvenanti lie-
gvame pasauly gyvendami tu- tuvė prieš kiek laiko gavo pra-

Lietu-
voje. Anksčiau vykęs kiek lais 
vesnis susirašinėjimas, ima 
sunkėti. Kaikurie Chicagos lie
tuvių giminės, su kuriais bu
vo susirašinėta, tapo areštuoti. 

rime neužmiršti, kad mūsų sie- i 
lą turtina lietuviškas spausdin; 
tas žodis ir todėl įsigykime | 
knygų, kurių papigintomis kai-; 
nomis parduoda Draugas, pa-, 
skelbęs knygų platinimo mėne-

nešimą, kad jos duktė areštuo
ta.'Reikalavo nusiųsti už kelis 
šimtus dolerių vaistų, drabu
žių, tada busianti duktė iš ka-

tinius 10 metų jau apie 30,000 
šeimų galėjo persikelti į nau
jas patalpas. Dabar suplanuo
tos programos. suteiks naujus 
butus dar 17,000 seimų. Ketu- į 
rioe miesto, apskrities ir vai-'. 
stybės agentūros numato nu- j 
pirkti 2,600 sklypų ir juose 
statyti naujas butų kolonijas. ' 
Vien 1959 metais Chicagos Bu
tų komisija numato išleisti 
$2,500,000 pirkimui žemės nau-1 

Įėjimo išleista. Kai motina šią W **tu statybai. Chicagos Vė
duoklę atidavė, dukterį išleido j m ė » Išpirkimo komisija 1959 

sj. Šios dienos Drauge rasite j ir jai pasakė, kad ta kalintoji 
papigintai parduodamų knygų | moteris gali dabar vėl atpirkti 

iš kurio galėsite pa- j jos nusavintus namus. Kai mo-

m. už 1,617 sklypų 
$21,000,000. 

sumokės 

katalogą, 
sirinkti tenygų 
savo biblioteką, 
duona žmogus gyvas" sakinį 
girdėjome vakar dienos sek
madienio Evangelijoje ir tai 
primena mums apie dvasines 
vertybes, kurių galima rasti ir 
knygose. 

Žydų ministere Chicagoje 
ir praturtinti I tina jai iš Chicagos nusiuntė 6 
"Ne vien tik j laikrodžius ir kitų vertybių, 

kad ji atpirktų savo buvusius 
namus, neilgai galėjusi ten pa-
gyrventi, ji vėl buvo ištremta į 
kitą Lietuvos kraštą. Aišku, ! viešbuty kviečia pasitarimą «a 
jai nebuvo -rąžinti motinos dovaujancius žydus. Su jais 

sunkiu darbu už- n o r i apsvarstyti budus, kaip 

Šiandien, pirmadienį, lzrae-1 
lio Užsienio Reikalų ministere 

I Gaida Meir yra atvykusi į Qu-
cagą ir vidurdienį Morrison 

X Kaaamieraa Laurinavičius, 
aštuntojo Draugo romano tūk
stantinės mecenatas, savo gim
tadienio proga apsilankė Drau
ge ir Draugo 50 metų jubilė-
jaus paminėjimui įteikė $100 
auką. Garbingam mecenatui 
Draugo vadovybė už auką reiš
kia nuoširdžią padėką. 

x Jaunimas mini Vasario 16 
d. R. Blinstrubas, L. Cesnaitė, 
I. Kučėnas, S. Mažulis, D Rut-
kaitė ir E. Šimaitis vasario 11 
d, turėjo posėdį, kurio metu 
buvo aptarta Vasario 16 d. mi
nėjimo programa. Šis mmėji-

m o t i n o s į d 0 ^ ^ " 2 8 ^us-
atsiųstieji 
dirbti pinigai. 

Kita Chicagoj gyvenanti Vil
niaus krašto lietuvė susirasi-

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

bus galima Izraelyje įkurdinti 
100,000 žydų, kurie dabar yra 
išleidžiami iš Lenkijos ir Ru-

Matsuzaka, Japonijos gyventojas, išeina iš Tokio ligoninės, kur 
jo augimą daktarai sustabdė. Jaunuolis, sutrikus glandoms, išaugo 
7 pėdas ir 6 colius. Matsuzaka nežinojo, kad augštaugiai yra ver
tingi krepšininkai, bandys įsigyti ligonių slaugės profesiją. (UPI) 

nėjo su savo broliu. Vėliau jis ™™)o*. Ministere Meir yra 
buvo uždarytas j kalėjimą. Se-į b u v u s i mokytoja Mdwaukėje 

mi-

Geros mintys ii sveikata 
Dr. George W. Crane dien

raštyje Chicago Daily News 
parašė straipsnį, kuriame pri-

šeriai buvo pranešta, kad iš \Izraelio U ž s i e n i o ***** 
kalėjimo jis bus išleistas, jeigu | ^ ^ yra n u o 1 9 5 6 m-
bus įmokėta 10,000 zlotų. Se
suo, pinigus iš Chicagos per
siuntė į Lenkiją. Brolis tuo 
kartu buvo išleistas 

Šitokius banditiškus būdus 
okupantai naudoja, kad pasipi
nigautų iš nelaimingų Lietu
vos žmonių. 

veikimą į žmogaus organizmą, 
Daugiau pirko nuosavybių ir priešingai — blogos mintys 

sukelia vidinį įtempimą, vei
kiantį į nervų sistemą ir nei
giamai atsiliepiantį į organiz
mo sveikatą. 

Susirūpinę širdimis 
Vasario 22 d. Chicagos apy

linkėse paskelbtas Širdžių sek
madienis. Tada net 58,000 sa
vanorių lankys namus Chica
goje, Cook, Lake ir Du Page 
apskrityse, rinkdami aukas. 
Norima surinkti $650,000. 

Per šių metų sausio mėnesį 
mas bus pradėtas šv. mišiomis | o ^ į apskrity buvo nupirkta 
už Lietuvos laisvę vasario 22 į 5 QO2 nuosavybės, net 385 dau- į 
d. 10 v. Jaunimo centre. Punk- j g^y ^aip pernai metų sausio j 
tuaiiai 2 v p. p. ten pat įvyks I mėnesį. 
trumpa, įdomi jaunimo išpil
doma programa. 

mena, jog dabartinė medicina 
atkreipia dėmesį, jog geros i Ekspresinis kelias į pietus 
mintys turi gerą, palaimingą, , . .„ 

Šiuo metu išperkami namai 
ir sklypai, ruošiant vietą eks
presiniam keliui, kuris eis nuo 
Congress vieškelio iki 103 gat
vės palei Union, Wentworth, 
State, Lafayette ir Cottage 
gatves. , 

Chicagos studentų organiza
cijos kviečia lietuviškąjį jau
nimą bei plačiąją visuomenę 
atsilankyti į šį minėjimą. 

x Sophie Barčus, lietuviškos 
radijo programos leidėja Chica 
goję, džiaugiasi gražiu Kalifor
nijos oru ir linksmai sau ilsisi 
dr. Laban vaišingoje globoje. 
Jinai rašo, kad į Chicagą su
grįš tik kovo pradžioj. Vasario 
16 d. švente pirmadienį bus jos 
programoje Chicagoje paminė
ta specialia programa, nuo 7 
v. v. iki 8 vai. v. 

X Po Vasario 16 d. minėji
mą seka dar vienas retas įvy
kis Chicagos lietuvių gyveni
me. Tai sol. P. Bičkienės ir 
sol S t Baro - Barausko pir
masis ir paskutinis šio sezono 
koncertas Chicagoj- Koncertas 
įvyks kovo 15 d., sekmadienį 
3:30 v. p. p. Marijos Augšt. 
m-los salėje. Solistams akompa 
nuos mūsų operos dirigentas 
muz. A. Kučiūnas. 

x Lietuvos Nepriklausomy
bes atkūrimo šventė Brighton 
Parke šiais metais bus švenčia 
ma vasario 22 d. Šventė pra
dedama — šv. mišiomis 10 rr. 
Nekalto Prasidėjimo Švč Pa
nelės Marijos bažnyčioje ir mi
nėjimas — 2 v. p. p. tos para
pijos mokyklos salėje. 

* Butegeidis Misiūnas ne
seniai baigė UmVersity of Chi
cago (Graduate School of Bu
siness) , įgydamas Master's 
degree (MBA). Misiūnas baka
lauro laipsni yra gavęs Wayne 
universitete Detroite 1952 m. 
Vokietijoje buvo studijavęs 
Woifgan Goethe universitete 
Frankfurte. 

x Boleslovas Lukoševičius 
vaidino Kanapinį mokai, atei
tininkų ruoštame kaukių ba
liuje. Balys studijuoja sociolo
giją Loyolos universitete ir 
pirrnininkauja studentų ateiti
ninkų Korporacijai "Kęstutis". 

x DaiL A. Rakštele kruopš
čiai rengiasi savo meno paro
dai, kuri įvyksta Jaunimo cen
tre, Čiurlionio galerijoj. Vasa
rio 28 d., šeštadienį, 7 v. v. 
bus iškilmingas parodos atida
rymas. Paroda bus labai įdomi Programą The One Horse Ca-
ir skaitlinga naujausiais kuri- rouse1' k u r dalyvaus Edmund 

Vieno arklio karusele 
Tėvo Patrick Peyton globo

jamas Marijos teatras kovo m. 
1 d. vakare per Mutual Net-
work po visą Ameriką (10 v. 
V- New Yorko laiku, 7 va i v. 
Pacifiko laiku) duos draminę 

naujausiais 
niais. šios rengiamos meno pa
rodos kūrinius jau apžiūrėjo 
vietos laikraštininkai, kurie pa 
teiks savo įspūdžius plačiau 
spaudoje. 

x Vitoiis Budrys tęsia po-
kolegines mechanines inžineri
jos studijas Illinois Institute 
or Technology Chicagoje. Gy
vai reiškiasi studentiškoj veik
loj, priklauso studentų ateiti
ninkų draugovei ir korporaci
jai Grandis, šiuo metu įeina į 
komisiją draugovės šventei 
ruošti Draugovės leidžiamame 
laikraštėlyje sutiko redaguoti 
mokslo ir technikos skyrių. 

Gwenn. 

Gyviai nakčia 
Gamtos Istorijos muzejuje 

vasario 22 d. 2 vai 30 min. 
teatro salėje bus rodomas fil
mas — Gyvuliai nakčia. Fil
mas darytas VVisconsin ir Geor 
gijos pelkėse. Filmas spalvotas 
ir jo pagaminimui buvo naudo
ta speciali technika. 

Maiieji Airijos dainininkai 
Orchestra Hali patalpose va

sario 17 d. dainuos iš Airijos1 

atvykusių 19 mergaičių ir 4 
berniukai, sudarą vadinamą 
Mažųjų Gaeiic dainininkų gru-

x Brighton Parko fcietuvnj ne. Koncertas ruošiamas norint 
Bendruomenės apylinkė savo I paremti šv. Kolumbo seselių 
metiniame susirinkime 1959 m.' darbus, 
išrinko valdybą: Vladas Veleža 
— pirm., Antanas Šantaras — 
vicepirm, Ona Miniotienė —į Maskvoje piano konkurse ru 
kasin, dr. Vladas Šimaitis — sus nugalėjęs pianistas Clfcuro ^ į į j Į ^ į 0 - ~ k u r 8 a f l " 

Koncertuos Van Cliburn 

kultūros vadovas, Andrius Lau < vasario 25 d. koncertuos Chi-
kaitis — sekr. Apylinkės rai-1 cagoje, Opera House patalpo-
tinė, kaip ir praeitais metais 
yra Šimaitis Realty patalpo
se, 2737 W. 43rd s t , teL QL 
4-2390. 

Nori herųi mokėti 
po $35,000 

Seniūnas homas E. Keane 
pareiškė, jog vasario 26 d. Chi 
cagos Miesto tarybos posėdyje 
jisai iškelsiąs sumanymą, kad 
mero metinis, atlyginimas bū
tų iš $25,000 pakeltas į $35,-
000. New Yorko meras gauna 
$40,000 ir taipgi butą bei išlai
kymą. 

Ristynemis laimėjo mokslą 
De Paul universitete buvo su 

teiktas augštojo mokslo baigi
mo diplomas studentui Cari 
Engstrom. Paskutiniais kele
riais metais jisai buvo pasida
ręs profesionalu ristiku ir, taip 
pelnydamas lėšas, baigė univer 
sitetą. 

Mirė nuvykęs Izraelin 
Chicagos advokatas ir žydų 

labdaros vadovaujantis veikė
jas M. Tatowski, nuvykęs į Iz
raeli, už 5 :2 valandų po atvy
kimo gavo apoplekciją ir mirė 
Tel Avivo ligoninėje, išgulėjęs 
8 dienas. 

Apie 1,200 mokosi rusiškai 
Chicagoje per WTTW televi

zijos stotį pradėtas duoti pra-
Pa-

ĮVADUOS ŽINIOS 
Popiežiaus vizitai 

Popiežius Jonas XXIII vėl 
nustebino visus išeidamas be 
palydovų iš Vatikano į Romą 
ir aplankydamas seminariją, 
kurioj jis mokėsi. Grįždamas 
iš seminarijos koplyčios Šv. Tė
vas aplankė seną mokslo drau
gą kan. Decido Botti, 84 m. 
amžiaus. 

Tryliktas kūdikis 
Šjv. Pranciškaus ligoninėje, 

Evanstone, penktadienį, vasa
rio 13 dieną Marie Harvey su
silaukė savo trylikto kūdikio. 
Jos vyras ii* ji pati sako, kad 
nėra sunku auginti didelę šei
mą. Jų vaikų amžius yra tarp 
2y2 metų ir 18-kos Kiekvienam 
iš jų namuose paskirstytas už
davinys: vienas prižiūri laiptų 
švarą, kitas vieno kambario, 
trečias kito kambario ir t t . 

Nepristatė laiškų 
Vyskupams anapus gel. už

dangos nebuvo pristatyti ofkaa 
lūs laiškai, kviečią juos daly-
jvauti tarp. eucharistiniame kon 
grese Miunchene 1960 m. Laiš
kai buvo pasirašyti Miuncheno 
kardinolo vVendėl. Jie grįžo už
rašu : neįmanoma perduoti 
Reiškia sovietiniai paštai ne
priėmė. Tokie kvietimai buvo 
išsiuntinėti viso pasaulio kat. 
vyskupams. 

— l ietuvaite misionierė Pe
ru valstybėje Marija Širdies 
Jėzaus f Solegio Maria Inma-
culada, Reąuena, Peru, S. A.) 
džiaugiasi iš Amerikos lietuvių 
gautomis aukomis, kurių dėka 
galėjo užmokėti skolas 

— Kun. A. Karoblis, Andre
jaus Karoblio sūnus, yra pas
kirtas Madonna Augšt. mok. 
vedėju Mauston, Wis. Anks
čiau kun. A. Karoblis buvo 
Aouinas Augšt. mok. La Cros-
se (vietovėje mokytoju. Karob
lis yra ganęs Chicagoje 1928 
m. kovo 13 d. Jis yra sūnus 
Andriejaus Karoblio. Kun. A. 
Karoblis yra baigęs Mundelein 
seminariją Chicagoje. Vėliau 
jis studijavo Katalikų univer
sitete VVashingtone Kun. A. 
Karoblis buvo įšventintas į 
kunigus 1954 m. Kun. A. Ka
roblio tėvams ir lietuviams ma 
lonu, kad kunigas lietuvis uži
ma augštas pareigas. 

— Miami Beach. Visi Flori
dos lietuviai gerai pažįsta ten 
jau eilę metų gyvenantį Igną 
Kodį. Neseniai jis pardavė sa
vo »viešbutį Veličkienei iš Chi
cagos. Paskutiniu laiku L Ko-
dis pradėjo sirgti širdies liga. 
Jau antrą kartą išvyko į ligo
ninę. Visi floridiečiai ir chica-
giečiai jam linki sveikatos. 

— Sigitas Leimonas šiais 
metais vadovauja Bostono stu-i 
dentų ateitininkų draugovei, j 
taip pat dalyvauja rytų apy-j 
gardos MAS valdyboje, reda
guoja humoro skyrių Ateityje. 
Studijuoja fiziką. Vasaras pra
leidžia karo laivyno tarnyboje, 
nes priklauso Navy ROTC. 

— Marija, gelbeki mus, Si
biro tremtinių ranka rašyta 
maldų knygelė, jau atspausdin 
ta Immaouiata Press spaustu
vėje, Putnam, Conn. Išleido 
Ateitis. Keturios Sibiro trem
tinės lietuvaitės ją parašė, ifiu-

draugei Pranutei, kad ši galė
tų "geriau su mumis jausti, 
mąstyti ir garbinti Viešpatį". 
Jrašas prasmingas, taip kaip ir 
persiuntimo data prasminga. 
Pratęsiant anų. tremtinių, lietu
vaičių troškimą Ateitis tą mal 
dų knygelę išleido taip pat 
1959 metų vasario 16 data. 

— Petras Stungy& gyvai reiš 
kiasi "Cleyelando Maironio var
do moksleivių ateitininkų, kuo
pos veikloje. Jis buvo atsakin
gas už gražiai pavykusį kuo
pos Naujųjų metų sutikimą. 
Petras domisi sportu, ypatin
gai krepšiniu. 

— Ateitininkų Federacijos 
Valdybos posėdis, SAS prob
lemoms spręsti, įvyko vasario 
13 d., 7:30 vai. vak. Darbinin
ko redakcijoj, Brooklyne. Po
sėdyje dalyvavo ir SAS CV pir 
mininkas Juozas Polikaitis iš 
Detroito. 

stravo, įrišo ir 1953 m. Vasa
rio 16 pasiuntė savo penktajai i 2339 S. Kedzie avfe. 

OPEROS BILETAI 
"PARDUOTOJI NUOTAKA" 

perkami — 
Marųuette Parke 

V. Staacelio krautuve, 2437 
W. 69th St. 

Brighton Parke 
J. Savrimaviėiaus krautuvė, 
4358 S. Fairfield Ave. 
Stephens Liouors, 4134 Ar
cher Ave. 

Bridgeporte 
Jonas Maliorius, Lietuvių au
ditorija. 

Cicero 
Memenu krautuvė, 1438 So. 
49th Ave. 
Rezervuotos vietos $3.00 ir 

$4.00. Balkonas $2.00. 

Spektaklis įvyksta, kovo 8 d. 
3:30 vai. p p. Sokolų salėje, 

-•—. 

TV - RADIJAI - PLOKŠTELĖS - HI-FTs 

FRANK'S 
TELEVISION & RADIO, INC s t S ^ D 

Sav.: P R KERŠIS, P. ENDZEUS, J. BfcNDORAITIS 
3240 S. HALSTED STREET TEL CA 5-7252 

^ . . 

X Alfredas Trieys akompa
navo gitara mergaičių kvarte
tui, kuris išpildę programą 
kun Alf. Lipniūno kuopos Už
gavėnių blynų vakare. Alfre
das — gabus akordeonistas, 
ateitininkų vasaros stovykloje 
grodavo tautinių šokių ir" dai
nų pratyboms, šiuo metu jis 
įeina į komisiją, kuri ruošia 
ateitininko teismą Jaunimo 
centre kovo mėn. pradžioje. 

X "Žvilgsnis { išeivijos lie
tuvio charakterf", tokia tema 
paskaitą skaitys Tomas Remei-
kis studentų s-gos susirinkime 
vasario 20 d. Vyčių salėje. 

se. Skambins Mozarto, Proko-
fievo, Chopino, Liszto kūri
nius. 

Amerikiečiai Meksikoje 
paliko $50 mil 

Chicagos Motorų klubo Ke
lionių biuro direktorius Curtis 
F. Proud skelbia, kad per 1968 
metus JAV turistai Meksikoje 
išleido $650,000,000, taigi — 
net $50 mil. daugiau, negu 
1957 metais. Keliones į Mek
siką padidėjusios. 

Stalo teniso rungtynės . 

Chicagos Parkų distrikto vi
same mieste organizuotų sta
lo teniso rungtynių baigmines 
varžybos įvyks "vasario 18, 20 
ir 21 dienomis 7 vai. v. Hum-
bold parke. 

mokos būna pirmadieniais ir 
trečiadieniais Z vai. 30 min. p. 
p. ir ketvirtadieniais 2 vai. 30 
min; p. p. Paskaitų klausą apie 
1,200 žmonių, o gal ir daugiau. 

Chicagoje J j Į Į p u i l f t a staty
ba didžiosios suvažiavimų sa
lės paėžeryje. Ketvirtadienį 
pradėtas lieti cementas į pa
matus. *?•" 

Nori surinkti $190,000 
* Chicagos miesto skautes ko
vo mėnesį organizuoja lėšų tel
kimą šiame mieste; tikisi su
rinkti $190,000. 

Speciali kaina. Už S gab. secttanal. drauge sa 3 staleliais 
(2 step tsMes ir cocktail) 2 stalo lempos, kilimėlis ir paveikslas 
tik $249.95. Išsimokė jimui 2 metams. 

Erdviose ir moderniai atremontuotose patalpose rasite di
džiausi pasirinkimą moderniško balda, T. V. Radio aparatu Ir 
kito S S — reikmenų. 

^ : 

ROOSEVELT FURNITURE Co. 
F. A. Raudonis ir N. Bertulis, savininkai 

2310 W. Roosevelt Rd., Tel. SEeley 3-4711 
Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30. 

M O V I N G 1 
Ifanjas SS* i U ras didelis 

sukveihnis ss pOna aa-
draada. Plgun Ir ssfinfa-
Kaa paUmavtmM. ! 

R. Š E R Ė N A S 
2M7 W. STtfc P I , CUeaco, 

m. WA»rooll S-»0«S 

CARMEN OPEROS 
KVIETIMAI 

Biset "Carmen" * "v. operos 
spektakliai jvvksta aakssMs 11 d. 
8 vai. vak.. balandžio 12 d. 3:30 
vai. po pietų, balandžio 25 d. 8 vai. 
vak. Marijos mokyklos salėje. 
Kvietimus galima gauti: 

"Marginto©.*". 2511 W. 89 St^ 
PR 8-4565, 

Karvelio prekyboje, 3322 South 
Halsted St., YA 7-0877, 

SavrhnavkSanu krautuvėje. 4358 
So. Fairifeld Ave., LA 3-6342. 

Kvietimų kainos: premjerai — 
5.50, 5.00, 4.00 ir 3.00 dol., kitiems 
dviem spektakliams — 5.50, 4.50, 
3.50 ir 2.50 dol. Vietos numeruo
tos. 

Kvietimas galima užsisakyti pat* 
tu. pagilinsiant atitinkamai sumai 
piniginį č*>k; ir pažymint pageidau
jamo spektaklio data Šiuo adresu : 
Chicago Uthaanian Malė Chorus 
"Vytis", c/o Mr. V. Gutauskas 
70.14 So. Fairfleld Ave., Chicajfo 
29 m. 

A L E X B R I N A 8 
GENEKAL OOVTRACrOR & CARPENTEB 

CT15 WEST 43ED 8IBKET, PHONC LAFATRTB 3^751 
Viso rūJių darbai: medžio, muro. cemento, plasterio, ahaUoS. 
plumbingo ir kttL Garažai. bot« ir biznio patalpa pertsiaymai. 

O n w darhmi — nebrangios kainos! 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
2202 W. 

i. KAZANAŪ8KA8, 
OUoafo, BL 

, - - • 

Vlrgtals 7-7747 

tP 

^ = 

KAS TIK TORI GIR* SKOffb 
VISKĄ PERKA PAS LIEPONjl 

Moderniskian si a lietovio baido prekyba Chicagoje 
Prekes be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo

kė jimal iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti. g 

UETŪVIŲ PREKYBOS IMMH — 
FURNITURE CENTER, INC. 

3222-24-26 So. Halsted St. Vlctory 2-4226 
Kraut;:v? atidarą Pirmad. ir ketvirtad. 9—9 30 vai. Kitomis 

dienomis $>—6 vai. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5. 

-
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