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Trys didieji pasisako dėl tarptautinės padėties 
Kaip mus išvežė į Sibirą 

ką mes pergyvenome ir 

Penki Britanijos 
prekybininkai išskrido 

į Maskva 
LONDONAS, kovo 4. — Bri

tanijos 5 prekybininkai, tuoj po 
Macmillan ir Chruščevo pasikal
bėjimo kovo 2 d. išskrido į Mas
kvą, jieškodami praplėsti preky-

Ką pasakoja du kart ištremtas iš Lietuvos ir atvykęs 
j Vakarus 

VOKIETIJA. — Vienas tų lietuvių, kuriems pastaruoju metu 
pavyko iš Rytų atvykti į Vakarus, „Eltos Informacijoms" papasa- j. 
kojo, kaip jis su motina dar pirmosios okupacijos metu buvo iš- į L y d i m a J a m e f i B S c o t t Um 
tremtas į Sovietų Sąjungos gilumą, kaip ten gyveno, kaip vėliau k Q Prekhos ^ ĝ  " 
grįžo j Lietuvą ir paskiau dar kartą buvo ištremtas. Bet ir iš an- j 8 k y r i a U 8 v e d ė ^ ^ planuoja 

suruošti Maskvoje parodą, pa
traukti sovietijos pirkėjams. 
Tuo pačiu laiku sovietai bus pa-

trojo trėmimo pavyko grįžti i okupuotą Lietuvą ir paskiau tam 
tikromis aplinkybėmis persikelti į Vakarus. Jis t. k. pasakoja: 

Atvyksta neprašyti svečiai 
1941 m. birželio 16 d. 6 Vai. 

ryto į mūsų butą atsilankė ne
prašyti svečiai — rusai enkave
distai. Padarę paviršutinišką 
kratą, pranešė, kad mes augš-

siliepė vėliau ir iš Kazachstano, į kviesti suruošti savo prekių pa 
Karagandos, Alma Atos. rodą Londone. 

Scott praneša, kad jis yra nuo 
Likusiųjų gailestingumas i 1954 m. su sovietais padaręs 140 

j mil dol. vertės biznį, įskaitant ir 
_. . Pravažiuojant Lietuvos gėle-i padangų fabriką, kurį sovietam 
čiausios tarybos nutarimu esa- Į ̂  g ^ m a t ė s i ^ J p a r d a v ė i r ^ ^ k a i n a v o ^ ^ 
me ištremiami j Sovietų fąjun- m ų ^ ^ Q g i m i n i ų ^ p a ž i s t a . | d o L B r i t a i s i ū l y s k a d j ų p r e k i ų 
gos gUumą 2 metams. Pasiruoši-; verksmas buvo jaudinantis, i paroda būtų suruošta Maskvoje 
mm buvo duotas dvie^ valandų ; g a n t ^ t r u m p ^ w . 1 9 6 1 ^ ^ ^ Sovietai gi to-
laikas. Kadangi mamyte mokėjo i k u . ^ n e ^ į s t a m i ^ o n ė s >

L 

rusiškai ir ealeio su enkavedis- , . I\ . . 
., * 7 J , . ; , daugiausia moterys, prie Įaugė

tais susikalbėti, sis terminas bu-;.. , j - I 
• • ' lių paduodavo maisto, papirosų/ 

vienu žodžiu, kas tik galėjo, už
jautė ir stengėsi padėti. Net Vil
niuje gyveną lenkai tremtiniams, 
kad ir lietuviams, nešė maisto ir 
papirosų. 

(bus daugiau) 

vo pratęstas iki šešių valandų. 
Enkavedistai patys patarė imtis 
kuo daugiau daiktų, ypač rūbų, 
ypač geresnių daiktų, nes Sovie
tų Sąjungoje esą įvairių daiktų, 
trūkumas ir reikalui esant būsią 
galima naudingai juos likviduoti. 

Daiktai buvo surišti į pundus 
u* pakrauti į automobilį, kuriuo 
buvo nuvažiuota iki stoties. Sto
tyje stovėjo ilgas ešalonas. Va
gonai buvo sausakimšai prikimš
ti tremtinių.-ifus patalpino ma
žame 12 tonų, dviejų ašių vago
ne, kuriame be mūsų jau buvo 
apie 30 asmenų. Iš jų pusė buvo 
vaikai nuo 2 iki 11 metų am
žiaus. Mus atvežė birželio 16 d., 
bet tremtinių pakrovimas jau 
buvo prasidėjęs 14 dieną. Ne
trukus traukinys su tremtiniais 
pajudėjo Rytų link. 

Ešalono sargyba buvo patikė
ta NKVD daliniui. Enkavedistų 
tarpe daugiausia matėsi mongo
lų. Ko\ traukinys stovėjo stoty
je, giminėms ir pažįstamiems dar 
buvo leidžiama perduoti tremti
niams maisto ir šiaip daiktų — 
rūbų. 

£*i -
Slaptas užsimojimas mus iš 

tremtinių traukinio išlaisvinti 
Mūsų vagone buvo tik 3 vyrai; 

visi kiti: moterys ir vaikai. Tarp 
paduotų iš laisvės papirosų buvo 
rastas raitelis, kuriame buvo pra 
nešama, jog vakare bus bandoma 
mus išlaisvinti. Todėl patarė 
daiktus sudėti prie vagonų sie
nų, patiems sugulti ant grindų, 
kai prasidės susišaudymas, kad 
mūsų nesužeistų. 

Tačiau mes vakaro jau nesu
laukėme. Tuojau po pietų paste
bėjome, kad dar sustiprinama 
sargyba, o netrukus traukinys 
pajudėjo. Sargybinių buvo du 
vagonai, vienas priekyje, kitas 
pačiame gale. Tarp tų dviejų va
gonų buvo nutiesti telefono lai
dai viršum vagonų stogų. 

Jau formuojant ešaloną, be
veik visi vyrai buvo atskirti nuo j 

Abba Eban pasitraukė 
iš ambasadoriaus posto 
^ASHINGTONAĄkfco*o4. —J 

Abba Eban vakar rezignavo iš 
Izraelio ambasadoriaus pareigų 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
ir Jungtinėse Tautose. Gegužės 
pabaigoje jis grįš į Izraelį ir kan 
didatuos į parlamentą Mopai par 
ti jos sąraše. Izraelyje visuotiniai 
rinkimai bus sekantį rudenį. 

Prancūzai sumušė 
alžiriečiu dalinį 

AL2IRAS, Alžirija, kovo 4.— 
Prancūzijos armijos pareigūnas 
vakar pranešė, kad dviejų dienų 
kovoje buvo sumuštas naciona
listų alžiriečiu dalinys, bandęs 
peržengti elektrinę užtvarą iš Tu 
nisijos į Alžirija. 

kią parodą galėtų suruošti tais 
pat metais liepos mėnesį. Preky
bos departamentas skelbia, kad 
1958 m. britai iš sovietų pirko už 
166.6 mįL dol., o pardavė sovie
tams už 145.5 mil. dol. 

Visa prekyba su sovietais vyk
doma per sovietų vyriausybę. So 
vietai yra labai reiklūs pirkliai. 
Apie 80 proc. visų prekių, ku
rias pirko praėjusiais metais so
vietai Britanijoj, sudarė guma ir 
varis. Britanija iš sovietų pirko 
medį, metalo žaliavas, odą ir me-

< 

NEAIŠKUS BERLYNO VAIZDAS 
Ike prieš visuotinę mobilizaciją. Nikita rytinėje Vokietijoje 

WASHINGTONAS, kovo 5. — Prezidentas Eisenhoweri8 va
kar spaudos konferencijoje pareiškė, jog Rusijos paskutinė nota 
Vokietijos reikalu rodo sovietų kietos pozicijos sušvelnėjimą. 

Prezidentas išsireiškęs, kad Į 
vyriausybė mato optimistinės i — Aš manau, kad tai yra vie-
šviesos sovietų notoje. nas dalykas, apie kurį turime 

Eisenhovveris pasakė, kad ne kartu toliau pastudijuoti su vi-
tik būtų nenaudinga, bet ir pra- sais kraštais, kuriems tai rūpi. 
žūtinga laisvajam pasauliui pa-i 
skelbti visuotinę mobilizaciją! • 
prieš galimą ataką. Jis pareiškė, j LETPZIG, rytinė Vokietija, 
jog dabartinis 15 minučių budru kovo 5. — Sovietų premjeras NJ-
mas, užlaikomas strateginės oro kita Chruščev vakar susitiko su 
komandos, pilnai atitinka dabar komunistinės rytinės Vokietijos 
tinėms pasaulio aplinkybėms; .sąjungininkais ir pareiškė: 
JAV apsauga yra galinga ir pa-1 _ Tik lunatikai gali norėti iš-
kankama dabartiniu metu. j sprendimo karu. 

Sovietų notoje, įteiktoje šios j Tai sovietų premjeras pasakė 
savaitės pradžioje Vakarų sąjun- j aerodrome netoli rytinio Berty-

Macmillan baigė vizitą — Britanijos premjeras Harold Macmillan 
(kairėje), pabaigoje savo vizito Rusijoje, sveikinasi su Sovietu Są
jungos diktatoriumi Nikita Chruščevu, paskelbus visišką jų nesu
tarimą del Vokietijos ir sovietai pažadėję derybas išgelbėti "teiką 
ir saugumą". Macmillan, grįžęs į Londoną iš Maskvos, sekančios 
savaites pabaigoje atvyks į Washingtoną pranešti prezidentui 
Eisenhoweriui apie pasitarimus su Chruščevu. (UPI) 

gininkams, Rusija nenoriai pri
tarė sukviesti užsienio reikalų 
ministerių konferenciją, kur bū
tų svarstoma Berlyno problemai 
ir Kremlius pasakė kas turėtų 

i š būti svarstoma. 

no po atvykimo iš Maskvos, kur 
praėjusį antradienį jis ir britų 
ministeris pirmininkas Macmil
lan svarstė šaltojo karo klausi
mą. 

Erhard nekandidatuos 
į prezidentus , 

BONNA, Vokietija, kovo 4. — 
Ludwig Erhard, vakarų Vokie
tijos ekonomijos ministeris ne
kandidatuos į prezidentus vieton 
Theodor Heuss. Jis yra krikščio
nių demokratų partijos narys. 
Prezidentiniai rinkimai bus se
kantį liepos mėnesį. 

Erhard turi didelių nuopelnų 
vakarų Vokietijos ekonominio 
gyvenimo atstatyme. 

rimo, kaip turi būti tvarkomas 
Vokietijos klausimas, tačiau su-

ir turi būti išspręstas Rytų — 
Vakarų pasitarimuose. 

2. Reikia daryti naujų pastan
gų išvesti iš akligatvio Genevos 
pasitarimus dėl atominių bandy 

Kremlius skeptiškai 
žiuri j užsienio reikalų 
ministerių konferenci ję 

BERLYNAS, kovo 4. — Sovie
tų Sąjungos nota komunistinei 
rytų Vokietijai išreiškė skepti
cizmą dėl būsimosios keturių di
džiųjų ministerių konferencijos 
ir vėl j>asiūlė Rytų — Vakarų 
valstybių viršūnių susitikimą. 

Nota buvp įteikta rytų Vokie*-
tijos ambasadoriui Maskvoje ir 
ją atspausdino rytinės Vokieti
jos ADN žinių agentūra. Pana
šios notos įteiktos Lenkijos ir 
Čekoslovakijos ambasadom Mas 
kvoje. 

Grėsmė Berlynui 
VARŠUVA, kovo 4. — Sovie

tų Sąjunga vakar pakartojo sa
vo intencijas rytinei Vokietijai 
pavesti kontroliuoti vakariečių 
susisiekimą su Berlynu. Maskva 
taipgi vėl pasakė: jei Vakarai 
bandys sau kelią į Berlyną ata
kuoti ginklu — vartotų tankus j Londone. Britų delegacija grei-
ir lėktuvus — tai reikštų pašau-j tai atvyks Maskvon šiai pasita-
linį karą. Ir oro tilto sudarymas rimų eilei pradėt i 
reikštų karinį veiksmą. 

Notoje, pasiųstoje Lenkijos 
ambasadoriui, taipgi nepalankiai 
kalbama apie projektuojamą už
sienio reikalų ministerių konfe
renciją. 

Nikita Chruščev ir 
Macmillan pasižadėjo tartis 
-Maskvos pasitarimų komunikatas 

MASKVA, kovo 4. — Baigiantis Britanijos premjero Mac-
?¥^5^JK!^%^BiMPtt ¥*Į|kvojc buvo išleistas abipusis komunika
tas, kurisi apibūdinapasikalbėjhnų su Chruščevu rezultatui Ko-
munikatas yra penkių^ punktų. -' -

1. Abi šalys nepriėjo susi ta- • 
čių. 40 anglų laikraštininkų ir 
daugiau pustuzinis amerikiečių, 

Chruščev atvyko į Leipzigo pa 
vasarinę pramonės parodą ir ten 
, pasakė kalbą, pareikšdamas, jog 

LONDONAS, kovo 5. — Bri-i; Sovietų Sąjunga sudarys separa-
tanijos premjeras Macmillan va-' tinę taiką su rytine Vokietija, 
kar kvietė Vakarus pastudijuoti jei vakarų Vokietija nesutiks dėl 
galimybes dalinai atsitraukti iš;visos Vokietijos taikos sutar-
vidurio Europos, kad būtų iš-'ties. 
vengta karo. Jis nepateikė smulk Į 
menų. 

Macmillan pasakė parlamente, 
kad jis ir sovietų vadai „naudin-
[gai, ir konstruktyviai pasišnekė
jo" apie apribojimą atominių ir** 
paprastų jėgų vidurio Europos 
srityje. Jis pasakė: 

tarė, kad Mausimas yra degantis'taip pat jo kalba per Maskvos 
regioninę televizijos stotį, yra1 

ženklai sumažėjusių suvaržymų. 
Macmillan tikisi abiem pusėm 

Neaiškios žinios apie 
satelitą Discoverer I 

enatorius Symingtc 
vadovaus naujam 

šSL 
c — 

Senatorius Stuart Symington, 
Eisenhower administracijos kri-

C5HSscSnj|r'.i0^sx>i. 

tikas, vakar paskirtas vadovauti 
naujam senato pakomitečiui, ku
ris tyrinės bereikalingas pešty
nes ir dvilypumą erdvės progra
mose. 

Lyndon B. Johnson, senato INGLEWOOD, Cal., kovo 4. — I lyndon B Joh 
naudingų prekybinių santykių Satelitas Discoverer I, kuris bu- e r d 4 r komiteto pinnininkss, 

mų sustabdymo ir sukurti veiks- \ ^ ^ ^ Ž o ^ t ^ **** P £ f * ? šeštadienį p r a n e š ė , ^ ^ ^ ^ B 
minga tarpSutinės kontrolės ir £ 5 b £ ^ e v ^ l f ^ ^ 0 ^ f ̂ r ^ kryptimi nesiun- pakomitetis ir Missouri demokra 
__,_!•:-._-_K,-. — - joįrota leievrajos ir rnmų pasi c i a „ ^ gjgnaių. Nors General ^ skiriamas jo galva. Syming-

Electric tyrinėtojai'sako aptikę ton turbūt. 1960 metais būsiąs 
jo pėdsakus, tačiau JAV aviaci- demokratų prezidentinis kandi-

priežiūros sistemą. 
3. Būtų „naudinga" studijuoti 

kariuomenės sumažinimo gali
mybes Europoje, tai jungiant 
kartu su atitinkama priežiūros 
sistema. 

4. Britų ministeris vadovaus 
prekybinei delegacijai Rusijon 
tyrinėti prekybos padidinimo ga 
limybių. 

5. Tarp abiejų šalių kasmet 
įvyks pasitarimai 
kultūrinių santykių" išplėtimui 

keitimo psograma. 
Atsisveikinimo iškilmės 

Kovo 3 d. giedrame ankstwo>ijpS **** ™ldyb& Ž ! n c « a i i datas. r?7 - gudrume anKstyvoitos ^ ^ pat^rtinti Trys Gen. 
rusiškojo pavasario ore Chrušče-1 g ^ # i n ž i n i e r i a i p a s t o j o 
vas išleido savo svečią. Prieš « - i M g rt 0 . - d r f n i l i n o ' r a d i j o p r i i m t u 
vykstant abu dar kartą pasiža
dėjo laikytis „draugiškų ir tie
sių asmeninių santykių". Chruš
če vas pareiškė: „Lai saulė iš
tirpdo ledus ir tokiu būdu sušil-

apsvarstyti | d o m u s u P"1112* P1*06** 

Johnson, senato demokratų va 
das, pasakė: naujas septynių vy-

vuose labai staigias priėmimo!n* pakomitetis greitai pradės 
darbą. Mažiausia keturiolikai kliūtis, kurias sukelia satelitai, 

pereidami jonų sferą. Jie tai pa
stebėjo tuo metu, kai satelitas, 
einant apskaičiavimais, turėjo 
praeiti pro Ithacą, N. Y. Taip 

agentūrų ar komisijų turi galią 
ar atsakomybę tyrinėjant tolimą 
šias erdves, pasakė Johnson. 

P A S K U T I N I U Ž I N I Ų 
S A N T R A U K A 

sudaryti atskiri ešalonai. Iš šei 
mų, kurios vyko tame etalone 
vyrai daugiausia papuolė į Kras
nojarsko sritį) nors kaikurie at-

KALENDORIUS "B 

Macmillan šiais žodžiais atsi- pat kaikurių satelito buvimo or-
Šie pasitarimai bus pakaitomis: j sveikino su Maskva: „Mūsų pa- bitoje ženklų yra pastebėta Cle-
vieną kartą Maskvoje, kitą kartą | sikalbėjimų rezultatas yra tas,jvelande ir Aliaskoje. Spėjama, 

kar mes dabar galėsime lengviau I kad bešaunant raketą bus įvykęs 
sugriebti tas problemas, nuo ku- j koks sugedimas jos radijo įren-
rių priklauso žmonijos ateitis", 'gimuose. 

Komunikatą Chruščevas pasi- i i 
rašė neskaitęs. Britu; užs. reik. 
ministeris Lloyd paklausė, ar jis 
perskaitęs pareiškimą. Chrušče
vas į taf atsako „Ne. Tam aš j HOLLYWOOD, kovo 4. — Jungtinių Amerikos Valstybių sa 
turiu valdininku* Aš tuos daly- į telitas Pionierius IV turi užbaigti savo kelionę erdvėse, įsitraukda-
kus tik pasirašau mas į orbitą aplink saulę. Kitaip negali daryti, nes tai reikalauja: 
. Senos draugyste neatstoja i ^ ^ ^ f . . ' ,., 

„ Raketa, taikoma i menuli, gali 
namu •*• 

SATELITAS PIONIERIUS IV 

- „AI- x «, K™«J t •"*" Vakant Vokietijos kancleris Adenaueris ir de Gauūe va-
savo šeimų, o yeuau iš JUj>«Jp- fa posįdUavo Liudviko XIV sename medžioklės namelyje, Marly-

le - ttot3 vakaruose nuo ParyHaus. Adenaueris vakar naktį trau
kiniu vyko iš Bonuos susitikti su de GauUe. Abu valstybininkai 
įieško jo būdų sustiprinti Paryžiaus — Bonnos ašį prieš betkokį 
Vakarų jėgos susilpnėjimą palei geleiinę uždangą. " r 

— Policija Bogotos mteste, Kolumbijoje, vakar naudojo laz
das ir šovė į orą, norėdama išsklaidyti studentus ir unijų narius, 
protestuojančius prieš mokesčių pakėlimą už važiavimą autobu
suose. HŪTi į nepuolimo pakto klausimą. 

— Apie 700 amerikiečių, gyvenančių La Pozoje, Bolivijos sos- Į tai atsakydamas, jis priminė 
tinėje, vakar susitelkė už miesto, bijodami naujų riaušių prieš seną gyveni m r nį, su kuriuo, 
Jungtines Amerikos Valstybes. Užvakar boliviečiai demonstravo jis esąs tikras, si'iks ir Chruš-
sostmėje prieš amerikiečius ui žurnalo Time išsireiškimą, kad rei- čevas. kad nes>- yra darytis 
ketų padalinti Boliviją, norint ten pašalinti ekonomines negeroves, naujų draugų ar ižiant senuo-
Riaušininkai apmėtė akmenimis JAV ambasadą ir sudegino ame- sius. 
rikiečių vėliavą. $ ' ' Jis pastebėjo, kad šis jo vizi 

j užsibaigti trejopai: pirma,* gali i ri aus TV orbita aplink saulę bus 
Prieš apleisdamas Maskvą, į pataikyti tiesiog į mėnulį, kas! mažesnė negu žemės kelias ap-

Macmillan turėjo spaudos konfe- [mokslininkų laikoma neįmano-1 link saulę. (Reikia priminti, kad 

Kovo 5d . : šv. Teofilis; lietu
viški: Adakrie ir Giedrė. 

Saulė teka 6:22, leidžiasi 5:45. 

OBAS 

renciją 300 rusų ir vakariečių 
laikraštininkų. J j j vyko senuose 
puošniuose namuose, kurie da
bar yra paversti spaudos klubu. 
Ten Macmillan pareiškęs, kad šis 
jo vizitas Rusijon vra „gana ypa 
tingas". 

Jis buvo paklaustas, kaip jis 

- - „ - . r - ^ K . — , j 

ma, nes mėnulio skersmens plo-1 Rusijos satelito orbita yra dides-
tia yra tik 2,160 mylių. Tai reikš-. nė negu žemės orbitos). 
tų lyg šauti į pusdolerio didumo | Bet kas svarbu, tai ne orbitos 
taikinį iš 300 pėdų tolio. i dydis ar apvalumas, bet kokios, 

Antra, tai dar labiau neįma- j tolumos bus galima sulaukti sig-
noma, kad raketa pralėktų mė-jnalų iš satelito. Rusijos moksli-! 
nulį kelių šimtų mylių atstume.! ninkai buvo tokie tikri, kad jie 
Jei tai atsitiktų, mėnulio trauka I pataikys tiesiog į mėnulį, todėl S'tolcios gazinės lempos gaUma 
paveiktų raketą ir p, nors nuo jie neįtaisė užtektinai baterijų j * i T Y V i T l r tSSloa braoW 
savo kelio saulės kryptimi kad irj gos paleisti signalų. Jų baterijos Į tokias' lempas "ruošia. (UPI) 

Oro biuras praneša: Chicago-
je ir jos apylinkėje šiandien — 
tarpais, galimas sniegas, Šalčiau, 
apie 30 laipsnių; rytoj — dali
nai apsiniaukę ir truputį pasi
keis oro temperatūra. 

trumpam laikui nukryptų, vie
nok vėl užimtų savo orbitą ap
link saule. 

išsekė 10 valandų po to, kai jų 
raketa pralėkė pro mėnulį. 

Jungtinių Amerikos Valstybių 
Tečia. jei raketa pralėktų mė- satelitas Pionierius IV buvo iš-

nulį didesniame tolyje, tai menu-i šautas suponuojant, kad jis nepa 
lio trauka jos nepaveiktų ir ji tie Į taikys į mėnulį ir jo baterijos JAV * i* T>- • • * y*~m~~~j~. — j ~ -•— nu irnuRa /»s m-pavemių ir ji uc uiiKys j menui} i r jo oatenjos 

• ~ i £? Z?- P%0n%er%Uft lV vakar V^^^riejo pro mėnulį ir, tas prisidės prie ; .gerėjimo san g i o g įeitų į orbitą aplink saulę. Į buvo įrengtos veikti mažiausia lekia saulės kryptimi 
i *•-' tykių tarp sovnr . r britų pilie- Tačiau atrodo, kad Pionie-j90 valandų. 

Willy Ley, raketų žinovas, sa
ko, kad Pionierius IV yra tik 
„erdvės matuoto jas". Kai erdvės 
bus pakankamai išmatuotos, ta
da mes pradėsime tolimose er
dvėse keliauti. 

• • . • > 
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Redaguoja SAULE LIULEVICICTE ir DALIA NOREIKAITE 
silpti DALIAI NOREIKAITEI, 6831 So Taiman A v e , 
Chicago 29, 111. Tefcf. YYAlbrook 5-3220 

LAISVĖS 
APIPAVIDALINIMAS 

tijomis, baimes motyvas nuomo
nių reiškime. Diskusijose daly
vavo Kęstutis Bagdonas, Kazys 

rinėja jaunimo teatro galim y- Į13 — 15 d., pagerbėme Švč. Sak I 
bes. V. Strimaitytė ir R. Kriau-; ramentą bendru klūpojimu baž-
čiūnas rašp jaunimo lietuvybės j nyCelėje. 
klausimais. R. Rudys apie atra- į Taip pat organizuotai dalyva-
mos tašką veikime. R. Ceputy- vorae LB Kenoshos apylinkes 

i te apie Gauguin parodą. A. Gar-1 ruoštame Lietuvos nepriklauso-
benytės reportažai apie minė- mybės minėjime vasario 22 d. 
jimus, V. Rapšio koresponden- i Bendrai išklausėme šv. mišias 
cija apie dramos būrelio veik-: už Lietuvą, dalyvaudami su kuo 
lą. Knygų skyriuje recenzuoja-; pos vėliava. Minėjime jaunučiai 
mos "Psychiatry and religious | entuziastingai pasirodė su Suk-
experience" ir "Daktaras živa- i tiniu ir Žiogeliais, o mūsų k u o 
go". Sporto skyriuje nagrinė- į pos tautinių- šokių grupė Lieps-
jama lengvoji atletika ir šach- Į nelė pašoko Lenciūgėli. Kuopos 
matai; humoro skyriuje— Ado narė Jadvyja Milašiūtė skaitė 
mas ir Jieva. Šis numeris iliust-: rezoliucijas; kitos narės padėjo 
ruotas nuotraukomis iš studen- rinkti aukas, š ių metų Nepri-

Ž A T f t i m R Š V E N T Ė I Ottao U*. GA 6-4806. Res. GA 
Kovo 15 d. įvyks Šatrijos kor j DR. GRAŽIU A-IREMA 

poracijos metine šventė. Jos KAGANIEC 
proga kun. dr. P. Celiešius skai
tys paskaitą. Meninėje progra
moje — sol. R. Mastienė. Česl. 
Grincevičius ir V. Krištolaitytė. 
Visi nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti. 

tų ateitininkų gyvenimo. klausomybės švente mums la-
Praėjusio šeštadienio studiji- P a b e d i n s k a s Vaclovas ' Kleiza, i N u D Q e r i s t u r i 2° P*1- J o kai" b a i <****** r ė i š k ė - n e s n u o m a 

Stasys Rudys, Valerijonas š i m - > ~ 1 5 "** Laikraštėlį bus! aausio ^ d i d ž i a u s i o taip nuo-maine seminare Jaunimo centre 
apie 50 inteligentų išklausė inž. 
Antano Rudžio paskaitą apie 
Amerikos gyvenimą, šioji pa
skaita buvo antroji paskaitų cik 

DR. J. ir K. AGLINSKAI 
GYDYTOJAI JR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie A ve. 
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D61 valandos skambinti t e l e f o n u 
HEmlock 4-156$ nuo 2 iki 9 •.' p.p. 
kasdien, išskyrus trečiad. Ir sestad. 

DR. ANNA BALIUKAS 
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
Pritaiko akinius 

6322 South VVestern Avenue 
. •7

1_ " mA.w~.ix*. _̂ T~ galima gauti Jaunimo centre šį i širdžiai dirbome jos gražesniam vaL: kasdien 10—12 vai. tr ^ kus, Kazys Mickevičius, dr. Jo-j • . . , . * . _ . , . • , 7 , ^^^a ; * ; ,_ * ^ „ -.,-„., v**, šeštadieniais i»—1 vai. 1 
nas Meškauskas. 

Nors šiai seminaro sesijai kė-

šeštadienį ir sekmadienį, 
liau — visoje Chicagoje 

Vė- panunėjunui. šiuo metu mūsų | ^ 
kuopa daug dirba, ruošdamasi 
ko iškilmingiau atšvęsti šv. Ka-

9 v. 
Treėia-

dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 
Ofiso telefonas PR Š-2T29 

Rez. telef. \VAlbrook 5-3076 

GYDYTOJA IR CHLRURG« 
VIDA1S U G O S 

10002 South Kedzie Ava. 
Kasdien 4-7 št*tad. 2-5. Trečiad. 

ir kitu laiku tik susitarus 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHOtURGAS 

Naujas adxesaa:4255 W. Urd St
oną© te*. RKllanc* 5-4410 
Rrt. tei. GKovetolU 6-0617 

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

Trečiad. ir seAtad. pa#al sutarti. 

Ofiso Ir buto tel. Ol.ympic 2-1361 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court. Cicero 
Kasdien 10—12 ir *—7 vaL Trečiad. 

ir šestad. tik 19—12 

Tel. — BEHance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 West 59th Street 

Vai.: Pirntad., antrad., ketvvrtad ir 
penktad. nuo 1—t p. p., 6:30-S:30 
vaL. vak. Trečiad. ir seitad. 1 - 4 W l 

T d e ofiso TO S-0659 
Re*. teL 43A S-4666-. • 

DR. FL TALLAT-KELPŠA 
GYDYTOJAS LR CH1&URGAS 

mes ligos .. Spec. chirurginis "ligos 
IftttS W. l«th Street. I CJoero, 
Vai.: kasdiMi 2-S p. p 

1-4 p. p. Kita laiku ir 
tarus. 

Vi 

DR. VYT. TAOTM 
GYDYTOJAS m CHIRURGiS 

(Bendra praktika ir moterrj lf&os) 
ir rez. 5100 S. vSnstern Ave. 

Birutė Milašiūtė 

KORP: GRANDIES 
PRANKŠLMAS 

Prof. Stp. Kolupailos vieša 

l e apie išeiviją — ji nagrinėjo džių jau buvo užtenkamai pri- ( MERGAIČIŲ SUSIRINKIMAS j zimiero šv«nte. 
sąlygas, kurias išeivis randa statyta, bet nebuvo matyti pa- j Kovo 6 d. įvyks, kun. Alf Lip 
naujame krašte. j čių seminaro šeimininkų — stu-1 ^ino įu-pos mergaičių būrelio 

Inž. Rudis paskaitos temą api j dentų ateitininkų (kurių tik ko- Į susirinkimas Dudėnų bute, 6955 
brSie, prieš auditoriją pastaty- kia 15 buvo). Galimas dalykas, j so. Taiman. Kun. Juršėnas skai 
damas įrėmintą JAV konstitu-, kad prie to prisidėjo Liet. Stu-; t y s paskaitą. Einamuosiuose 
cijos kopiją: konstitucijoje iš- dentų Sąjungos literatūros ir reikaluose yra daug įdomių ir i p ^ ^ t a ^ N ^ i ^ o T ^ ^ e k t r T 
keltos žmogaus laisves — kaip . muzikos vakaras, kuris įvyko, aktualių klausimų. Visos narės į Į~» b u s J a u n i m o ^S^ k o v o 1 5 

^ ! ^EZt.^!11^108 į ? ^ ^ " l l U ° J P 0 ^ ^ ^ f6^^!" j įpareigojamos dalyvauti. V-ba | d n ^ { t U o j £ atudentųpa-
! maldų). Kviečiami visi šiuo klau 

MOKSLEIVIŲ PROBLEMOS j simu besidomintieji, ypač stu. 
Seminaro diskusijas sklan-1 Šį šeštadienį po studijinio se- j centai technikai 

t " ^ S S S ^ ' V l ^ > m a i »*»"d*stud-Povau'K-1miMro tmadtai 8:30 vai' *•' p° P 8 * ^ 8 to"*^ **?• 

me gyvenime, kokias kliūtis jų kus norėsime vėl išvysti šį šeš-
įgyvendįnimas randa? tadienį 

Principinėje Amerikos visuo-

STL DfcJLMS SEMINARAS knygos "Fulton's Debates", ku 
rioje aprašomi Anglijos kardi 
nolo diskusijos su King James. I Gavėnios studijinis semina-
Viadėlto — katalikų ranka ma- "»»- kurį ruošia Chicagos stu-
toma konstitucijoje, protestan- dentai ateitininkai, susirinks tre 
tų — valdžioje. čia jai sesijai šį šeštadienį, kovo 

Prelegentas paėmė kelis pa- 7 d. 7 vai. vak. Jaunimo centro 
vyzdžius laisvės įgyvendinimui 203 kambaryje. Paskaitą skai-
studijuoti: Ar yra Amerikoje tys inž. Kazys Pabedinskas — 
klasės? Kaip pasireiškia ekono- "Išeivija ir išeivis — šeūninin-
minis rungtyniavimas? Ar laik- kas ir įnamis". Diskusijas pra-
raščiai atstovauja žmonių opini-1 ves stud. Jurgis Štuopis. 
ją? Ar įgyvendinu lygi proga T ̂ „.^^ kviečiama visa lie-

tuviškoji Chicagos visuomenė. 
Įėjimas — laisvas 

SAS Chicagos dr-vė 

ekonominei gerovei ? Besiaiški
nant šiuos klausimus pavyz
džiais iš praktiškojo gyvenimo, 
prieita išvada, kad yra kliūčių 
laisvės naudojimuisi, tačiau jas 
būtų galima apeiti, įgaunant pla 
tesnj įgudimą visuomeninio gy
venimo santvarkoje. 

sų besidominčių moksleivių at- ^ ^ ^ į K o r p Grandj siunčia 
eitininkų veiklos klausimais iTįprašvmus adresu: dipL iai. D. 
susidomėjusių konkrečiais dar- Bielskus, 2139 W. 23 PI., Chica-

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS UGOS 

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

6eštad. 2—4 vaL vak. 
Trečiad ir kitu laiku pagal sutartį 

Ofiso tetef. I.Afa>ette 3-004S 
\V.\lbrOok 5-:W48 

DR. C K. BOBELIS 
Inksto ir šlapumo tafe* chirurgija 
TH. PRof^pect «- l7t5 

3300 W. 51st st.. Chicago, I1L 
Oakiey Mt-dical Art* Bldg. 

arba 
434 Algona Ave., Hgin. Illinois 

Tel. OUens 5-0533 
Valandos pagal susitarimą. 

bais moksleiviams padėti. 

KENOSHA VEIKIA 
Vasario mėnesis Kristaus Ka 

raliaus kuopos gyvenime buvo 
vienas iš smagiausiai praleistų 
ir darbingiausių mėnesių. Be re-
gularių susirinkimų, vasario 1 
d. suruošėme išvyką į Petrifying 
Springs gražiausius kalnelius, 
kuri pasirodėme tikri rogučių ir 
greitojo "tobbogan" bei sniego 
kautynių entuziastai. Nors die
na buvo auksine, bet visdėlto 
kojos ir nosys sušalo, todėl po 
poros valandų skubėjome pas 

go 8, Dl. Grandies valdyba 

SŪKURYS JAU GIMS 
• _, . , SkirmuntuS kavos gerti »faf san-
Chicagos studentų ateitininkų | s^Bių to^aaoti. 

Mūsų parapijos 40 valandų at : leidžiamas laikraštėlis "Suku 
Paskaita buvo neilga, užtat j rys" jau išspausdintas ir b w , ^ ^ r ~ į ^ " j v į k o ~ į l B į t e 

buvo tikrai ilgos diskusijos, ku- pristatytas visuomenei šį šešta- „ 
riose paliesta pilno ekonominio dienį. Šiame numeryje telpa dis j ^ . , m- - J . ^ .« ,, _. ......i 
rungtyniavimo galimybės, unijų kusiniai D. Bielskaus ir P. Po-j 
įtaka į politiką, savamoksliai in vilaičio straipsniai politinės vie- j 
dustrijoje, pasiskirstymas par-' nybžs reikalu. R. Augiūtė nag-1 

PARDUOTOJI NUOTAKA 
B. SMETANOS 

TRIJŲ VEIKSMŲ KOMIŠKA OPERA 

.LDfliriA 
lOlTCLcvision 
(sales-servTea 

Sav. Inž. A. Senienas 
:«2l & Halsted SU. tei. CL 4-»SW 
Atdara kasdien 9-6, pirm. ir kstv. 9-> 

INCOME TAX 
SERVICE 

BELL-VARP.VS REAL ESTATE 
5616 S. Western PRospect 8-2283 

Tel. ofiso HE 4-584*, rez. HE 4-2324 

DR. PETEft T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Hrtp^. ketvir., penkt. 1-4 ir T-9 
Antr. 1-6. treč. ir sėst. pagal sutartį, 
sekm. uždaryta. 

Tel. ofiso HE 4-5758. Ros. GR 6-3404 

DR. S. ir M. BUDRYS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
(Bendra praktika ir Alergija.) 

2709 West alst Street 
Valandos: pirm., antr., ketvrt., penk. 
2-4; 6-8 v. v.: žest. Ž-4 v. p. p. 
PR S-17*5. Rez. Batą via 4 287 -M -1 

BYU - BYUITIS 
\OT\Tj-Smegenu I>%os, Clilrorg. 

QAKVBY ME©ICAL, BLDG. 
2300 West &ls| Street 

. Valandos pagal suąjtąrurut 

Tel. ofiso tr bato OLTmpic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 
4938 W. l o t h St. . Cicero 

Kasdien 1—3 vaL ir 6—8 vai. vak.. 
išskyrus trečiadienius 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet 

Ofiso telef. tiAfavette S-S2r0, jet 
neatsiliepia, saulute KEdirie 3-28*8 

DR. EMILY V, KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

4X46 S. Archer Ave 
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—3 vai. 
vak., pirm., antr., ketvirt. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA "IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKŲ L1GU 

sPECTAijsrr* 
7156 South YVestern Avenue 

MEDICAL BUILDING) 
Pirmad.. antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vaL p. p. ir nuo 
• 'v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
I i vaL ryto — 1 v. p p. šeštad. 1J 

vai. ryto iki 3 vai. p. p. 
Office tel. RE 7-1168 

Res. tel. \VALbrook 5-3765 

Tel. ofiso HE 4-1302 rez. PR 8-4732 
B R. A. M A C I Ū N A S 

CHIRURGAS 
2454 We*t 71st Street 

(?tst ir So. GampheU Ave.) 
Vai,;, pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p., 
antrad. ir penktad. 5-8 v. v. 

TdL PRrospect 8 - j a * J . « . 1 » «iĮK* 
Oflso vat,":*Plrm. $-W»T-v./Antrad. 
Trec. ir Penkt. 6-9 TaiLom*** Seitad. 
2-4 vai, popiet ir sulig gįifttarimu. 

Tel. ofiso H E 4-2123. re*. GI 8-6195 

DR. V. P. TUMAS0RIS 
CHIRCRGAJ? - _ , 

2454 West 71st Stree* 
(7lst tr So. CampbeB Ave.) 

Vai.: pirm., antr., ketyt^ty penkt. 
auo 2 iki 4 ir nuo « «af »• T&~. & 
šešt. uždaryta. H 'V.-

u i i i a i . vau i • * u f _ i L i a j i 
Telefonas — GRovehfll 6-2823 

DR, A. VAUS-UBGKAS 
GYDYTOJAS TR CHmURGAS 

Specialybe: AKUŠERIJA ir MOTERT 
LIGOS 

MM West 69th 
Valandos: nuo 1-4 ir 4 

Šeštadieniais uuo 1T4H v̂ ąi 
vak. 

popiet 
Teį, ofiso PRospect 

Resid. PI 
DR. 0BAV 
GYDYTOJA m caimmGa 
9248 Sonth Kedzie Avenne 

Vai. kasdien 1-2 p.p. ir*M» 6.8 vai. 
vai. Sėst. \-4 p. p. Trečiadieniais 
ir kitu laiku tik susitarus. •'.:':'.< 

" ' •••» • • > • - - " - j ' ' ' ' • ' • 

f H *««? Vl««or» frtfįįi0 

Tez. PRospect 6-4250 
DR. V. VILEIŠIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
802 W«st 31st Street 

Kamp. Hateted ir 31-mos gatvių 
Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
Ir nuo 6-ą v.v. Šest. 1-4 .v. popiet 

Uždaryta trečiadieniais 

BR. L DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

/ 

SEKMADIENI, 1959 M. KOVO 8D. 
SOKOLU SALĖJ E, 2339 SO. KEDZIE AVE. 

Diriguoja 
KAZYS STEPONAVIČIUS 

Dalyvauja: 
"PIRMYN" CHORAS, "ATEITIES" ŠOKĖJAI, 

SIMFONINIS ORKESTRAS 
A. Brazis, A. Peškys, P. Krasauskaitė. J. Laurušonis. 

J. Avelis, J. Milleriūtė, B. Blandytc, R. Žilis, 
L. Kuperaitė. V. Lazauskas 

Pradžia 3:30 vai. popiet 

Speciali kaina. Ui S gab- sectional, drauge so 2 staleliais 
(2 step tattes ir eocktail) 2 stalo lempos, kilimėlis Ir paveikslas 
tik $249.95. Išsimokėjimni 2 mėtoms. 

Erdviose ir moderniai atremontvotose patalpose rasite dl-
dflaasi pasirinkimą moderniškŲ balda. T. V. Radio apimta ir 
kftttj 

^8 , 

ROOSEVELT F U R N I T U R E Co. 
F. A. Raodonis ir N. Bertulis, savininkai 

2310W.RoosevekRai, Tel. SEdey 3-4711 
Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11, iki 4:30. 

6S17 Sonth Western Avenne 
Tet. ofiso — RF.pnblic 7-4900 

namų — Grovehill 6-8161 
Valandos: kasdien 2-7 v. p. p., šež-
tad. i-o vai. p. p., trečladlenlau oi-
dJUTta. 

D«I tlkalauB prMmimo laiko (ap-
polbtment) malonėkite susitarti te
lefonu ar asm— Hkat. kad nsretkftt} 

DR. T. DUNDULIS 
GYDyrojAs m CHIRURGAS 

4157 Archer A>eane 

Ofiso HE 4-1818 arba R £ 7-S700 
Rez. PR 6-t801 

DR. j. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

SjJecšalybe — vidaus lijęos 
3454 West 71st Street' 

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

DR. JULIJA M0NSTAV1ČIUS 
GYDYTOJA IR CHLRURGa 

Office: 10746 South Michigan Ave. 
Boto 1653 \V. 103 St., Beverly Hflls 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. *., 
i*kyrus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet. 

TeJ." ofiso -r~ PUUmsa &-676« 
Bato — BKverly 8-3*46 

FR 6-0304. RA 6-1199 
Rez. OWens 5-0162 

DR. K. KASYTOS 
NERVŲ LIGOS 

Oflso vmi nuo 1-4 ir nuo 6-8:10 vai. , a l c •%/rtn%i-„„„, « .„ 
vak. Šeštadieniais nuo 2 Iki • popiet. , 1 # i **» '&mg™ A v a , 

Trečiadieniaia pagal sutarti 
Ofiso tei. Vlrgtala 7-0066 

RaddeDdjM teL BEverly 8-8344 

615 
Konsultacija tik susitarus 

ltea, 6 1 8-6678 
Dr. Eisin. 

Bea. HE 6-1676 
Dr. Batukas 

DR. W. M. EISIN 
DR. K. C. BALUKAS 

AR E SERMĄ BR MOTERC LIGOS 
Valandos pagal susitarime 

6132 S. Kedzie Ave., WĄ 6-2670 
Jei neatsiliepia skambinti j g 3-0001 

$2,338.00 
Plius Uksai 

1 9 5 9 BUICK LE SABRE 
2-ju DURŲ SEDANAS 

Su visais standartiniai* įrengimais. Pasirenkate 
jums tinkamą spalvą 

"Tik Milda geriausiai aptarnaus" 
i . 

Uttnttto Pnkykt - MILDA BUICK. h* 
«07 W. 35th St„ Chicago 9. IN. U 3-2022 

Ofiso HE 4-1414 arpą R E 7-6700 
Reirfd. R E 7-6867 

DR. B. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS TR CfflRURGAS 

Specialybe akušerija, te- moterų ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
VaL: kasdien 1—1 ir 6—S vaL vak. 
Šeštadieniais 1-4 p. p. Trečiadieniais 
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Kėtylrtadičili*, 1959 kovo 5 DIENRAŠTIS DRAUGAS CHICAGO, ILLINOI8 

DRAUGAS PARAPIJOJE 
Lietuvių katalikų parapijos ir Draugas per 50 metų ėjo 

ranka rąnkon. Nerasi nė vienos lietuvių parapijos Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse ir Kanadoje, kuriai Draugas būtų neuž-
leidęs vietos jos gyvenimui ir veiklai pavaizduoti Jei kas už
simanytų atlikti didelį ir naudingą darbą — parašyti JAV ir 
frfcffiadaš lietuvių parapijų istoriją, įvertinti jų suvaidintą ir te
bevaidinamą vaidmenį, suregistruoti jų nuopelnus tiek tikėjimo 
pletiae, tiek lietuvybės išlaikyme; — galbūt užtektų pavartyti 
senuosius, pageltusius Draugo lapus nuo 1909 metų iki dabar. 
Esame tikri, kad juose butų surasta pakankamai medžiagos 
rišome mūsų pampi joms, ar jos būtų didelės, ar mažos, ar Chi-
cagoje, ar tolimiausioje nuo jos vietoje. Todėl Draugas, švęs
damas šiemet savo auksinį jubuėjų, šiuo rekordu gali didžiuo
tis ir džiaugtis, kad galėjo būti naudingas sukūrimui, išlaiky
mui ir sustiprinimui šių didžiųjų lietuvių centrų Amerikoje. 

Lietuvių parapijas mes visada laikėme ir tebelaikome pa
čiais didžiaisiais lietuvių veikimo ir gyvenimo centrais, kurie 
traukė ir rišo prie savęs nevien senąją ateivi ją, bet ir čia gi
musias.' Kur buvo įsteigta parapija, suprantama, buvo pasta
tyta ir bažnyčia, o daugumoje jų ir mokykla. Parapijos ir mo
kyklos paskatino steigti lietuviškas vienuolijas, kad jos ruoštų 
ir auMėtų toms mokykloms mokytojas, kurių reikėjo šimtais. 
Reikėjo ir lietuvių kunigų, todėl tėvai turėjo rūpintis, kad jų 
vaikų tarpe atsirastų pašaukimų. Parapijų dėka, $andien turi
me gal jau kelis tūkstančius savo tautiečių, pasiaukojusių reli
giniam gyvenimui ir darbui, mūsų jaunimo švietimui ir auklė
jimui. Parapijos buvo paskatinimu šimtams lietuvių išeiti augš-
tuosius mokslus, juos rišo prie savęs — davė sąlygas dirbti tarp 
savųjų ir saviems. Jos paskatino jaunuolius kibti į medicinos, 
teisės ir kitus mokslus, kad juos išėję tarnautų saviems lietu
vių parapijų ribose. 

Parapijos ir savos mokyklos buvo paskatinimu lietuviams 
kurtis,'3raitytis ar pirkti sau gyvenamuosius namus netoli jų. 
Jų ribose buvo steigiamos įvairios lietuvių draugijos, centrinių 
organizacijų skyriai, ir klubai. Apsukresnieji turėjo galimumus 
kurti įmonę ar biznį, kad saviškius aptarnautų. Ir Draugas, 
kaip religinės ir tautinės minties puoselėtojas, visais laikais 
bandė būti naudingu tiems centrams, juos remdamas ir stiprin
damas; 

Praeities ir dabartiniai ryšiai tarp parapijų ir Drauro dien
raščio leidėjus, jo administraciją ir redakoiją paskatino šiemet, 
minint Draugo auksinį jubiiėjų, akyliau pasižvalgyti po para
pijas ir bandyti plačiau supažindinti lietuviškąjį pasaulį su jų 
atsiekimais praeityje ir dabartine padėtimi. Per vienerius me
tus tikrai nepajėgsime aplankyti visų lietuvių parapijų, todėl 
tek« šią jubilejaus progą pratęsti į 1960, o gal ir į 1961 metus. 

Savo "ekskursiją" į parapijas Draugas pradėjo nuo Chi-
cagos. Pradėjo ne nuo pirmosios parapijos — šv. Jurgio, — bet 
nuo Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos Marąuette Parke. 
Ar žinote, kodėl? Todėl, kad Marąuette Parką Draugas laiko 
vieta, kurion pirmiausia "savo koją įkėlė", atvykęs iš Wilkes -
Barre, Pa., į Chicagos didmiestį. Yra ir kita priežastis. 

Skaitydami Draugo pirmųjų metų komplektus, matome, kad 
Draugas buvo susirišęs savotiškais giminystes ryšiais su Šv. Ka
zimiero Seserų Kongregacija. Kun. dr. A. Staniukynas, pirmasis 
kongregacijos kapelionas ir vienas išV pačių svarbiųjų kūrėjų, 
taip pat- buvo vienas iš Draugo steigėjų ir leidėjų. 1909 m. 
"kai. Jk Kaupas, pirmasis Draugo redaktorius, buvo motinos 
Marijsė (Kazimieros Kaupaitės), šv. Kazimiero Seserų Kongre
gacijos steigėjos ir ilgametės jos viršininkės, brolis. Kai Drau
gas kėlėsi Chicagon 1909 metais, jis tuos "gimines" jau čia ra
do. Rado jas Marąuette Parke, nes motiniškas seselių kazimie-
riečių namas jau čia buvo įkurtas. Tad ir pirmoji Draugo re-
dalccijasfcei spaustuvė pirmiausia prisiglaudė kapelianijoje pas 
kun. dr. Staniukyną, kur apsigyveno ir redaktorius kun. Kau
paŝ  Tie prisiminimai Draugą ir vertė pirmiausia eiti ir pasi
žvalgyti po Marąuette Parką ir pastebėti, kaip jis šiandien at
rodo ir kokią pažangą yra padaręs. 

JL 

Į N D O N E Z i p S NEUTRALUMAS 
Žiūrine politinėmis akimis, la-

^»ea<J>3aikoma neutrali kraš 
jie nėra patys didieji. Vyriau
sybės galva ir jėga yra prezi-

tu. Ji palaiko gerus santykius j dentas Sukamo su savo "auto-
«u komunistinėmis ir vakarinė- ritetine demokratija". Kadangi 
sus valstybėmis. Kaip Europo- Subandrio Australijai vizito me 
}\/^gJP£Vijos Tito, taifi Indo- tu (buvo 6 dienas) pasiūlė drau 

gudriai lavi- giškumo sutartį, tokį pat pasiū-
ten tymą padarys ir Wellingtone, 
So- N. Zelandijos sostinėje, užtruk

damas apie tris dienas ir ves
damas politinius ir ekonominius 
pasitarimus su tos valstybės 
politikos vyrais Ir vadais .Iš to 
politiniai stebėtojai daro išvadą, 
kad prezid. Sukamo ima apsi
galvoti ir gali nulipti nuo tvo
ros, ant kurios jau seniai sėdi 

įaniai išnai 
rijai rolę 

vietų-Kifijos bloko ir Vakarų. 
Taėiau^OTdjos galingumai au
gant, ekonominei ekspansijai 
stiprėjant, Indonezijos politikos 
vadai pradeda suprasti pavojų. 
kuris gali kilti iš dabartinio 
neutralumo kraštui Indonezija, 
3000 salų kraštas, su 87 mil. 
gyventojų, dar nėra stipriai at-

mas ir teroras. Suprasdamas 
padėtį Sukamo zigzaguoja. Jis 
palaiko santykius su Maskva 
-Peipingu. Ima paskolas ir pa
šaipas. Kaip rašo Federick Kun 
Sun-Times, Indonezija iš Mask
vos gavo 100 mil. paskolos, o iš 
Peipingo — 35 mil. Maskva yra 
pažadėjusi greitu laiku suteikti 
Indonezijai kreditą 500 mil. do
lerių. Pasižadėjo paremti ir sa
telitai, kaip Lenkija, Čekoslo
vakija, R. Vokietija. Tačiau pre
zidentas Sukamo, prieš sutikda 
mas imti paskolą, pastatė vie
ną sąlygą: Indonezija ir toliau 
lieka savistovi, suverene ir lais
va valstybė ir Kremliaus direk
tyvos negali trukdyti krašto 

?ANJB|G£ Pastabos ir nuomones kad pati Tuscarora gentis iš sta 
tomos jėgainės turės tiek daug 
patogumų, kurie niekada nebu
vo pramatyti, ir kuriais jie ga-

Vieninteiis dalykas, kuris pa- kam kas šauna į galvą, tas ir lės naudotis, neatsisakydami sa-
gyvina spaudos puslapius — tai triūbija — svarbu, kad būtų vo gyvenimo būdo. 

KO SIEKIA TAUTININKŲ SPAUDA? 

/ Vandenynų turtų 
eksploatavimas 

Ką tik pasibaigusiais geofizi
niais metais yra surinkta nau
jos medžiagos apie vandenynų 

JAV Charge tfaffaires La Paz 
pažangos. Ką atsakė j tai J^m'^^Š^T^rr^re* 
uus, nėra žinoma. Bet jis tik- kė, kad niekas ii ambasados narių 
riausiai su tuo sutiko, nes Indo nedavė jokio pareiškimo, kad Bo 
nezijoje komunistų partija yra ^riJ* turėtų būti išdalinta kaimy 
pati stipriausia, po Kinijos, A- ~~~ "*~S ~~ x ' 
zijoje. Ir valdžioje komunistai 
turi didelę įtaką. Sukilimas ve
damas tik dėl to, kad Sukamo 
duoda perdaug valios komunis
tams. Maskva ir Peipingas žino 
ką daro. 

kontraversiniai klausimai. Smul garsas iš savos "tautiškos" mu
kios kontroversijos nusibodo, o bos. Kadangi savas tautiškas 
esmiškesniu neužgriebiame. No- garsas vis dar neatrastas, tad 
rėdami palaikyti skaitytojo dė- manoma bus tautiškai, jei triū-
mesj, kartais dirbtinai ištempia- bysi prieš kitus du žinomus gar 
me diskusijas, sakysim, kad ir sus — Vatikano ir Maskvos. 
dėl kultūrinio nuosmukio. ~ . , »-, ... . i -

Gal tas tipiškas, vienpusiškai Į turtus. Nors geofiziniai metai 
Naujas stambesnis kontraver- opozicinis nusiteikimas nėra vie j v r a pasibaigę, bet tyrinėjimai 

ainis klausimas — santykiai su nų tautininkų spaudos yda, bet y ^ tęsiami toliau. Šiuose tyri-
Vatikanu. Kiti rašė parašė, ir bendrai tautiškoji. Ji negirtina įėjimuose yra labai aktyvus J. 

' aptilo. Tuo tarpu tautininkų pas mus visus. Bet tautininkuo- A.. V. laivynas. Jis stato gar-
I spauda dar smaginasi. Ji nori se ji įgyja laisvamaniškos neto- j aaus šveicarų mokslininko J. 
ištempti šiuos klausimus gali- Ierancijos prieskonį, nuo kurio pjecardo suprojektuotus nėrinio 
mai ilgiau. Įdomus tas jos pa- jau buvome atpratę. J. Daulhis 

nams, jog kitaip tegalės išspręsti 
ekonominių sunkumų. Panašus tei
gimas buvo išspausdintas ameri
kiečių spaudoj ir dėlto boliviečiai 
demonstravo prieš JAV ambasadą. 

(UPI) 

Amerikos kreditas 
Indonezijos politiniai santy

kiai su Amerika yra geri. Daug 
milionų gėrybių Amerika davė 
Indonezijai pagerinti ūkį, ke
lius, žvejybos įrankius, dirbtu
ves. Tik paskutinėmis dienomis 
Amerika davė Indonezijai gink
lais ir kariškomis medžiagomis 
10 mil. vertės. Trumpame laike 
Amerika yra pasiryžusi Indone
zijos ekonominei modernizacijai 
išleisti iki 130 mil. Tai daro no
rėdama Indoneziją palaikyti jais 
vu kraštu, su stipria ekonomine 
pažanga, augštesniu pragyveni
mo standartu. Tai ragina dary
ti ir Australiją bei N. Zelandi
ją, kurių ekonominė krašto ge
rovė gera ir gali pilnai padėti 
Indonezijai Ir Subandrio tuo 

aiškumų, bet jis tiek toli ne
nužengė, kad galingoji komu
nistų partija įvestų "partinę 
demokratiją". Kylant krašto 
gyventojų gerovei, pragyvenimo 
standartui, partijos įtaka ma
žės, melas negalės būti paslėp
tas. Viena aplinkybė stipriai 
trukdo Indonezijai galutinai ap
sispręsti, tai jos noras paimti 
-prijungti Vest IRIAN salą, ku 
rią dabar valdo olandai. Nors 
buvo pareiškimų iš vyriausybės 
pusės, kad ginkluotos jėgos In
donezija nenaudos. Kardo pakė
limas yrą sunkesnis, kaip dip
lomatines derybos, kurios gali 
greičiau ir teisingiau nesusipra
timą išrišti, negu kova, iš ku
rios Indonezija nėra atgavusi, 
nes turi vargo pati su saVo 
žmonėmis, gi užkabinti kultū-

Sinešimas. Anksčiau Vatikanas 
jai kaip ir neegzistavo. Tylomis 
praėjo pro Pijaus XII mirtį — 

to popiežiaus, kuris už atstovy
bės statuso išlaikymą, rodos, tu 
rėjo būti ypatingai įvertintas. 
Nepaprastai krito į akis toji są
moninga tyla. Netylėjo net mū
sų socialdemokratų ir liaudinin
kų spauda. Nepašykštėjo ji vie
tos ir gražių žodžių tam dide
liam popiežiui, prieš kurį lenkė 
galvas įvairių pažiūrų žmonės. 
Senieji mūsų liberalai neberodė 
būdingo "ignoramus et ignora-
bimus" tam, kas yra gera ka
talikų pasaulyje. Tai parodė 
tik neofitai liberalai tautininkai. 
Jeigu Darbininkas nebūtų at
kreipęs dėmesio j šią tautinin
kų spaudos tylą apie Pijų XII, 
jo mirties proga, turbūt pana: 

šiu "ignoramus" būtų buvę pra
eita Ir pro naujo popiežiaus iš
rinkimo faktą. Bet ir tas fak
tas nedaug rado vietos tautinin
kų spaudoje, kai kur tik bana-
linamoje formoje. 

Bet, štai, šios spaudos dėme
sys atsiveria Vatikanui ryšium 
su atstovybe, o nūnai ir su šau
kiamu visuotiniu susirinkimu. 

Indėnų žemių negalima 
užplukdyti 

aparatus ir jų pagalba nori pa
siekti trijų mylių gilumo van
denyno dugną. Iki šiol naujau
si povandeniniais laivai tik retai 
pasiekia 509 pėdų gylį. 

Projektuojama 700 milionų! V*™*5*, kad vandenynų plo-
dolerių Niagara Falls elektros *** ^ ^ P™*dėti Prie žmonijos 
jėgainės statyba sukliudyta dėl I u l ? a J A V Geofisiiiių m ^ » k °-
to, kad federalinė energijos ko-! m i t e t o reikalų v e **as * • 
misija uždraudė užplukdyti in
dėnų rezervato žemes, kurios 
priklauso Tuscarora genčiai. Tu 
scarora rezervatas turi 6,249 
akrus žemės, iš kurių projek
tuojama jėgainė užplukdytų 1,-
383 akrus. 

Tuscarora gentis projektą ap 
skundė apeliaciniams rūmams, 
o rūmai bylą persiuntė peržiū
rėti federalinei energijos komi
sijai, užkiausdami, ar duotas lei 
dimas New Yorko energijos val
dybai statyti jėgainę nepažei-

^~„vpj«~. xx «^»««x«/ v«w pjjjg^ įj. moderniai apsiginkla- , Atsiveria apskaičiuotu noru yeš 
tiksiu lankėsi, reikia tikėtis, kad, imm^ . w.. „̂ w **.-;+; -̂ »~*£T._ I u~+i „,^~:^w...u:-. :_ *._ — 
greitu laiku pamatysime ir pa
sekmingus rezultatus. Tegul In
donezija pasiliks neutraliu kraš 
tu, bet jausdama stiprią para
mą iš Amerikos ir jos sąjungi
ninkų, pajutusi pavojų — eko
nominį ar karinį — iš Kinijos 
ar jos bloko, žinos, kad nėra 
viena ir drąsiai stos kovon, kaip 
daro Indija, kitos Azijos vals
tybės, kurias komunistinis blo
kas stengiasi praryti. 

Indonezijos užs. reikalų min. 
dr. Subandrio pas savo kaimy
nus rado supratimą, jo tikslams 
buvo ir bus parodytas rimtas 
dėmesys, iš kurio susiformuos 
realūs darbai ir veiksmai. Ne
trukus Amerikon su pakvieti
mu atvyks Indonezijos armijos 
vadas gen. Nasution. Jis yra 
išauklėtas demokratinėje dva
sioje, kaip ir kiti krašto vadai. 
Su juo bus aptarti svarbūs rei
kalai, kurie bus žinomi tik 
tiems, kam reikalinga. Nors iš 
prezid. Sukamo zigzagavimo 
kartais iškyla rūpesčių ir ne-

vusį kraštą, galt būti pražu- j koti neigiamybių ir ta proga pa 
dymas jaunutės ̂ bąisyės, kuria j sivaryti prieš Bažnyčią ir visus 
gavo iš Olandijos. Tiesa, šią 

^i^ybą^simĮS^^iaudoja pa
čios Indonezijos komunistai, sta 
ptai drąsinami iš Peipingo ir 
Maskvos. K, Ts. 

Vyskupas išgelbėjo 
5 mergaites 

Vyskrp3 s Tomas davei Men 
dez, David'o miesto (Panamoj, 
P. Amer.), grįždamas iš Balbue 
nos kaimo, kur buvo atlikęs 
ganytojinį apsila«nkymą, išgir
do pagalbos šauksmą. Netru
kus jis pamatė čia pat upėje 
bangų nešamas penkias mažas 

| mergaites. Vyskupas greit nu
siėmė vyskupišką kryžių ir su
taną, šoko į vandenį ir pačiu 
paskutiniu laiku, ištraukė 
krantą mergaites. '• 

katalikus. Tipiškas šiuo atžvil
giu Margučio vedamasis "Popie
žius mus pamokė". Tipiškas sa
vo demagogija, sumegzta pačiu 
pigiausiu būdu, kaip tai dary
davo seniau "Laisvoji Mintis". 
Tos demagogijos neišvengia nei 
V. Rastenio, nei kitų straipsniai 
Dirvoje. 

Kai pridedi prie tų laisvama
niškųjų apraiškų Vienybes at
naujintą akciją prieš religiją ir 
žaliuosius St. Diego lapelius, ku 
rie bando atgaivinti šliupinę ko
vą prieš popiežius ir kataliky
bę, kyla klausimas, koks min
ties elementas imasi vadovauti 
viešajai tautininkų tribūnai? Ar 
>gi tautininkuose nėra katalikų, 
ar jų tarpe trūksta blaivių gal
vų? Kur konstruktyvi tautinin-

* Į kų ideologija, jeįgu reikia nau-
l! dotis tokiomis progomis, norint 

parodyti tariamai savitą spren 

H. 
Odishaw sako: "Maždaug po 
100 metų vandenynai pasidarys 
rimti konkuretai kontinetams 
savo žaliavomis". Kalbama apie 
galimybe ūkininkauti vandeny
no dugne ir apie galimybes iš 
vandenynų dugno paimti metalo 
žaliavas. 

Tarptautinių Geofizinių metų 
ekspedicija yra nustačiusi, kad 
Ramiajame vandenyne, tarp P. 
Amerikos ir ir Tahiti salų, yra 
milž niški metalo rūdies laukai 
Geležies rūdies vandenyno dug
ne yra nedaug. Tačiau čia yra 
daug mangano, kobalto, vario ir 
nikelio Sakoma, kad šių mine
ralų plotas apima 14 milionų 
kvadratinių mylių. Kai kas sa
ko, kad viena tona metalo ža
liavos, išimta iš vandenyno, at
sieitų iki 35 dol., kai tuo tarpu 
dabar viena tona metalo žalia
vos atsieina 43 dol. Žinoma, 
šiuos skaičiavimus dar reikia pa 
tikrinti. 

„ , ™ , « J - .^Jd"1"* *>ūdą? Atrodo, kad tauti-
Vysk. Clavel Mendez tun 381 n i n k a i Į* ^ ^ į j « J J 

metus ir yra geras plaukikas. neturi savo kelk). Kas nori ir 

džia tų tikslų, kuriais buvo i 
steigtas rezervatas. 

Federalinė energijos komisi
ja, nepaisydama visų sunkumų, 
kurie iš to kyla, trimis balsais 
prieš du nusprendė, kad New 
Yorko energijos valdyba negali 
naudoti Tuscarora 'genties že
mės. 

Jeigu užtvanka bus daroma 
kitu būdu, kaikurios Lewistown, 
N. Y., dalys bus atskirtos pla
čia vandens juosta, reikės pra
vesti kitur kaikuriuos vieškelius 
ir geležinkelius, bus sukliudyta 
mokinių transportacija, kanali
zacija, vandentiekis, ugnies ap
sauga ir visuomeniniai ryšiai; 
bus sugriauta 450 namų, užlie
tos dvejos kapinės ir sunaikinta 
nauja miliono dolerių vertės mo žmones 
kykla. 

Nepaisydama visų šių sunku-
kumų, kuriuos fed. energijos ko 
misija žino, ji neleidžia užtvin
dyti Tuscarora žemių, nes tai 
būtų priešinga tiems tikslams, 
kuriais JAV Kongresas yra j-
steigęs šį rezervatą. 

"Mes apgailestaujame, kad ne 
galėjome rasti kito sprendimo", 
sako komisija, "bet mes nega
lime leisti savo sprendimui susi
daryti tai, ko norėtume. Mes 
turime atstovauti įstatymą taip, 
kaip jis bus JAV Kongreso pri
imtas ir teismų išaiškintas''. S — Širdis dažnai pripasakoja 

Du komisijos nariai, kurie bal protui nerealių ir neteisingų 
savo prieš, iškelia tą aplinkybę, istorijų. —D*» Maistre 

— Nesitikėkime patraukti 
žmonių prie Bažnyčios nusilei
džiant prieš klaidingas jų nuo
mones ir net joms pritariant 
ar net pataikaujant sugedu
siems žmonių jgeidžiams. Mes 
tegalime prie Diejeo atversti 

tik pilnai rodydami 
jiems žodžiu ir pavyzdžiu krik 
ščio-iškosios tobulybės idealus 
visoje skaistumoje. tik skel
biant pilną Evangelijos tiesą 
visoje pilnybėje taip, kaip ji 
yra garsių Bažnyčios mokyto- ' 
jų išreiškta. 

Arki vysk. i. Matulevičius 

— Garbingiausi tautos isto
rijos puslapiai yra tie, kur ap
rašytos jos kančios, tos ksn-
čis, kuriose augo ir brendo tau 
tos charakteris. —S. 

JUOZAS ŠVAISTAS JO 
SUŽADĖTINE 

ir dairosi kurion pusėn šokti — 
sistojęs ant savo kojų ekonomi- komunistinėn ar demokratinėn. 
niaL Pilietinis karas nėra už
baigtas. Nors sukilėliams nu
galėti vyriausybės karinių pajė
gą, nėra jokių gaJimybių, bet 
sukilėliai nekapituliuoja, mažais 
bureUsis kovoja salose. Ir ši ko 
va trukdo ekonomijos progre-

ft$£taš Indonezijos užs. 
ministro dr. Subandrio 

šį rūpestį iškelia ir 
> baimę, kuri įgyla iš 

audonosios Kinijos. 

Be jo sutikimo užs. reik. min. 
[Subandrio nebūtų drįsęs Aust
ralijai ir N. Zelandijai siūlyti 

j draugiškumo sutartis. Abu pas
tarieji kraštai yra Vakarų pu
sėje, kovoja prieš Maskvos ir 
Peipingo tikslus, Azijoje vai
dina labai stiprų vaidmenį, ku
ris trukdo komunistinei ekspan
sijai plėstis. 

K< N. Zetandtjoje" 

Išvykdamas į Australiją ir k, „ *>*i.. T . •<_ a~ Irajone, kuris svarbus komuruz-
N. Zelandiją. Indonezijos « f a . k j £ d e m o k r t t i j a L ^ ^ 

įjos nušokimas į Maskvos-Peipir. 
go daržą, atsilieptų Malajuose. 

reik. min. dr. Subandrio diplo
matams sostinėje Jekartoje pra
sitarė, kad vyriausybė, ypač jis, 
min. pirm. Djuanda Kartawid-
jaja ir kariuomenės stabo v-kas 
gen. Abdul Harris Nasution. 

Strategija ir pašalpos 
Komunistinėje ir prieškomu-

nistinėje kovoje Indonezija vai
dina labai svarbią strateginę 
rolę. Indonezija randasi tame 

Pietų Vietname. Combodijoio. 
Burmoje (Tailando). Laos. Ir 
šiuo laiku tuose kraštuose sun
kiai grumiasi dvi ideologijos — 

PREMIJUOTAS ROMANAS 
': / • ••' • 

rcsKtoanv • 
— Puiku, Vinculi! Ot, pulku! Tikrai patriotiškai. 

Nors daugelis peikia Varšuvos universitetą. Sako. kad 
daug praetesnia už kitas. Ir mokslas žemiau pastaty
tas ir profesoriai menkesni, bet tai savasai, mūsų 
krašto! -

— Ir aš taip galvoju. Dėl to ir apsisprendžiau... 
— Kokį fakultetą pasirinkai? 

i - iT T? 0 t a r p u k*01*** ^ filosofijos... Bet tai ne 
galutinai dar. Mėgstu istoriją, literatūrą. Patraukli 
man ir filosofijos sritis. 

ZZff *DČ6i # »e konservatoriją, ne meno aka
demiją? Ar apie tai negalvoji? 

-r- Dar ne... 
— O vertėtų. Tokie talentai! i 
Kokliai nusišypsojo Kudirka. 
— Hmm... Kokie čia talentai? Mėgėjiškas dalykas. 
— O ne! Nekalbėk taip Ir neniekink savęs! Gal 

Mocartas, Paganini ar Motejko nebūtum, bet vis dėlto 
galėtum pagarsėti kaip įžymus muzikas ar dailinin
kas. 

— Malonu, kad taip vertini Bijau, kad puikybėn 
nepašokčiau. 

| — Ne tik vertinu, bet ir padėti pasirengus. 
Na, tai visai nelaukta! Kaip mana iš dangaus! 

*j kraštui pavojų mato netolimoje Į demokratlja'"ir~kon7uma£aT ar- Labai dėkTngas" 
ateityje S Kinijos pusės. Tačiau 1 ba laisvė ir vergija, žmonišku- _ Tu ironizuoji, bet aš visai rimtai... O ką t. ^ 

sakytum, jeigu ir aš persikelčiau į Varšuvą? 
Kudirka, kaip perkūnui trenkus, gūžtelėjo ir pa

šoko į šalį. 
— Tu?! Ką gi tu ten veiktum? 
— Gyvenčiau ir tave globočiau... 
Kudirka dar labiau budrus ir atsargus pasidarė. 

Atidžiai klausėsi, stengėsi pasitikrinti iš veido ir akių, 
kiek rimta toji kalba, jausmo gilumas. Veidą ir akis 
slėpė šešėliai, bet balsas skambėjo tvirtai, patikimai. 

— Taip, taip! Gyvena kiti davarponiai, kodėl gi 
aš su motina negalėtumėm? Vien tik mano dalies už
tektų. 

— Ne, ne! Negalvok taip ir nedaryk, brangioji! 
Neseniai vienas skandalas, dabar būtų kitas... 

— Kodėl skandalas?, 
. t— Na. kaip gi ne? Pasinaudoti viešnage, suvilio

ti draugo sužadėtine... Tai šiauriau negu koks nors 
plėšikas galėtų padaryti. 

— Aš nesu dar iš tikrųjų sužadėtinė... 
Didelis nusistebėjimas. 
— Kaip tai?! Visi taip kalba ir vadina? 
— Maža, jei kas ką kalba. Svarbiau, ką aš pati 

jaučiu ir darau. Nesu dar susitarusi ir jokiu žodžiu ne
suvaržyta. Atvažiuojam vasarą praleisti. Mūsų dvaras 
giūdžiam užkampy, čia daug gyviau ir linksmiau. Ma
ma labai mėgsta kortas. Dekanas Kolyta jai labai 
patinka — malonus ir paslaugus partneris. Laikinai 
ir aš čia aprimstu. Bet ramios, apsnūdusios provinci
jos gyvenimas ne mano būdui. Aš visa siela ilgiuosi 
didmiesčio, kur gyvenimas v^rda, kunkuliuoja, kur te
atrai, banketai, parodos, linksmos draugystės. 

— Bet koks tada Stanislovo būtų tikimas? Jis 
taip tave myli ir tikras, kad būsi jo žmona. 

Apmaudas atsiliepė: 
— Taigi, Stanislovas... Jis tau brangesnis. O ko 

trokšta ir gyvena mano sicia, tau visai nesvarbu... 

I 
. . 

— Ne, mieloji. Klaidinga išvada Abudu jūs man 
brangūs, abudu nuoširdžiai myliu ir abiejų laime no
rėčiau pasidžiaugti. Mudu pasilikim ir toliau geri drau
gai Sutinkam? 

— Hm... draugystė... Tik mandagus pasiūlymas, 
kai atsisakoma nuo visumos. Man labai gaila Jaučiuo
si apsivylusi. Tu nesi iš Bairono herojų, o tik nevykęs 
Hamletas. 

— Fantazija ir sapnai malonūs, geri dalykai, bet 
su jais toli nenukeliausi. 

{vyko nejauki tyla. Asociacijos būdu išniro Ku
dirkai popularus ir gana jausmingas romansas. Lyg 
tą tylą užtušuodamas, lyg pats save išryškindamas, 
jautriai uždainavo: 

Atsitrauk, atsitrauk, 
Pasislėpk i« akių! 
Maa krūtinėj širdis 
Plakas, verda krauju. 

Atsitrauk, atsitrauk! 
Laimės man su tavim" 
Juk neduos, oi neduos, — 
Tave, mylimą gi. 
Su gražybe parduos. 

Atsitrauk, atsitrauk! 
« Juk gražybė tava 

Nebus man paskirta. 
Neturiu pinigu, *— 
Kryžių tik prie širdies. 

Atsitrauk, atsitrauk! 

Teklė klausėsi ir baigė neaiškiu pasakymu: 
— Be reikalo taip, VinculL.. 
Kitą dieną labai džiaugėsi ponia Dambravičienė. 

Pargrįžo mylimasis jos sūnelis, Stanislovas. Linksmes
nis pasijuto ir Kudirka. Dabar j parka iau išeidavo 
trise. 

(bus doufftau) 
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MOŠŲ KOLONIJOSE 
Rochester, N . Y. 

Boston, Mass. 

Meninėje dalyje pasirodė vy
rų kvartetas, paruoštas kom
pozitoriaus J. Strolios, o taip 
pat ir Rochesterio lietuvių cho
ras, diriguojamas to paties as
mens. Ir kvarteto, ir choro dai 
nos klausytojų buvo šitai sutik

tos. 

Vakare svečiui dr Trimakui 
buvo suruoštos kuklios vaišes, 
kuriose dalyvavo arti šimto lie
tuvių ir svečių. Vaišes labai 
nuotaikingai pravedė dr. Stan
kaitis. Valgius, kurie buvo nuo 
stab.ai skanūs, paruošė M. 
Žmuidzinienė, J. Grybauskie-
nė, V. Yurkienė, I. Ilgūnienė ir 
M. Polinauskaitė. B. K. 

LIKT. INŽINIERIAI 
PAMINĖJO VASARIO 16 

Turime duoti ir savo tautai 
Lietuvos nepriklausomybės at 

kūrimo minėjimas buvo vasario 
15 d.. 9:30 vai. ryto lietuvių ra
dijo valandėlės metu, kurią pra 
vedė dr. A. Stankaitis ir dr. C. 
Kircher, A. Stankaitis pasakė 
įspūdingą, dienai pritaikytą žo-, 
dį ir programos metu davė pui
kiai parinktą plokštelių muziką. 
C. Kircher, kuris yra trečios 
kartos lietuvis Amerikoje, per
skaitė anglų kalba sen. Keating 
atsiųstą lietuviams laišką Vasa
rio 16 proga. Dr. Kircher (Kir
čius) k«lbejo ir nuo savęs, ir 
nuoširdi kalba visiems labai pa
tiko. - # 

Pamaldose su vėliavomis or- \ 
ganizuotaj dalyvavo Gudyno pos j L o s A n g e l e s , C a l i f . 
to veteranai, moterys veteranės : 

(Auxiliary), Šv. Petro ir Povilo 
Draugija, Sv. Marijos Draugi
ja. Veteranams vadovavo Al-
gird Bertman, Lietuvos vėliavą 
nešė Fred Farmer, JAV vėlia
vą — Joseph Kundrot. 

Kun. P. Valiukevičius savo 
pamoksle pažymėjo, kad baž
nyčioje reikia melstis, o už baž- j A ] t o Los Angeles skyrius. Mi-
nyčios turi sekti darbai j nėjimo pagrindiniu kalbėtoju 

Choras negalėjo pilnai pasi-1 b u V o kongresmanas T. Mach-
rodyt. susirgus A. CSeminiui, ku 
ris turėjo atlikti solo giesmių 
kartu su choru. 

3 vai p. p. parapijos salėje 
minėjimą pradėjo dr. V. Lelis, 
kviesdamas sugiedoti JAV ir 
Lietuvos himir-s. Dr. Lėlio j -
žangnris žodis atkreipė dėme-

\ ypatingus gyvenamus lai 

mą ir stipriau įsijungsite j Lie
tuvos vadavimo akciją. 

Informacijų ir įstojimo pa
reiškimo blankų teirautis pas 
sekretorių: A. Lapšys, 23 Hinck 
ley S t Dorchester, Mass. Tel. 
CO 5-6757. Valdyba 

Gausus Bostono liet. inžinie
rių būrys įspūdingai paminėjo 
nepriklausomybės šventę. Iškil
mingam susirinkime dalyvavo "Į y> c\*~ 
ir Nepriklausomybės akto sig- *• OTOntO, V_/nt., 
na taras prof. inž. S. Karys, at
vykęs iš Brooklyno, N. Y. Jo 
tartas žodis atskleidė daugelį 
įdomių detalių ir minčių Lietu
vos vadavimo baruose. Disku
sijose dalyvavo inžinieriai: J. 
Mikalauskas, B. Galinis, S. Ma-
lėnas ir J. Dabrila. Meninę dalį 
atliko Bostono Dramos sambū
rio dalyvė R. Norvaišaitė vy-

Prasidėjus karui su nacine, mirusios Lietuvoje rašytojos ko paskaita apie S. Ciurlionie-

"Daily Star" apie Lietuvos 
tragediją 

Lyg susitarę, du didžiuliai To 

Vokietija, pakrikusi raudonoji 
armija pabėgo iš Lietuvos. Tuo 
met Lietuva pakliuvo į kito gro
buonies nagus. Ją okupavo na
cinė Vokietija. Lietuvių sieki
mai atstatyti agresijos sulaužy
tą nepriklausomybę nuėjo vel
tui. 

Kada Hitlerio armija buvo 
sumušta, Lietuvą vėl okupavo 
Pirmykštis okupantas Sovietų 
Sąjunga, kuri iš naujo pradėjo 

Sofijos Čiurlionienės 
kovo 8 d , 4 v. p. p., sekma
dienį, Liet. Banko patalpose 
202 N. Broad St. 

Programoje — dr. Ostraus-

minėjimą į nę ir jos kūrybą ir operos sol. 
' J. Augaitytė padainuos lietu

vių komp. kūrinių. Bp progra
mos vaišės. Valdyba kviečia da 
lyivauti visus Philadelpjiijos lie
tuvius. 

sfr 

ronto dienraščiai — "The Teie- Lietuvoje masinius areštus, žmo 
gram" ir "Daily Star" — didžio j nių žudymus, kalinimus ir de-
sios lietuvių šventės išvakarėse portacijas. B. A. 
parašė apie Lietuvą ir jos tra
gediją. 

Vasario 4 d. "The Telejram" 
kusiai perteikusi Kudirkos Lto- J * * Lietuvos tragedijos apra-

symą, pavadintą Lithuania 
rytojaus dieną — 
- Daily Star" at-

tuvos tilto atsiminimus ir me
niškai atlikusi Maironio ir Orin-
taitės eilėraščių melodeklama-

Ado- s P a u s < " n o rašinį, pavadintą Li-

Mourns", o 
vasario 5 — 

Philadelphia, Pa. 
Rašyt. S. Čiurlionienės 

minėjimas 

Pabaltiečių Moterų Tarybos 
Phila. skyrius ruošia neseniai 

Lietuviai dalyvavo Jaltos 
sutarties protesto minėjime 

Bendras pavergtųjų tautų 
| komitetas buvo suruošęs 1959 
j metų vasario 15 d., 3 vai. po pie 
I tų Polonia salėje Jaltos sutar-
\ ties protesto minėjimą. Lietu-
| viams tame minėjime atstovavo 

rowicz iš Michijan. Lietuvių 
vardu žodį tar,ė Antanas Ski-
rius, Alto Los Angeles skyriaus 
vicepirmininkas. 

Antanas P&uliufconis įsijungė 
j "lietuviu Dienų" žurnalo 

kolektyvą 

Antanas Pauliukonis, nese-

thuania Grabbed". Abiejų ra
šinių autorius yra Pr. Alšėnas. 

"Daily Star" rašinyje prime
nama, jog vasario 16 d. lais-

ciją, pianinu pritariant V. 
mavičiui. Prof. S. Kairys, šį
met sulaukęs #0 metų, čia pat 
buvo atitinkamai pagerbtas. Jo 
veiklą apibūdino B. Galinis ir 
prof. Končius, kuris šiam su- va jame pasaulyje gyveną lietu-
sirinkimui ir pirmininkavo, šiai švęs Lietuvos nepriklauso-
Prof. S. Kairiui buvo įteiktas mybės atkūrimo 41 metines, 
Vytis su trispalve ir dalyvių Ten pat nurodoma, kad tos 
pasirašytas adresas. Pabaigai šventės negalės švęsti ir tinka-
suskambėjo Tautos himnas. Lie mai paminėti tie lietuviai, kurie 
tuvos vadavimui per susirinki- yra likę Lietuvoje ar ištremti 
mą surinkti $375 buvo perduoti į Rusijos gilumą, nes Lietuvos 
Altui. Vėliau sekė vaišės, ma- okupantai neleis to daryti, 
ionios buto šeimininkės V. Dau 

PATAISYMUI MED2IAGA 
PRISTATOME VISOKIŲ RŪŠIŲ 

STATYBAI IK NAMU 

girdienės skaniai paruoštos. 

Bostono liet. inž. ir architektų 
skyriui šiais metais vadovauja 
pirm. V. Adomavičius, ižd K. 
Kriščiukaitis ir sekret. A. Lap
šys. 

Toliau rašinyje smulkiau ap
rašoma, kaip Sovietų Sąjunga, i 
remdamasi slaptu susitarimu į 
su nacine Vokietija po Lenkijos) 
užgrobimo, savo agresiją atsu
ko prieš Pabaltijo valstybes. 

CARR-MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LTfWINAS, Pres. 
VIctory 2-1272 

3039 So. Malsted St. 
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai 
Raštinė atidarą kasdien nuo 8 vai 

rvto iki 6 vai vakaro. 
Šeštadieniais iki 3 vai p. p. 

1909 1959 
STANDARD FEDERAL 
Chicagos stipriausioji įstaiga ^MPT 

• Kodėl neskolinti iš Standard Federal, kurioje Jūs dfcug 
sutaupysite? * •iUy' 

• Duodam paskolas 5%—5%% pagal įmokėjimą, 7 

• Kodėl netaupyti stipriausioje ir saugiausioje tsijtoymo 
įstaigoje, kurioje jau per pusę šimto metų lietuviai 
sėkmingai taupo ? . 

Chartered and supervised by the U. S. Government 
i 

JUSTIN MACKIEWICH, President 
JUSlfrST MACKIEWICH JR., Executive Vice-president 

TURTAS $65,000.000.00 
ATSARGOS FONDAS $6,000,000.00 .' 

STANDARD FEDERAL SAVINAS 
A N D LOAN ASSOCIAT ION 

Į OF CHICAGO Q. 
Į ; Į:,- 4 1 9 2 ARCHER AVE. CHICAGO 35 
r 2 = = = - PHONE: Vlrginia 7 - 1 1 4 1 

VALANDOS: Kasdien, įskaitant šešt. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. p.p 
Ketvirtad. nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. \ ak. Treč. visai neatidaroma. J 

kus, kai sujauktos žmogaus ir į m a l persikėles gyventi iš Chica-
gyvttlio sąvokos Šuniui dažnai i Sos į Los Angeles, pradėjo dirb 
daugiau dėmesio kreipiama, i 'Lietuvių Dienų" leidykloje 
kaip visai pavergtai ir žudo
mai tautai. J. Morkūnas per
skaitė sen. Keating laišką lie
tuviams. Sekė latvių, estų ir 
vengrų atstovų sveikinimai. 

Dr A. Trimako paskaita sa-

KVIECIAMI ĮSIJUNGTI 

Bostono liet. inžinierių ir ar
chitektų s-gos skyrius kviečia 

ir įsijungė į žurnalo redakcinį d a r J*1" nepriklausančius visus 
kolektyvą. Bostono ir apylinkių liet. inži

nierius, taip pat techniškoje Naujas "Lietuviu Dienų' 
žurnalo numeris srityje dirbančius arba techni

ką bestudijuojančius įsijungti 
"Lietuvių Dienų" žurnalo va-1 i skyriaus gretas. Tuo bus su-

sario mėn. numeris jau pasie-'' stiprinta liet. inž. veikla JAV. 
vo turiniu buvo šviežia, origi-į kė prenumeratorius ir platinto-1 Jūs draugiškoje, jaukioje lietu-
nali, konkreti ir logiška. Čia I jus. š is numeris, kaip ir visi ki- į viškoje nuotaikoje praleisite va-
paduodamos ryškesnės paskai 
tos mintys. 

Esame lietuvių tautos vai
kai. Iš Lietuvos, iš savo tau
tos gavome tai, kuo esame. 
Bet mes turime ir duoti savo 
tautai. 

Netaip jau rusams viskas 
ten gerai einasi, kaip galvoja-

ti praeityje, yna įdomus ir i- j karus : per. kas; antrą cmėnesį 
liustracine ir žodine dalimis. -• įvykstančius skyriaus susirin-
"Lietuvių Dienų" žurnalas pri-! kimus ir paįvairinsite savo tech 
einamas ir tiems, kurie mažai \ mškąsias žinias išklausydami 
ar visai nemoka lietuviškai, nes j referatus; taip.pat, bendrauda-
žurnalas turi anglišką skyrių Į mi, gaivinsite savo lietuvišku-
ir parašai po visomis nuotrau
komis duodami abiems kalbo
mis. L. D-nų vasario numeryje I ĮUį O V f N G 

pasikalbėji-1 A. BENIULIS atlieka įvairius 

NAMAS PARDUOTAS! 
Naujausių Prekių už $250, • • • 

skubiai turi būti likviduota. Nuolaidos 50%-75% ant visu prekiii. 
%i0Wię Prekybos Namg pastatas parduotas — visas prekes naujausiu štiliu likviduojamos. 

NAMAS TURt BOTI PALIUOSUOTAS NAUJIEMS ŠEIMININKAMS 

•ton-

UUhi 

.itiiiiiitiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiii 

duodamas įdomus _, 
me. Rusų komunistų planai ne-1 m a a ^ p r o f M y k o l u B i r ž i i 8 k a > į perkratymus bei" per^dnmus 
išsipildė jų užimtuose kraštuo-1 Tame pačiame numeryje rašo ] tolimų ir artimų atstumų. 

iš 

se. Jie tuos kraštus sunaikino: j Rajeckas, J. švaistas, A. špo 
ūkiškai, ir dabar tie kraštai y-1 kevičius, dr. A. Trimakas, B. 
ra reikalingi pagalbos minima- Gražulis ir kt. "Lietuvių Dienų" 
linei žmonių egzistencijai pa- • žurnalą redaguoja: Bern. Braz-
laikyti. Rusai įdėjo miliardus j džionis, J. Kojelis, A. Pauliu-
j tuos kraštus ten laikydami: konis, J. Tininis, M. Stark ir D. 
kariuomenę, ir dabar negali i Cibas. "Lietuvių Dienų" meti-
tais kraštais nė kiek pasitikę- nė prenumerata visame pašau
ti. Bet svarbiausia, kad rusų | lyje $6.00. Administracijos ad-
komunistai ne tik •neperauklė-
jo tų kraštų žmonių, bet prie
šingai, jie nuteikė gyventojus 
prieš save augščiavsiame laips
nyje ir patys paliko amžinais 
priešais. Neigiami žvilgsniai: 

JAV pasisako už laisvės prin 
cipus. leidžia mums veikti, pri
taria ir žada padėti, bet kariau 
ti už mus nežadėjo ir nežada. 
GyvytiE brangi visiems, ir lais
vė perkama brangiai. 

Neturime lietuviai Ameriko
je apsvaigti gerovėje. Mūsų 
apatija — rusų džiaugsmas. 
Vakarų "padėtis laikina. Ji kei
sis, ir mes turime tai išnau
doti, f 

Po paskaitos rezoliucijas 
JAV Kongresui ir Amerikos 
Balsui perskaitė Jonas Morkū
nas. H. Žemelis pasiūlė dar vie
ną rezoliuciją pasiųsti Vatika
nui. Kadangi turėjo paruošęs 
ir tekstą lietuvių kalba, tai su
sirinkusieji pritarė pasiųsti re-
zoliuciją ir Vatikano valstybės 
sekretoriui, kurioje liečiamas 
reikalas Lietuvos atstovybės 
Vatikane. 

Pertraukos metu padaryta 
rinkliava Lietuvos laisvės fon
dui ir surinkta 801 doL Taigi 
beveik 200 dol. mažiau, kaip 
per paskutinius ketvertą metų. rgiausia pasuko jo dr. V. Le-

šeima, — 50 doL, kiti po 
maJnatL' 

resas: 9234 South Broadway, 
Los Angeles 3 , Calif. Id. 

RINOS & VANDENS 
NUTEKAMIEJI VAMZDŽIAI 

f Gutters & Downsponts) 
STOGAI IK DŪMTRAUKIAI 
UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS 

Tel. BIshop 7-7075 iniiiiiiiHiHiimiuiiiiHinmiiiimiiiiiiiiii 

NUO UŽSISENfiJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

» ATVIRŲ ODOS IJGŲ 
Tie, kurie kenčia nuo 8ENŲ AT

VIRŲ IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
ir nesrali ramiai sedeti arba naktimi* 
miegrotl dSl Jų ųfatsenejusios ta iždo* 
niei€jimo ir skaudėjimo senų atvi I 
rų Ir skaudžių žaizdų — uždSkite : 
LEGUI^O .OINTMENT. Jos gydymo 
ypatybes palenjrvins Jūsų skausmą 
ir gralesite v«i ramiai miegoti nak
timis. Vartoklt Ją taiDd nuo skau
džių nudegimu. JI taipgi prašalina 
nteMJIma ligos vadinamos PSORIA-
SIS Taipgi praSalina perMJima ligos 
vadinamos ATKUBTETS FOOT. su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyftlma 
tarpplrMių. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančio*, suskilusios odos, dedir-
vinlų odos išbėrimų ir t-t.. taipgi tin
kama vartoti vaikučiams, kada pa
sirodo skaudus lAberimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduole nuo ts-
vtrAtnlų odos ligų. 
Uegulo Ointment yra 
parduodama: po 76 

Dedarne n a u j a s plieno (coppe-
atloy steel) rinas, kurtų nereikia da
žyti. Taisome rinas ant senų namų. 
l«swaliname U vidaus ir nudažome. I , .-_.„ . , ,K , . . . R 0 
Senas rinas padarome kaip naujas. I V' " " , r « »° 

Ploksčlua Ir pakilus stogus — Tai- i <»>•*<•. IJ.85). Plr-
soiti". remontuojame arba naujai 
dengtame. Dūmtraukius bei "smoks-
stacks" išvalome Ir atremontuojame 
arba naujus įtaisome Atliekame vi
sus namo dažymo darbus i.* lauka 
Atliekame "tuckpotnting'*. — mūro 
rementa-. Esame pilnai Apsidraudė. 
Darbas garantuojamaa. Atdara dieną 
ir nak«. 

LAvadale i-fl047 arba 
ROck«rell 2-H778 

kitę vaistinėse Chi. 
cagoj ir apylinkėse: 
Milwaukee. Wla, Oa-
ry. Ind.. Detrott, Ml-
chlgan arba rašykit 
ar atsiųskite Money 
Orderi j — 

LEGULO, 

»1I 
• M18 W. Eddy St. CMeago S4. ID. 

^i^i^^i 
PASKOLOS PIRKIMUI N A M Ų — 
nuo I metu iki 20 mėty, lengvais mėnesiniais at-
mokaflmais. NnoSimtiai nuo ĄV2% iki 6% 

Taanrtoj»nw mokame aagitag dhldendu* 
Indeliai apdrumti Dd SIO.000.00 

BRifiHTON SAVIMS AND LOAN ASS'N 
4071 Archer flve.r j vakarus nuo Calif ornia A ve. 

CHARLES ZEKUS, Sekretoriai 

OFISO VALANDOS: 
irm, įleolais intrad peoktad ir isitsd. 9 *. r. tkj 4:30 p. p 

rrerHH*eg*»ta uMarvf* vi*» *M»%, V**irftuH*nto* 9 v«J. n-

f 
>• 

• ja - ja i W^MB:WžlhM 4s4 fcdffiinfc-'rjsk 

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI 
$59 vertes minkštos kėdes, nylon ar vilnos 

apmušimu $ -| g.50 
$200 vėrfes 2 dalių soios ir foteliai, naujų 

stilių. likviduojama už $99-00 
$300 vertes 3 dalių nylon sofos, geriausių 

Amerikos fabrikų $-|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 $4.9.00 
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 $1 29 -00 
8 dalių valgomieji, Brazilijos medžio, tik $ 1 8 9 - 0 0 
9 dalių vertes $400 valgomieji, likviduo

jami ui $ 2 8 9 - 0 0 
Virtuves kabinetai $-| 250 

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI 
Naktiniai staliukai, likę nuo setų $-| 2-00 
Brangių miegamųjų, pilno dydžio įvairios 

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

riešuto spalvos, likviduojami po $69-°° 
$300 miegamieji, vralnut ir ąžuolo medžio, 

likviduojami už $ 1 2 9 - 0 0 
$350 vertes 3 dalių miegamasis, riešuto 

medžio, po $ 1 4 9 - 0 0 
$400 vertes 3 dalių, 1959 m. stiliaus 

miegamieji, po $ 1 8 9 - 0 0 
$500 vertes 3 dalių miegamieji geriausių 

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

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

likviduojamos po $2-95 
$20 vertes lempos likviduojamos po $6-50 
$30 vertes lempos, dabar tik $9-50 
.$40 vertes lempos išparduodamos po . . . . $14-50 
$20 vertes lempų dabar turimieji staliukai po $9-95 
$20 vertes kavos, staliukai, ąžuolo, riešuto 

ir raudono medžio, po $9-9$ 
Puikiausi paveikslai, gražiausi vaizdai tik .. ¥0.50 

KILIMAI ' y 

Maži kilimėliai — kilimų pavyzdžiai " 9 9 c 
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 vertes spyruokliniai matracai, ••/<?;* 
likviduojami po $"f^.50 

$39 vertes spyruokliniai matracai, 
likviduojami po $1 9-95 

$49 vertes spyruokliniai matracai, 
likviduojami po $34-50 

Hollyvfood lovos su plastic headboard po ,. $39-00 
$90 vertes Hollywood lovos su puikiais 

matracais po $ 4 9 - 0 0 
VIRTUVES PEČIAI, ŠALDYTUVAI, 
TELEVIZIJOS, SKALBIMO MAŠINOS 

Virimui porcelano gazo pečiai, likviduo
jami po $79.ftfr 

Šaldytuvai General Electric, Hot Point, 
likviduojami po . 

Televizijos aparatai naujausių stilių 

<u 
\HV 

•H '-.»; 
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21" po $ 1 6 9 - 0 0 
Skalbiamos mašinos 1959 m. modelio po $"79-00 

Šimtai įvairiausiu prekių turi būti išparduota nežiūrint kainos. Paskubėkite - tokios geros 
progos niekad nebus! Krautuve užima pilnus tris lotus ir du augstus. 

Namai - Furniture 
* • 

» 

TeL VIctory 2-4: 3224 SO. H A U m H U STREET 
KrantnvS atidaryta: pirmadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniai* nuo 9:00 vai. ryto iki 9:00 valandos vakaro. Kitomis 
dienomis nuo 9:00 valandos ryto iki fJ:00 vai. vakaro. Sekmadienį nuo 12KM) valandos dienos iki 5:00 valandos po pieta. 

> 
\ 1 
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Nepriklausomybes švente 
Vasario 16 Detroite atšvęsta Meninė dalis 

Į * a r e ^ i o m i s lietuvttkomia M Aleksandras 
g r e t o m ^ ^ g r a c m e .lytis per. ^ ^ *£3^» ^mho^. 
nehg greitai tirpsta amerikietiš ką V. Krėvės "Dainą apie arą". 

Po to sekė Z. Arlauskaitės - Mik 
j šienės režisuota ištrauka iš S. 
' Kymantaitės - Čiurlionienės "Au 
jšros sūnų". Meninė dalis buvo 
j baigta J. Kriščiūno deklamaci

ja. 
Aukos 

Pertraukos metu buvo surink-
| ta daugiau 2,100 dol. Amerikos 
; Lietuvių Tarybai — Lietuvos" 
laisvinimo reikalams. Kaikurie 
jau yra atsiuntę savo stambes
nes aukas rinkliavos pirminin
kei E. Paurazienei. Aukas ir 
toliau priima E. PaurazienS ir 
J. Pilka. 

kuose vandenyse. Pasigendama 
ne tik jaunimo, bet ir tų, kurie, 
koją įkėlę į šį kraštą, taip uoliai 
mokė senuosius ateivius tėvynės 
meilės. Nežiūrint Detroito Lie
tuvių Organizacijų Centro gerai 
organizuoto pasiruošimo šiai 
šventei, salėje visgi pasigedome 
daugiau poros šimtų mielų lie
tuviškų veidų. 

Pamaldos 

Vasario 15 d. visose trijose 
lietuviškųjų parapijų bažnyčio
se vyko pamaldos. Kaip papras
tai, organizuotas jaunimas — at 
eitininkai ir skautai — bei sava
noriai ir ramovėnai su savo vė-
liavomie-fr gausi visuomenė tą 
dieną rinkosi j šv . Antano 'baž
nyčią, etą kun. dr. I. Boreišis 
atlaikė žgjBmingas šv. mišias ir 
pasakė" gSiftrų, šiai dienai pri
taikytą/ įmoksią . Šv. Antano | Pakštas DLOC jo garbei suruo 
parapijos choras, vadovaujamas *ė vakarienę. Čia atsilankė arti 
muz. , A ŜSlrto Mateikos, labai J š i m t o organizacijų atstovų ir vi-
gražiai įkšdojes laike pamaldų, i suomenės veikėjų pabendrauti 
sugiedojo porą širdį jaudinan- j s u žymiuoju svečiu. Vakarienės 
čių giesmių ir pamaldų pabai- i m e t " dalyvius prof. K. Pakštui 

PARAPINĖJE MOKYKLOJE 

Seselės pranciškietes visuo
met labai stropiai pasiruošia 
Vasario 16 minėjimui. Atitin
kamai papuošia klases, o moki-
niukai puikiai pasiruošia gana 
sudėtingai programai. Net mek 
sikiečių vaikai, kurių šioje mo
kykloje yra apie trečdalis, soli-; 
dariai su lietuviukais gieda Lie- j 
tuvos himną! Šitoks momentas, 
kada svetimos tautos vaikai gie \ 
da Lietuvos himną, kada vai-į 
kas, ištiesęs rankas j dan^ų, i 
maldauja Viešpatį laisvės nu-' 
skriaustai, visų apleistai, netgi 
ir kaikurių savųjų pamirštai tau 
tai, palieka ne tik vaikui, bet ir | 
suaugusiam neišdildomą įspūdi.! 

KAZIUKO MŪGfi 

Kalbėtojo pagerbimas 

Vasario 15 d. Yorba viešbu
tyje buvo pagerbtas pagrindinis 
minėjimo kalbėtojas prof. K. 

PAVELDĖJIMO MOKSLAS IK 
JO RAIDA 

Kovo 8 d-, sekmadienį, 4 va!, 
p. p. Tarptautinio Instituto pa
talpose, 11 E. Kirby Detroito 
Lietuvių Kultūros Klubas šau
kia susirinkimą, kuriame agro
nomijos dr. J. Mo.kaitis (dir
bąs Michigano universitete, Lan 
singe, augalų derinimo srityje) 
skaitys įdomią paskana "Pavel
dėjimo mokslas ir jo raida"'. 

Įėjimas visiems laisvas. Visi, 
kurie domisi mokslo pažanga, 
maloniai kviečiami atsilankyti. 

Po paskaitos bus tradicinė ka 
vutė. D. L. K. K. v-ba 

MIRTYS 

Vasario mėnesį iš mūsų tarpo 
išsiskyrė a. a. Frank Stanislo- j 
vaitis, 65 m., gyvenęs VVhitcomb vanorių vėliava", išspausdinta-
gatvėje, a. a. Lucija Davis, 66 me praėjusią savaitę Detroito 
m., gyv. Fenton gatvėje, a. a., žiniose, buvo praleistos dviejų 
Anna Shuipis, 62 m., gyv. 7242 kūmų — J. Ambrozės ir M. Ku-
Bingham. einskienės — pavardės. 

RENKAMA NAUJA LB 
APYLINKES VALDYBA 

ris bus Hispanos Unidos salėje. 

Kovo 8 d. laukiame visų Det 
roto ir apylinkių lietuvių atai- į g. m . kovo 15 d., sekmadienį, j 
lankymo į skaučių ir skautų i Detroite bus renkama naujoji' 
ruošiamą Kaziuko mugę. j LB apylinkės valdyba. Visa lie- j 

Mugė įvyks buv. lietuvių sve- I Aviškoji Detroito visuomenė i 
tainės patalpose. Pradžia — 10 ' v r a kviečiama šiuose rinkimuose 

i priešais Sv. Antano 
12:15 vai. 

bažnyčią 
Valdyte 

vai., įėjimas laisvas. Nepraleis
kite šios gražios progos pabend
rauti su jaunimu, pajusti vilnie-
tiškas anų laikų turgaus nuotai
kas. Visi būsite skautų tėvelių 
pavaišinti skaniais lietuviškais 
valgiais. 

Savo atsilankymu paremsite 
jaunimo pastangas savo darbu 
užsidirbti pinigų skautiškai veik 
lai. K. K-ne 

gausiai dalyvauti. 
Naujos valdybos rinkimai bus! 

visuotinio susirinkimo metu, ku 

VI. Mingėlos straipsnyje "Sa-

S O P H I E BARČUS 
RADIJO VALANDA 

. Visos prottramo* i i WOPA 
AM 1490 KtlOCycles FM 102-7 MC 
Kasdien: n u o p'rmadlenlo lkt penk
tadienio 1 0 - 1 1 vai ryte. gestadleui Ir 
sekmadien i 8:»0 lkl 9:30 vai. ryt*. 

Vakaruškos pirmadieni 7 vai vak 
Rast ine: 7 1 5 * So. Maplewood A ve . 
Cnicago 3* . n i . Trtef HE 4-2413 

Maldos iš Sibiro 
MARIJA, GELBĖKI MUS 
Sibiro tremtiniu ranka rašyta 

maldaknyge. 
Maldos originalios, j u pačig kur-

| tos. žavios minties gilumu ir grožiu, 
j auka Ir kančia. Persunktos didele 

Dievo, tėvynes j r žmogaus meile. 

IAleido ATEITIS, spaude Imma-
I • ulutu l'ress. I'utnam, Conn. 
j Gaunama pas platintojus Ir ATEI-
| TIKS admIrii.stracijoje 

916 VVillouffhby Ave., 
Brooklyn 21, N. Y. 

Tel.: GLenmore 2-2923 
Kaina 1.00 doL 

Jr 

Vienes vaizdelis 

goje sugiedojo Lietuvos himną, j 
YV^stern augštesn. mokykloje 

Iškilmingas posėdis buvo pra 
dėtas Lietuvos kariuomenes kū
rėjų savanorių skyriaus vėliavos 
pašventinimu ir jos įteikimu sky 
riuL Šventinimo apeigas atliko 
tėvas Tomas Žiūraitis, OP. Sa
vanoris kūrėjas Jurgis Mitkus 
vadovavo šiam iškilmingam mo
mentui, pristatydamas visuome
nei scenoje sustojusius kūmus. 
Šiose iškilmėse, be JAV ir lie
tuvių tautinės vėliavos, dar su 
savo vėliavomis dalyvavo Ame
rikos Lietuvių Veteranų 1722 
postas, vyčiai, skautai, ateitinin 
kai ir .kariai ramovėnai. Kūrė
jų savanorių Detroito skyriui 
vėliavą padovanojo Dariaus ir 
Girėno Klubas. Jo pirm. J. Paš-
kauskas vėliavą įteikė savano-

pristatė vakarienės 

is minėjimo 
Toks minėjimas įvyko šv. An

tano parapijos mokykloje. Bu
vo pradėtas JAV ir Lietuvos 
himnais. Petras Brokas paskai
tė iškarpėlę Lietuvos istorijos, 
M. Kutkus padeklamavo "Mano 
gimtinė", o A. Čiunkaite — "Lė 
lyte gražuolytė". Visi sudaina-

šeimininkė I vo "Daug, daug dainelių", R. Mi 
E. Paurazierie. Užkandus, buvo i siūnaitė padeklamavo "Anykš

čių šilelio" ištrauką, 7 ir 8 sky
riai pašoko Kalvelį ir Žiogelį, 
1 ir 2 skyriai padainavo "Pelė-

pareikšta eilė įvairiausių minčių 
ir linkėjimų. Pirmuoju sveiki
nęs A. L. T. S-gos Detroito sky
riaus vardu J. Gaižutis prašė! dą/', V. Kutkus padeklamavo 
svečią Vasario 16 proga kalbėti I "Šaltį", gi 7 ir 8 skyriai padai-
tik apie vieną Lietuvą. Dr. Ad. j navo "Šaltyšių" ir "Prie miške-
Damušis pastebėjo, kad yra ge- j lio", Vilija Baukytė deklamavo 
rai, jog naujos idėjos sukelia ir | "Pasimelsk, vaikuti", o grupė 
sujudina lietuviškąją bendruome I vaikų baigė giesme "Sveika, Ma 
nę. M. Šimonis sveikino 265 j rija", 
kuopos vardu, prisimindamas se \ 
ną pažintį ir darbuotę vyčiuose, j VASARIO 16 PER RADIJĄ 
Pr, Zaranka vietoje sveikinimų j 
padainavo"- svečio mėgstamą' 
"Subatos vakarėlį"... Detroi-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Siunčiame jvsiraus turinio siuntinius j Lietuvą bei kitus kraštus. 
Siunčiame medžiagas, odas. avalynę, maistą bei kitas gėrybes. 
Siunčiame VAISTUS LABAI 2EMOMIS KAINOMIS. DIDELIS • 

PASIRINKIMAS, SIUNTINIŲ PRISTATYMAS — 4 iki 5 savaičių 
laike. -

Standartinis TB vaistu siuntinys (su muitu ir 
persiuntimu; $40.25 

STREPTOMYCIN 90 gr (o 1 gr. 
Rimifon La ROCHE 1000 tab. *' 50 mg. 
Isoniazid < rimif.) 1000 tab. (a 50 mg. 
PAS 0.5 1000 tab. 

(šie vaistai Lietuvoje verti daugiau nei porą tūkstančių rublių) 
Cukraus 40 sv. su muitu ir persiuntimu $20.50 
Turime didelį pasirinkimą vaistų sulig receptų ar be, turime 

taip pat didelį pasirinkimą maisto, medžiagų ir kitokių gerybių. 
Nauji kainarašėiai jau gaunami. Kainaraščiai, patarnavimas ir 

informacija lietuvių kalba. 

ORBIS Export & Import 
3004 W. 23rd St., Chicago 23, III. 

2258 So. Sacramento Ave. Chicago 23, m. BI 7-5362 
Darbo valandos nuo 9 iki 6 p.p. 

4414 So. Rockwell St , Chicago, 32 111. YA 7-2445 
Darbo valandos nuo 9 iki 8 p p. 

3570 (Gaiva) VV. Vernor, Detroit 16, Mich. TA 5-9783 
l>arbo valandos nuo 9 iki 9 p.p. 

2100 61st St., Kenosha, Wisconsin - OL 4-2373 

u ic A II i \ s k \ s 
4. U. lELKVlSIO.N 00. 

2&I2 W 47th St., KR <M»M 
i \. KALIU A l , Hl-FT. VĖSINTI V A 
!'nr<l><>titi<t--uti.-»ma>>. SHt. uždaryu> 

M O V I N G 
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus ir į 
kitus daiktus. Ir iš toli Miesto j 
leidimai ir pilna apdrauda. 
2047 W. 67 PI., WA 5-8063 

Vestuviy nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė 

HHK1N PHOTO ST11W0 
(Incorporated ) 

EDVARDAS UL1S, » r . 
4058 ARCHER AVENDE 

TeL Mrginia 7-2481 

1/2% PADIDINA 

D IV IDENDĄ! 

AND LOAA 
ASSTi 

C R A N E S A V I N G S 
2556 WKKT 47tt» STKUtf LAfayette S-1083 

B. R. Pietkievricz, pres.: E. R. Pietkieuicz, sekr. Ir advokatas 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Mokarae augštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame ir 
valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai tw^w»ir»mt.» 

Pradekite taupyti atidarydami sąskaita šiandien. Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmadieniag tr ketvirtadieniais nuo » iki 8 v»L vakaro; 

uždaryta, o 5-st. nuo 9 iki vidurdienio. 

• r r- . 

antrad. ir penkt. 9 iki 5; trrtiad. 

to šaulių vardu sveikino M. 
Šnapštys, ateitininkų sendrau
gių — L. Bajoriūnas, Balfo — 
K. Jurgutis, vilniečių s-gos — 
A. Misiūnas, dr. Karvelis, V. 
Kutkus, Povilas Molis, inž. Č. 

rhj atstovui gen. Černiui, kuris Staniulis ir dar visa eilė atsto-
veliavą/ perdavė skyriaus pirm. j vų. 

Vasario 16 proga vasario 15 
d. per LJtifuanian Melodies ra- I 
dijo valandėlę jautrią kalbą pa- j 
sakė radijo valandos direktorė 
ir pranešėja Petronėlė Bandzie-
nė, pažymėdama, kad jokia tiro-1 
nija nebuvo amžina, ir Lietuva j 
vėl bus laisva. Minėjimas baig-| 
tas simfoninio orkestro pagrotu | 
Tautos himnu. Lietuviškų Melo j 

J. Šimkui, o šis — vėliavininkui 
S. Grusniui. Gen. J. Černiui ta
rus žodį, savanorių kūrėjų vė
liavos Jbentinimo ir įteikimo iš
kilmės ,)>UTO baigtos. 

DLOC pirm. A- Nakas, pradė
jęs minėjimą trumpu žodžiu, 
programos vedėju pakvietė dr. 
Kazį Karvelj, kuris, negaišinda
mas laiko, visą programą pra
vedė labai sklandžiai. JAV him
ną sugiedojo Pr. Zaranka, in-
vokaciją'sukalbėjo tėvas dr. T. 
Žiūraitis, OP. Buvo pagerbti žu 
vusieji ir nukankintieji už Lie
tuvos laisvę. Perskaitytos gu
bernatoriaus ir burmistro pro
klamacijos. JAV senatorius Phi 
lip Hart savo trumpoje kalboje 
pabrėžė JAV nusistatymą — ne 
pripažinti sovietų aneksijos. Po 
latvių, estų ir kitų tautybių 
sveikinimų kalbėjo prof. Kazys 
Pakštas. Kalbos pradžioje paci
tavo savo paskaitų, skaitytų l i e 
tuvoje prieš daugiau kaip 30 
metų kaikurias ištraukas, lie
čiančias Lietuvos likimą. . Apta
rė lietuvių tautos pasiektus lai
mėjimus. Jis sako, kad nėra 
mažos v^ajrtos, kad kiekviena 
tauta yra didelė, kuri kovoja už 
savo ir kitų laisvę. Dar paste
bėjo, kad mūsų susiskaldymas 
[ keliolika partijų partift yra 
refajrfJtįjfajaaaolio kvailystė. At 
ynHntTO *įp žodžiai, kad lietuvių 
nėra perdaug ir nė vieno nega
lima "iimesti is laivo". Prele
gentas labai liūdnai aptarė Va
karų civilizacijos likimą, kurį 
užplūsianti barbarija. Lietuviai 
turi bū^iidruska šioje didžiojoje 
disorientiufcjoje. Pasitiki jauni
mu, k a V lemiančiu veiksniu iš
laisvinimo darbe. 
..-• • '•£k£^- ' 

Kalbaa'baigus, V. Pajaujytž 
feraka^fezoliucijaa, kurio* bu 

•C72L. 

dijų radijo valandėlė kasmet į 
Prof. K Pakštas savo žodyje I gražiai pamini Vasario 16. 

iškėlė augančią sovietų grėsmę į 
SUKAKTIS 

Vasario 14 d. suėjo 14 metų, 
kai karo fronte, tolimoje Bur-

C I / I D ' C SELF 
OI%#4r O S E R V I C E 

Liquor Store 
5515 SOUTH DAMEN AVENUE 

AU PH0MES - WALBR00K 5-8202 
MARCH — KOVO 5, 6, 7 D. D. 

TV - RADIJAI - PLOKŠTELES - HLFTs 

FRANK'S 
T E L E V I S I O N 8C R A D I O , INC. SAU* AND 
Sav.: PR. KEBAIS, P. E.\DZELJCS. 4. BEJDOE&ITiS SERVICE 

3240 S. HALSTED STREET TEL CA 5-7252 
^N-

ir reikalą lietuviams būti toliau 
nuo Rusijos. Priminė "atsargi
nės" Lietuvos idėją. Nors se
natvės nepažjstąs. tačiau be lie
tuvių rūdyjąs. Apie susikaldy-
mą partijomis atsiliepė neigia
mai ir linkėjo lietuviams dar
niai veikti St. G-kas 

moję žuvo JAV karys, jaunas 
lietuvis, Staff Sgt: John J. Mar
kūnas. Tėvai Jonas ir Louise 
Markūnai yra uolūs lietuviškų 
reikalų rėmėjai. 

MONNET, I.MPORTKD THREE STAR 
OOGNAC Fifth $469 

BISQUTT THKEE STAB COGNAC Fiftli $4-98 
HENRY MONNOT IMPORTED 

FRENCH BRANDY Fifth $3-98 

DETROIT, M I C H . S K E L B I M A I 
Perkant ar parduodant namus 

ir apdraudžiant turtą 
Jums patarnaus 

V L A D A S S E L E N I S 
narys United Nortfmestern 

Reahv A«oci«tion 
šaukite telefonais 

ofiso: WE S-7000; res.: WE4-4821 
arba atsilankykite į 

GUSTAFSON REALTY CO. 
13000 Schoolcraft kamp. Sorrento 

wmĖmmmBtmmmmmmmxmmmm 
DETROIT'O BIZNIERIAI 

IR PBOFESIORALAI 

Jeigm norite pirkti arba parduoti 
namua, sklypus, Biergarden.ua — 
alines, ūkius ar vasarvietea kreip
kitės | 

V L A D 4 B A R A U S K E 
ELSEA REALTY AND 

INVESTMENT 00. 
6217 W. Fort S t 

atstovą 
Telefonai: ištaigos VI 3-6000, 

Rezidencijos — TA 6-4366 
Si JmonS yra pati stambiausia Mi-
chicano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentama 

LITHUANIAN MELODIES 
RADIO VALANDĖLE 

Stotis WPAG. bHgs 1050 
Sekmadieniais 1:00—1:30 p. p. 
Direktorius RALPH VALATKA 
15756 Lesure, Detroit 27/ Mich. 

BRoadvray 3-2224 

GRACN ALCOHOL, 190 Proof VJSJP. Fifth $ 4 . 8 9 

ONZANO VEBMOUTH 
Dry or Sweet Ftftti <Į.39 

IMPORTED GERMAN MAY WTNE Fifth $1-39 
IMPORTED POLISH RED CURRANT 

APPLE WINE or n f th $1-89 
aMPORn1^ CUEMA DE COFFEE 

U Q U E I R Fiflh $5-49 

VIMCAS KIRSIMAS 
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Midrigan 
Tel. WE. 4-8165 

GE\ERAI> COVTRACTOR 
Atlieka }\-a-rlus statybos pataisy

mo ir pertaisymo darbus — stalintn-
kystes. cemento, mūrijimo, elektros. 
plumbingo. dsJrymo ir dekoravimo. 
Atskiru kambariu bei butų {rengimą 
pastogėse ir skiepuose 

Skelbkites "Drauge". 
.- * Pirkit Apsaugos Bonus 

HAMMS. MILLERS, PARST, 8CH0LJTZ, OLD 
STYLE Cas© of 24 — 12 oz. Caps Case $ 3 . 8 9 

GRANT W0RKS 
ALYVA ANGLYS 

Sąžiningas patarnavimas. 
Geriausios rūšies anglys tr 

alyva. 

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

OLympic 2 - 9 3 1 1 
Adam Bernadisus 

871S 

A L E X B R I N A S 
GENEBAL COVTRACTOR * CARPENTER 

PHOVE LAFAYTTTE 3-T7B EST 4SBD STREET, 
Visų rūsių darbai: medžio, mūro. cemento, plaaterio, elektroa, 
olumbinsro ir kiti. Garažai, butų ir biznio patalpų pei latoyiaaL 

AUGUCTINERRRAU 
REER Case of 24 

IMPORTED GERMAN 
— 12 oz. Bottles Case $7-50 

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR 
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS 

,-«r¥Tv 

MIDLAND 
•ivmas ,-if 

dr 
SIUNTIMUI f LIETUVĄ AR KITAS ŠAUS 

visų r&ih) VTLVONfiS MED21AGOS importuotos i i Anglijos 
Didžiausias pasirinkimas vyrams ir moterims 

net ir vietiniam vartojimui. 
Didelių išmierų skaros moterims. 

WAYNE DRY GOODS HOUSE 
WHOLESALE & RETAIL, Savininkas: HENRY TOBET 

Michî an Ave., Detroit 10. Hich. 

^ 
Tek»ff*ai: pardaotoįvfs VT .V41S0 — re«id<*nrijOH LI 2-0119 

Mes 

mokame 

Augštą 

Dividendą! 
40S8 A R O n B AVENUE. TeL LA S-671* 

AUGUST 8ALDUKAS. 

•S40MEH4 
VISU LIETUVIŠKU 

KCtONUt 
Sfcucuusu m 

rtLNINOIAUSU 
T A U r Y M O 

• INOIOVl 

•?.» 

Kuriose Kiekvienos Santaupos Yra 

ir Paskelti Duodamos tomą Islglpanri 
LOOajveMHs oajycjejMis 

^ 

PERKRAUSTYMAI - M O V I N G 
Pigos, saiininsaa darbas. Visi apdraudimai D& arrhnų Ir 

'- -nų distanciją Aaukite sekančiai-

ANTANAS V I L I M A S 
S415 SO. LTn ̂ MCA AVE*, CrHCAQO. nJL 

Telefoosa rR««tfer 9-1882 

CHICAGO SAVINGS I LOAN ASSI. 
624S V?eftero Ave. Chkaujo 36, D l 

CONTIRUTAL SAVINGS l LOAN ASSN. 
4559 S. PanliM St, Chicago 9, m.. TArdt 7 0145 

CHANE SAVINGS i LOAN ASSN. 
2555 Wes1 47th Street Chicago 32, HL 

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN. 
3430 South Halsted Street Chicago 8, Dl. 

ST. ANTH0NY SAVINGS A LOAN ASSN. 
1447 S. 49th Ct., Cicero 50,111. tel. TO 3-8131-32 

1800 
UNIVERSAL SAVINGS 
South Halsted Street 

LOAN ASSN. 
Chicago 8, M. 

• 

F^Mte. ^"S* 'š**+ *~ ^f^sw>- •*& 

iHfv f f 
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http://Biergarden.ua


A DIENRAŠTIS DRAUGAS CHICAGO. ILLtNOtS Ketvirtadienis, 195& kovo 5 . 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Amsterdam, N. Y* , Baltimore, Md. 

Vasar io 16 minėjimą-, Naujos vi ltys 

Saginavv, Mlch. 
Vi* Pittsbursho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA Kur stirnos randa prieglaudą 
Pusiaukelėj nuo Sas inaw už- į Pjffsburgh'O L i e t u v i u 

sukame j ūkį, kur kiekvienam Katalike Radijo Program* 
naujai atvykusiam lietuvii knn • • w 

CLASSIFIED & HELP WANTED ADS 
s = 

Vasar io Šeš iol iktos ios minė- Nepriklausomybės šventės ; t a į akis lietuviškas rūpintoje-
jimą sut^engė A m s t e r d a m o LJe j minėjimas jau praėjo. Draugi-
tuvių B e n d r u o m e n ė s skyr ius , jų Tarybos ruoštame bankete 
Pagrindinis minė j imas į v y k o ; (Ji 14) žmonių prisirinko pa
vasario mėn . 2 2 d. A L K sa lė - į kankamai. Baitimorės mies to 
je. ^Tažiau dar prieš tai , v a - ' burmistras kalbėjo: "Tiesa, 
sar io m ė o . 16 d.., per v i e t o s ra kad kaikurie amerikiečiai ma-
dijo l i e tuvišką valandėlę buvo no, j o g pavergtaisiais rūpintis 
gražiai p a m i n ė t a Vasar io 16-jL m u m s neverta. Tačiau jie k lys 

V a s a r i o mėn . 2 2 <L 1 1 valan- i **• V i s i privalome dirbti — aš 
dą amsterdamišk ia i l ietuviai s u \ ^ P P * dirbsiu, - kad kiek-
sirinko bažnyč ioje pasimelst i | ̂ ^ pavergtas kraštas būtų 
už kenčiančią Lietuvą. Kun. K 
Balčya a t la ikė pamaldas, tar 
d a m a s pr i ta iky tą pamoksią , iš 
keliant L i e t u v o s praeit ies reikš 
m ę ir j o s pat į graž iaus ią žydė
j imo la ikotarpį 1918—1940 m. 

Laike pamaldų bažnyt in is 
choras g i e d o j o g i e smes , vargo
nais pa lyd int J. Olišauskui P o 
pamaldų c h o r a s sugiedojo lie
tuvių t a u t o s himną. 

Pagr ind in i s minė j imas pra
dėtas i š k i l m i n g u L ie tuvos ir 
A m e r i k o s vė l iavų pagerb imu, 
g iedant h i m n u s . P o t o progra
m o s p r a n e š ė j a s a d v o k a t a s 
Stokna . p a s k e l b ė p r o g r a m o s 
vykdymo planą ir perska i tė 
New. York Gubernator iaus at 
sišaukimą (proklamaci ją ) , va 
sario mėn . 16- ios proga. P a 
aiškinęs proklamaci jos re ikš 
mę, k v i e t ė k o m i t e t o pirminin-

su laiku laisvas. Lietuva nepri 
> klausomybę atgaus ." Bankete 

dalyvavo dar du kongreso ats
tovai ir keletas pareigūnų i š 
VVashingtono. 

Iškilmingas posėdis įvyko 
IL 15, kuriame prof. D. Krivic 
kas aiškiai ir suprantamai nu
švietė šių dienų juridinę Lietu
vos padėtį, šeštadieninės mo
kyklos mokinių vaidinimas ir 
tautinių šokių grupė buvo pa
sigėrėtinai. Daug džiaugsmo 

l is kieme. Nebuvo abejonės, 
kad čia lietuvis g y v e n a Tai se
n a s ateivis Adomas Naujelis. 
Ūkio žemė nederlinga, bet ma
tyti , kad rūpestinga ranka val
do. Visur tvarka. Rūpintojėlis 
ten stovi jau 23 metai, kada 
Adomas įsigijo minimą ūkį. 

Kadangi ūkiui priklauso 200 
akrų miško, tai trobesiai visai 
netoli miško. Nustebome pa
matę pakelėj būrį stirnų, o vie
ną net kieme pale inamus vaik
ščiojančią. Adomas pasakojo, 
kad jis uždraudė savo ūkyje 
medžioti. Prasidėjus stirnų me 
džioklės sezonui, į jo mišką bė
g a nuo mirties visos stirnos. 

j Cia jos saugios ir jų tuo metu 
į pilna 

— Šią stirnelę, kurią matote 
prie namo, — pasakojo Ado
mas , — radau pernai prie sa

kelė didelis būrys atsilavikiu- i v o tortinės durų sužeistą, vi-
sių. N e tik džiaugsmo, bet ir 1 "** nebijančią žmogaus. Varg
u č i ų , kad bakiomriečiai b u n - . * » bavo Perkauta šlaunis. Aš 
da ir vėl pradeda gyventi. Va- j Į* gydžiau, ir kada ji pasveiko 
sar io 16-sios šventė paliko la- * ^ ° * I m ž k 4 

vadovaujama — 
Lietuvos VyčiŲ Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
Iš STIPRIOS IR GALINGOS 

W L O A 
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

Kiekviena sekmadienį nuo 
1 8 0 Iki 2:60 vaL p. p. 

1 Visais reikalais kreipkitės šiuo ad
resu: Uthuanian Catholic Hour, 
Radijo Station W L 0 A Braddock. 

Pennsy 1 vania. 

KAZYS ČESNAUSKAS 
12116 So. 93rd Ave. 
PALOS PARK, LLL. 
Telef. GIbson 8-4938 

• Generalinis kontraktorius 
naujų namų statybai, (vai
siems remontams ir namų per
tvarkymams • Turime didelj 
patyrimą namų statyboje. • 
P a t y s atliekame cemento ir 
medžio darbus. • Apskaičiavi
mai nemokama:. 

bai gerus Įspūdžius. 
Da inos ir žodžio vakaras, 

dalyvaujant v i s i ems savu gar
s u žinomai solistei A. Stempu-
žienei ir aktoriui Vitaliui 2u-

ką kjin. K. Balčį tarti žodį. J i s I k a u s k u i <«* J - Palubinskui, 
kalbi jo t rumpai , bet g a n į t ik i - j k a , P b u v o anksčiau skelbta) , 
nančiai i r jautriaL | v w a i n e t o U J* " " * * LB Bal-

T o i i a u ' s c e n o j e pasirodė kon- t u n o r e s apylinkė, kad visuome-
gresmanas S S. Stratton, kurį "* ^ P a ž i n d i n u s su soliste, mu-
dalyviai š i l ta i sut iko. J i s pra- s ų Pad*T>geje dar nebuvojusia, 
bOo, ar k i ta ip tar iant pasis*ei-1 "* k a r t u Paminint aktoriaus J. 
kino, l ie tuviškai: "Gerą dieną ^ ^ n s k o sceninio darbo ju-
mieli l ietuviai". P o t o p a s a k ė 
trumpą kalbą; aštr iais žodžiais 
pasmerkė okupaciją ir pareiš
kė vilčių L i e t u v o s laisvei. B a i g 

1 bilėjų. Štai v isos detalės: 

dainas p a ž y m ė j o , kad š iuo m e 
t a L i e t u v o s iš laisvinimo reika
lu dažniau kalba žymiej i J A V 

Vakaras Įvyks šeštadieni, ko 
vo mėn. 7 d , 7:30 vaL vaka
re, Lietuvių svetainės didžio
jo j sa lėj . Biletai gaunami pas 
valdybos narius, jų bus ir prie 
Įėjimo, o kaina — 1.50 suaugu
s i e m s ir 75 jaunimui bei stu-pareigunai n e g u anksčiau. 

" « a s t w » nebus , bet Lie tuva ^nUim. P o koncerto įvyksta 
nepražus", ba igė s a v o žodį 
kalbėtojas . Publ ika nuoširdžiau 
šiai j a m paplojo . P o j o sve ik i 
no m i e s t o burmis tras ir per
skaitė s a v o trumpą proklama
ciją. 

Švento Kazimiero parapijos 
pradžios m o k y k l o s mokiniai, s e 
sėlių m o k y t o j ų vadovaujami 
suvaidino "Vil t ies spindulius". 

vakariene. Joje kviečiami visi 
dalyvauti , prieš tai užsiregis-

Bet š ia i s metais 
ir vėl grįžo, nes tik dvi savai
t ė s beliko iki stirnų medžiok
lės sezono. Žvėreliai nujaučia 
pavojų. 

Žiemos metu pas mane šim
tai fazanų ir jie jaukesni negu 
mano vištos. A š sušeriu didelį 
kiekį grūdų. N o r s m a n o žemė 
nėra derlinga, bet Dievulis man 
atlygina už mano globą paukš
tel iams ir žvėreliams. Užauga 
geri grūdai. 

Galbūt vienintelė lietuviška 
sodyba Mkhigaa valstybėje, 
kur rūpintojėlis pr imena Lie
tuvą. Glaudžiasi čia žvėreliai 
nuo patvojaus ir šeriami paukš
teliai, i. Vaičiulis 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
Angffg ir Alyvos 

Pardavimas 
Telef. REpublic 7-5803 
Visu rftsnj 

M A K Ų l L T l t FAKK.O C t M K t 
Tvirtas mūpae 1 po 5, gražus du 

butai Ir uždari porčiaL rūsys, alyva 
šildymas, garažai 121,200. 

Šviesus mūrinis arti Maria Hign, 
5 karab., karpetai, gazu sUdymas, 
garažai. Vertas $22.000. 

Duokite pasiūlymą už 4 butu mū
rini, naujos vonios, virtuvės, baldai, 
alum. langai, alyva šildymas, 3 gara
žai. 

Savininkas padės: jei galite įmo
kėti $25,000. gausite 2 augstų mū
ra su 816,000 pajamų metami. 

Mielas 7 metų 6 kamb. mūrinis, 
šviesūs 3 miegamieji, luksus įreng
tas sausas rūsys, gazu šildymas, 
stiklo moderniškas porčius, 2 gara
žai. 

Geri bungaloHs. 7 kamb. už 
$17.800 ir 6 kamb. už J1S.000. 

arti "Draugo" C kamb. 2 metų 
mūras ir garažam, moderniškas na
mas $22,000. 

ilrdvus 1 metu, 2 butų namas ( 
ir 5 kamb., 2 garažai. $37,000. 

2 botu mūras gazu šildymas, ga
ražai $26,000. 

Mūrinis 3 dideli butai ir groaer-
nė. Garažai. $43,000. 

Biznis nanjnm name ant kampo 
$3.500. 

Brighton parke jaukus 2 butų 
medinis, naujas centrinis alyva Šil
dymas, vonios $12,900. 

Bridgeporte 6 po 4 apart-
meninis mūras yra vonios, $300 
nuomos. Kaina $22,000 ar pasiū
lymas. 

Gage parke 50 pėdų lotas $8,800. 
Erergreen parke 6 kamb. nauja 

mūro rezidencija ant 40 pėdų loto, 
modarn, įrengimai, 2 vonios. Kai-

$28,900. 
< Arti Rosetando 3 butų aamas ant 
• plataus loto. alyva šildymas. Gara-
• žai. apie $300. nuomos. Nusileis i i 

$25,000. 

K. VALDIS REAL ESTfiTE 
2855 W. 89th S t 

B E 7-7200 arba B E 7-8334 

Priešais Marųuette Parką ši apinauja mūr. rezidencija parduoda
ma šią savaite už rimtą pasiūlymą. Pažiūrėję įvertinkite. 

Tamsta nerasite geresnio pirkinio, nešančio apie $15,000 metinių 
pajamų, nes tikrai geras mūr. apartmentinis namas puikioje 
apylinkėje. Apie $90,000 įmokėti. Mes asmeniškai rekomenduo
jame kaipo augštą dividendą duodant} turtą. Prašome įsidėmėti, 
kad ypatingos aplinkybės verčia parduoti. 

Tik 12 m. mūr. rezidencija Marąuette Parke. Aluminiai langai. 
Nauji garažai. Tori būti parduota dar šią savaitę už $21,500, 
arba rimtą pasiūlymą. •£.• tbiv 

Arti mokykla ir susisiekimo apinaujas dufletis. Stebėtinai žema 
kaina, apie $22,000, net ir su mažu įmokėjimu. 

Investavimui tinkamas 12 vienetų mūras. Apie $6,000 pajamų. 
Greit parduodamas ui rimtą pasiūlymą. 

Arti 47-os ir Ashland. Pasiryžusiam biznieriui auksine proga pra
turtėti, tavernos ir likerių biznyje. Savininkui mirus lengva 
derėtis. 

Gage Parke — liuksusinis 7 m. 2 po 6 kamb. mūr. Dvigubas 
sklypas. Mūr. garažas. Karšto vandens šildymas ir antri langai. 
Turi skubiai parduoti u i nužemintą kainą. 

BUTŲ NUOMAVIMAS — ES'COME T AX 

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

REpublic 7-9400. EVALDAS KURŠIUS, vedėjas 

REAL ESTATE 
: • 

LRENGTA 

ra apšildymo 
įvedimas, 

perdirbimas ir pataisymas. 

Greitas, sąžiningas ir pigus 
patarnavimas. 

ATLASFUELCo 
ATSTOVAS 

4919 So. N u l i u Street 
le te l . FKospect 8-7960 

Vaidinimas pritaikintas Vasa 
rio 16-jai, tai šokių, deklama-1 ** a k t o r i u i «>nt scenoje, nie-
cijų ir dainos montažas. Dide- i !?*. 8lU?n.nfbu8 leidžiamas af 
iio įspūdžio padare skautų lau
žas, lietuvaites malda prie kry 

Dar kalbėjo 2 senatoriai 
ir 17 rumtĮ atstovų 

narių 
WASHINGTONAS, D . C , ko-

truojant pas valdybos narius v o 2. — Be tų senatorių ir kon-
ir sus imokant išlaidas. igresmanų, kurie kalbėjo vasario 

Atvykusiej i programos metu 1 8 * » 2 senatoriai ir 17 kongres-
prašomi laikytis pritinkamai, ^ ^ & į m P " ^ . M*" 
ypač stengiantis prižiūreU p r i e 1 ? * 6 ' vedamuosius, gubernato-

,. . . , . , *^. irių proklemacnas. rezoliucijas 
augU, jei kas susigalvotų j o r . f ^ , K o t t g r e s o D i e n y n ą ( C o n 

gressional Record — Appendix). 
Tokių pavėlavusių tarpe yra 

senatoriai Kennedy ir Proxmire, 

Marquette Parke, %-ių butų mflr, 
6 m. senumo. 2 maS. garažas. Geras 
pirkinys. $33,200. 
Prie Gage Parko. med. narnas, S-jų 
butų — 5 H k. ir 2 po 3 k. Namas 
gerame stovy. Skubėkite. $14,600. 
Maraoette Parke prie liet. baž. 2-jų 
augštų mūr. namas 2 po 6 k., 2 mas. 
garažas. $30,900. 
Marąuette Parke. 2 modernūs bun-
ga)ow — vienas 6 k. (3 mieg.); an
tras 5 kamb. 6 m. senumo. Garažai. 
Pirksite nebrangiai. 

VAINA REALTY 
6540 SO. WESTERN AVE. 

RE 7-9515 ir RE 7-4639 

Mūr. 2 b. ir kr., c šlldimas—18,500 
arba n«>feslonalam* i g S f t • • & * * * * - * Š U < L 8 * " 1 ^ 2 ° ® t Sąrašas bargenų. geru namų, bfzmg. 

i Pelningai pirksite ir gerai parduo-
; site, tik per šia praplėsta ištaigą. 

BUDRECKAS 
MSI ARCHER AVZU I J A . S-SSM 

atsivest i , kuris, paprastai, lais
vai vaikštinėja salėje ir be rei
kalo darinėja duris. Solistei 

iš jos išleidžiamas. 

Niekas neparduoda 
pigiau kaip 

BUDRIKAS 
Augsčiausios rūšies rakan 
dai už žemiausias kainas 

visoj Chicagoj! 
Pečiai, miegamo kambario setai, 

Mūrinis, i% aogšto, 6 ir 3 kamb. 
Centr. alyva sid. 2 auto. garažas. 

Mūr. bongaioOT, 6 kamb.. Karštu 
r vand. dujom šild. 2 auto. garažas. 

Mūr. lJž augžto — 6 ir S kamb. 
Centr. karštu vand. šildymas. Dideli 
ir gražūs kamb. Erdvus garažas. 
Puiki vieta. 

Mūrinis — 4 butai, 2 po 6 kamb. 
ir 2 po 4 kamb. 50 pėdų sklypas, 
autom, šildymas. Geros pajamos. 

Marinis namas. Taverna ir 2 bu
tai. Geriausioj Brtghton Parko vie
toje. 

Turime daug namu ir Jieskančiu 
pirkėju. 

Parūpiname paskolas, visu rūšių 
draudimus ir apskaičiuojame paja
mų mokesčius. 

Seštadien; dirbsime visa diena. 

SIMAITIS REALTY, 
General Insurance, Notarv Public 

ENCOME TAX 

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

MODERNIŠKIAUSIAI 
1 Daktarams ! nepaprastai puiki 6 k mūr. rezi-
i dencija arti Parko. Karsto vandens 

— gazu šildymas. Didelis ir puikus 
j rūsys. 56 pėdu sklypas. Šoninis įva

žiavimas. 2 auto garažas. Teirautis 
pas Siruti. 

TIK $16,800 
Marąuette Pk. 12 metų i kamb. 

mūr. rezidencija. Platus lotas. 11/, 
karo garažas. P. Pranckevicius. 

2 Bl TAI PO • KAMB. 
Marquette Pk. Centrinis šildymas 

alyva. 2 auto garažas. $32,500. B. 
Lieku*. 

PUIKUS 4 MSTTŲ MCR. NAMAS 
Pirmam augite bisnis, viršuj — 

liuksusinis 6 kamb. butas savinin
kui. 69 pėdu sklypas. Prie i l - tos 
tarp Central & Pulaski. $J7,000. A. 
Rėklaitis. 

NAUJAM RAJONE 
8 metų 4% kamb. mūr. moder

niškas bunga!ow ant plataus sklypo, 
šildymas alyva. Dvigubas garažas. 
Prie gero susisiekimo ir krautuvių. 
G. G".rčius. 

ARTI MOKYKLŲ 
Marąuette Pk. 2 po 6, mūr. Karš

to vandens apšildymas. 3 karų mūr. 
garažas. $31,500. A Katilius. 

PILDOME DfCOME TAKSAS 

P L E O N A S 
REAL ESTATE 

2735 Wtst 71 st Strtet 
TeL: WAIbrook 5-6015 

REAL ESTATE-IMSURAMCE 
NOEKUS k ASSOCIATES 

2405 V?. 51st Street 
WAIbrook S-MkSO 
Vate PR S-3579 

INCOME TAX SERVICE 

Norintieji {medauti ar plikti 
nojama tarta — Kreipkitės ] aktyvi* 
ir rezultatus duodančią ištaiga. 

Pasiteiravę mūsų namų sąraše Įsi
tikinsite gerais pirkiniais. 

BELL-VARPAS 
Beal 

žiaas, tremiamų lietuvių Sibi- f6***1 P*1"1*^ koncerto susi-
raa pwg3n«nimo kančios Ir į 1 * 1 ^ ***** laiku-
Šviečiančios žvaigždės su Mai-! V l 8 a i n e t o U ir LB Bąltimo-
ronio, K u d i r k o s ir Vienuol io 
pavardėmis , kur ios nešė šv iesą 
l ietuvių, .tautai. 
. Va id in imas b a i g t a s Marija, 

Marija i r Užtrauks im naują 
'|£ brol ia i 

rės apylinkes 
• * • » « « « » metinis susirinicimas 
kuriame b u s pateikta pereitų 
metų darbų apyskaita, renka-
m a valdyba ir bars tomi atei
t ies planai. Susirinkimas įvyks 

t ruko iki d v i e j ų ' t * l
8 e k m a d i e n i ' ^ 15 d., % 

t a f i a u nebuvo nuobo- , . : P° _#<**. Lietuvių svetai-
dus. JVąidinime da lyvavo ke-'. T ^ Bdidme Pareigingais ir 

v a i k ų ; berniukų i r ' j ^ < l k l m e - °^aui2ac i jų vai 
ių . Va idyboje turarka ir y b o s P " 1 * 0 ™ ^ paraginti sa -

pavyadinga . V a i k ų į 1 ° ^ ^ " " ^ ^ 8 ^ r i n J d n U m a t 
l a u ž y t a ir " y l p a i 

jiemįf s ekės i tart i l ie tuviškus 
žodžius b e t jie dėl to nesivar
žė i f i drąs ia i atl iko s a v o roles . 

i r kongresaanai : Flood, P a ; 
Kart , Mich.; Halpern, N.Y. ; Lin-

_ » y , N . Y.; Weis , N. Y . ; KeUy, 
Sunku patikėti, kad bal tunojN. Y. ; Prokop, P a ; Addonizio,i ••Jgomoio kambario rakandai, vir-

N . J . ; Glatao , Conn.; Garmatz tovgs 8 e t a i - Klimai, matracai, lo-

m t m R Il l inois; Gauag: g S ^ ^ ^ J T ^ v ^ T a ^ : 
her , N . J.; Green, P a ; Rodino, ratai, radijog, m-Fi, stereophoiH-
N. J . ; Donohue. Mass.; Fascell, afaU phonojrrafai, dulkio vaiytovai, 
F la , ; ir Holland. P a skalbiamos mašiMS, šaldydavai. 

Senatoriaus Kenaedy pareiški- 3 kambarių rakandai, sosidedan-
m a s ypatingai pažymėtinas, nes tieji i i 2 gabalų perkn- seto, 5 gab. 
j i s dabar minimas kaip prana-' miegamo kambario seto, 5 gab. 
š iauš ias kandidatas | preziden- v a l g o m ° J ° seto-dinette, 9 x 1 2 kar
tus . 

BUILDING * REMODEUVG 

iiiinymuiiiii-nu 

vykti. 

d idel i s Nukryž iuotojo 
Jėzaus se se l ių nuopelnas. J o s 
iiHįrfiiniiw š i vaidinimą įdėjo 
daug tr iūso , darbo ir energi jos . 
P o t o s o l i s t a s Urbanas , A. Va
nagaičio pal ikuonis , gražiai pa 
-iainavo ke le tą dainų. V y r ų 
c h o r a s , ^ viUatt bendras, padai 
-.--.vo ąrražių,, patriotinių dainų. 
Chorui d i r i g a v o J. Oi išauskas , 
akompanavo 

Ypač atkreiptinas de-
i moter i s ir jaunimą. 

Vienų ir kitų ankstesniuose 
susirinkimuose veik neaimaty-
davo. 

Je i nesirūpinsime bendruo
meniniu darbu, kuo gi tada 
mums lieka rūpintis, išskyrus 
savą gūžtą? V. 8. 

AUKŠTYN ŠIRDIS 
KtJN. i. PRtJNSKIO 

' > • k I a w m 
Cia galima aumpafiny n danrv 

kun. K. Balčys, . ^ " M - , l f Parėti Ĵ CBarak-
kurtodsrir solo padainavo : Jg . * £ ^ ^ š * $ £ ! a f* 
rs -amas. Pasirodo jis turįs I B S ^ L ^ ^ ^ ^ ^ S i 

\rrem,_ Patosu, Cotaftrti™r*X 

miimiiiiiuiiiiiNiii 
J. RUSINSKAS 

DAIYMA9, DEKORĄV»LAS. 
FoiastAvniAS 

peto, 9 x 12 klejonkės, 2 stalelių, 2 
lempu ir gazinio pečiaus — 
nupiginta . . . . u i $ 2 3 3 . 0 0 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 

ir nauju pastatą 
darbus: 

1 — Seno varnišo ir dažu nuė
mimas. 2 — Visų ruiiu medžio na
tūralus Ir imituotas išbaigimas-
3 — Sienų išpuošimas. Dekoravi
mas ir ornamentai. 4 — Tinko tai
symas. 6 — Drėgnas ir sausas va
lymas. • —• Dekoracijų ir paveiks
lų restorsvimag-atnaujinimas. 7 — 
Pavyzdžių ir planų paruošimas. 
8 — Užsakymai ir pasiūlymai pri
imami visas 24 valandas. 

Visi darbai atliekami saJbmgs! 
Ir gerai 20 m. praktikos 
6606 S. rVsshtena* Ave. 

CHICAGO 29, ILL. 
Tel. PR 8 0087 

WillHIMIItllllllllllllllllllllllllllllllHUIIIl 
- 1 • * • 

DIDELIS PASIRINKIMAS 

LAIKRODP.LIŲ K JErVELRY 

AB PASIUNTEI "DRAUGUI" 
solo f » a d a i r i a v o , ^ ^ ^ į P * ! l f ? d « ^ i ^ 

fažfai atspau 
C°»Oectlcut. 

JOS. F. 
FDRNITURE, INC. 

3241 So. Halsted Street 
DĖL SLTAISYMO TELEVIZIJOS 

TeL: CAJumet 5-72S7 

Krautuv? atdara sekmadieniais 
l * - 4 e pirmadk«isis Ir ketvirtad. 
iki » %-aI. v*kxro. 

Bud riko radio programos kiek
vieną sekmadienį nuo 2:15 iki 3 v. 
popiet iš radio stoties WHFC, 
1450 kil. -

Vacys Petrauskas 
GENERAL CONTR.ACTOR 

— s t a t o — 
• reridencinins. 
• komercinius ir kt. pa

status. 
• Taip pat atlieka įvairius 

remonto darbas. 
6936 S. Maplevvood Ave. 

Telefonai: 
Res. HE 4-7482, Off. CL 4-7450 

7 kamb. — 4 miegamieji. 2 vo
nios — viena žemai, aite- virSoJfe. 
Namas tinkamas didelei Seimai. 2 
automob. garažas. Arti 57th A Pu
laski. 

De ttue ranch namas. Tinkamas 
profesionalams arba atsakingiems 
pareigūnams. 2 dideli miegamieji. 
Natūralus židinys. Visas namas la
bai puošniai įrengtas. Mariais t au
tomobiliams garažas. Tik apžiūrėję 
salėsite Įvertinti. Kaina $30.000.00. 

Turime ir kita namų pardavimui. 
taip pat ir prekybiniu namų. 

Jei norite parduoti savo namą, mes 
Jums mielai patarnausime; tarime 
klijentų, norinčiu pirkti. Prašome 
kreiptis } mUsu 

AUTAMS LUKAS IR SAMUS 
2717-1* Wesf 7l$t Street 

BUILDING OONTRACTOR 
Stato naujus namus. 
ja senu*. Kreipti*: 

Telef. HEmJock 4-5881 
atramontuo-

SHUKIS REALTY 
8433 S. Pulaski St. 

. TeL Lūdlow 5-5900 
< - — - . . - - . —- - — 

KAIMYNE, Jei norite pirkti ST 
; parduoti savo narna, arba tari 15-
i nuomuoti butą ar jieškal gero nuo

mininko, prašau kreiptu 1 Ma įstai
ga ir sausi greitą ir sąžininga pa
tarnavimą, Turime ptatu sąrasa na
mu bei pirkėju jvairluoee miesto 
dalyse. Taip pat statome naujus na
mas, vedame biznio knygas bei pU-
dome OK30MS TAX. 

M. Š I M K U S 
REAL KSTATK — IXSXRA>CE 
4291 So. Maplewood Ave. 

CL. 4-74S6. Res. VA 7-2048 

5918 SO. WESTERX AVE. 
TeL — PRospect 8-22SS 

PELjrlN(iA.S MŪR. NAMAS — 8 
butai ir krautuvei patalpa. Karstu 
vand. apsild. 2 mašinų garažas. Vis
kas labai gerame stovy. Našle' turi 
skubiai parduoti. Sav. duos paskoia. 

5124 S. KKD/JJ-; A \ E . 
Tel. PRospect 6-6502 ' 

BUNOALOW — 6 kamik Ąpy-
linkeje 25 ir Homan. Apšiid. Pilnas 
rūsys. Gerame stovy. SI 1,900; įmo
kėti $3,500. SVOBODA, Realtor, 
3739 W. 26th St. LAwndale 1-T638 

70}2 SO. MAPLEWOOD AVE. 
Octagon frontu mūrinis 4 butų na
mas — 2 po 5 kamb. ir 2 jx> 3 
kamb. Garu-stokeriu apsild.'^auto. 
mūr. garažas. 5 kamb. butas'lais
vas.. 

» • M > t M • i 

ŠILDYMAS 
A. Stanaauskas instoliuoja vi

si} geriausių Amerikos firmų gaxu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur-
naces), visų dydžių oro vėsintuvus 
(Air conditioners) ir atlieka visus 
skardos darbus. . s~ 
1546 S. 49th Oourt, Cicero 
TeL OLympic 6-0775 nno 8 vaL 

ryto Urf 5 vaL vakaro 
nuo 5 vaL vakaro 

OLympic 2 4 7 5 3 

i ^ o a i 

VIKTORAS ŠIMUTIS 
GENERAL OONTRACTOR 

Stato reaadenciniu8 ir komerciniu. 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen 
duoja planusu išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. 

PRospect 6-S747 
2711 We*t 71st Street 

stipru baisą' ir gerai praiavin-
tA, 

Pertrauka metu buvo renka 
mem aukrx? LJetKvoe laisvinimo 
reikiUms JJH. 

patL Kaina $2.00. ' ~~* 
Užsakymus siųskite: — 

"Drauea*". 4545 9 m t «SH str»#< 
Ckicaro 29. IH. 

Platintojams durviame nrjoiaidaj 
•' 

^ J ^ K J S , ANTANAS TVERAS 
' " m m-^*S*^ DIPL. LAIKRODININKAS 

sss^lsltehiaJ dalykai (devockmsM). 
prekis dovanom*. 
«Mi W. Mtti St. RE. M M I 

• • J. JI" .L 
STANKUS 

C0NSTRŪCT0N C0. 

Atlieka planavimo b* statybos 
*•»"•>• erdytoju ofisu. <**•••-
moju ir prekybos p—totu. Jū
sų pasirinkimui tarime viri ISO 
{vairių standartinio projektų 
Ofiso ir namu telefonas: 

r^Bospect 8-20IS 
74SS SO. W K » r t X K AVt. 

Ontcago S*. HL 

IftNTOMOJAMA - TOR RENI 
• • • » > • » m " i i • * < i I ^ I I i«» m 

, NAMŲ SAVININKAI ! 
TARPTKtKKAUJAJM 

BCTt; MtrooisaViiitJi. 
PATARNAVIMAS \mLftVL 

TURIME LAUKIANČIŲJŲ SAJRASA-

RADIO PROGRAMA 
Lietuviška Radio Programa t* Sto

tie* V7LYN. 1860 kil. sekmadieniais 
2: JO - 1:00 vaL popiet. Programoje: 
Pasaulinio tinig santraukos ir komec 
tarai, muzika, dainos h* Msadutle pa-

Blinio reikalais kreiptis | 
Minką. Baltlc Florist. OSllu ir rJbva-" 
no KrautuvS. (02 E. Broadvray. 8o 
Boston »7. Masu. TeL So 8-048». Ten 
pat šaunama dienraštis "Drausas** 

BS4S So. 

įsnuom. D SVNSHĮ, svanų Kam
barių butas naujame mūr. name, 
antrame augite. Tile virtuvė ir vo
nia, didelis uždaras porčius. Geras 
susisieiktoas. Vienas bkfltne nuo 
Archer Ava Apžiūrėti bet kuriuo 
laiku. 4042 Brignton PI. YA 74844 

PlaUnkite "Drao^" S4V1M0* 
.? 

. 
-

Perskaitę "Draugą/', duo
kite jį kitiems pasiskaityti, į1 

»> 

^ ^ ^ PEČIAMS ALIEJŲ 
^ ^ J i IR ANGLIS 
' ^ " " S S PRISTATOM TUOJAU PAT 

mm ] VISAS MIESTO DAUS 
Saugus baldų perkrsmrtymae mutmą tarfmHn i i „ n . t y r h n . 

S T A S Y S F A B I J O N A S 
214« goutli H O T M Avimus . _ TeW Mrginla 7-7W7 » 

M'tx 

• 

file:///mLftVL
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tlEIIIMMvl 
GYVENIMO 

GROTAS GALVOJIMAS 
BROOKLYNL 

Brooklyno Marijos Pečkaus-
kaites moksleivių ateitininkų 
kuopa sušaukė savo mėnesinį 
susirinkimą vasaris 21 d. Ap-
reiškimo parapijos patalpose. 
Susirinkimas buvo pradėtas mal 
da. Prezidiuraan paskirti pirmi
ninkauti A. Vainius, o sekreto
riauti R. VUkutaitytė, 

Buvo diskutuotas klausimas 
"Kaip Įtaigu šiam gimnaziją mok 
sleiviui ateitininkui lengviau 
prisitaikyti prie studentų atei
tininkų". " Piskusįjas pravedė 
stud. A. Dzikas. Iškelta mintis, 
kad moksleivis, turįs studentijo
je draugų, gali geriau pritapti 
jų tarpe. 

Po to buvo diskutuojami ei 

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

DetroiL NSefa. 
T R U M P A I 

— Gimtadienius mini Pat ir 
Mike Stanskus, Philoroena War-
ner, Anthony J. Slazas, <ir. Br 

Sudbury, QnL 
IškUcningos laidotuvės 

A. a. šviesios atminties Juo
zą* Kr.aučeiiūnatš sulaukęs g ra 
šaus 92 m. amžiaus .aprūpin-

Cruzdienė, Petras PetruKs, An- tas Sv. Sakramentais, rūpestin-
gustas Rinkimas, Ano Snabes, 
Casey Ambrose, Kazimieras 
Balk, Monika Salas ir Uršulė 
Labanauskienė. 

— Ligoninėje serga Ona Ra-
mutienė ir Domicėlė Druskaus-
kienė. Linkime sveikatos, 

— Hamtramcko PiL Klubą* 
ruošia Kazimierų (savo narių) 
pagerbimą ši šeštadieni, kovo 7 
4., klubo name, 11917 Conant, 
Hamtramcke. 

— Naują grožio saloną Val-
Etta Hair SAylists, 10529 Puri-
tan, netoli James Couzens ati
darė Valencia (buvus Stapulio-
nytė) ir Henrietta Stambersky. 

— Abi vyfiu kuopos (79 ir 

gai žmonos ir marčios slaugo
mas, rąmiąi pasimirė Jurgio ir 
Marijos Kriaučeliūnų namuose 
sekmadienio vakare š. m. vasa
rio 15 d. Velionis buvo kilęs 
iš Karklupėnų, VHkaviškJO 
garbingos ir turtingos patriar
chalinės ūkininkų šeimos. Pali-

MIELĄ PONIĄ VJEDERIENC 

ir šeimą, jos brangiai mamytei Lietuvoje mi

rus, nuoširdžiai užjaučiame. 

Martynas ir Ona Sumautai 

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS CĖLIUftlI 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių I 

ir kitų papuošimų > M , f f | 
2443 WEST 63rd STREET 

Telef. PE 8-0833 PK 8-08J 

namieji reikalai Po diskimi-m *««.> *"TT '*** ~ i ~ - *•» « 
« * s „ » t r 2 T u m u s i j u , 1 0 2 ) priims bendmi Sv. Komu 
S l t ^ h T f 8 - ^™* **' *•*> vai- šv. mišias kartą tema buvo "Greitas gal- j Dievo Apvaizdos bažnyčioje ši 
S T ^ P a , t e i k t 0 8 P ^ i a e k m a < i i e n i . ^ P r š n S ^ b u s 
b lemos .^kums re*ejoatsaky, b e n d r i ^ r y č i a i i r iv . Ka^imie-
ti per duotą, laiko tarpą. Rezul
tatai iš 20£ taškų: E. Remėzos 
ir L. Vįjkutaitytės komanda — 
160 taškų, p/Vainiaus — L. 
Mikniūtės komanda — 158 taš
kai, D. Banaičio — D. Naujo

ko septynis sūnus ip dvi dukte
ris, kurių tik vienas nevedęs. 
Du sūnūs ir dvi dukterys su 
šeimomis liko Lietuvoje ir vė
liau buvo bolševikų ištremti į 
Sibirą. Jurgis ir Vladas gyve
na Sudbury, Jonas su Alfonsu 
Chicagoj, o Bronius Omahoj, 
JAV. Būdamas šviesus žmogus 
savo vaikams stengėsi duoti 
kiek galima geresni išmokslini
mą. Du sūnus išleido j univer
sitetą, o kitus j gimnazijas. Lai
dotuvėse dalyvavo abu sudbu-
riečiai ir Jonas su Alfonsu iš 

Mielai p. Birutei Lukauskienei, jos mylimam 
vyrui 

A. t A. 
VACLOVUI LUKAUSKUI mirus, 

reiškiame gilią užuojauta. 
Paulina Siemaškiene 

PIRKITE DABAR TIESIOS NUO 

SAVININKO 

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO. 
3914 West l l l thStreef 

Tel. - CEdarerest M335 
Vienas blokas BUO kapinių. 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste. • 

m 

... _• x . . . . Chicagos, o Bromus iš Omahos 
re minėjimas. Detroito vyeuu. a U h m t 6 ^ ^ vainiką, 
uoliai darbuojasi, ru^damiesi, m tetie| j g ^ B e t ų r § j o 
vyčių seumu, kuro įvyks Detroi , I a i m ė 6 ^ t ė ^ 
te rugpjūčio mėnesi, ( k u t i n ^ j e kelionėje. Pamaldos bu 

, _ . „ „. , — LRKSA 265 kuopos susi- vo Cfcrist the King parapijos 
kaitytės IBpmaada 153 taš- ! rinknnas bus ŠĮ sekmadienį, ko- bažnyčioje ir laidotuvių koplySo 
kai. ( , - \ 2 j vo 8 d., 10 va i rytb Žv. Antano I je. Laidotuvės buvo labai iškil-

Prieš ižsjskirstant žodį tarė į parapijos mokykloje. Nariai | mingos, su trimis kunigais, ir 
kuopos efresios vadas kun. J. j prašomi dalyvauti 
Pakalniške Jis mums paaiaki. į — Gavėnios pamaldas lietu-
no gavėnios reikšmę ir skatino! ^U k a V b a Dievo Apvaizdos bai-
lankyti rekolekcijas bei klau- j ny«QJe gražiai praveda kun. V. 

Krisčiūnevieius 7:30 vai. vak 
Pasako ir gražų pamokslą. 

— LRKSA Centro Valdybos 
vicepirmininkas Ralph Valatka 
grįžo iš Wilkes - Barre, Pa., kurjlyčioje tarė 
dalyvavo susivienijimo centro i 
valdybos posėdyje. Pranešimą 
Detroito apskrities veikėjams 
padarys kitą savaitę 

syti šv. mišių, taip pasiruošiant 
šv. Velykoms. Susirinkimas 
baigtas giesme "Marija, Mari
ja". ~ DN 

BALTLMORIEČIAI VEIKIĄ 
Vasario 22 d. įvyko prof. Šal

kauskio vardo moksleivių ateiti* 
ninku kuopos susirinkimas pas 
Drazdžius. Susirinkime C- Sur-
dokas pasakė trumpą, bet {do
mią kalbą apie šv. Kazimierą. 
Po to moksleivis A. Kadžius pa 
skaitė referatą apie Vasario 16. 
Meninėje dalyje moksleivės E. 
Bradūnaite ir A. Drazdytė pa
dainavo. V. Gailevičiūtė padek
lamavo eilėraštį. Jaunesnieji 
berniukai suvaidino komediją 
"Operaciją*. Po susirinkimo bu 
vo vaišės. Ir taip Šalkauskio 
vardo kuopa praleido linksmą 
popietę. Eimutis Rartfiss 

ŠV. KRYŽIAUS KUOPA 
Moksleivių ateitininkų Šv. 

Kryžiaus parapijos Chicagoje 
kuopa praėjusio susirinkimo me 
tu išsirinko*naują valdybą^ pir-
minink. Jurgis Akelis, viceplrm. 
Sigita Šliažaite. sekr. Rytis Ma-
tiukas. Kifopos globėja sutiko 
būti Danguolė Prišmantaitė, ku
ri lanko Marijos augštesn. mo
kyklą ir muzikos konservatori
ją. Nutarta susirinkimus daryti 
kas antrą sekmadienį. Kuopa 
energingai ruošiasi Chicago?. 
moksleivių ateitininkų pavasa
rio šventei ir savo darbų paro
dai. Rytis Mattukas 

— Lietuvos Dukterų Draugijai užuojautos pareiškimu ir užpra-
išrinko valdybą 1959 metams 
pįrm. P. Bandzienė, vieepirm. 
A. Valatkienė, fin. sekr. Sophie 
Zager, prot. rast. Moniką Salas, 
2 d . Ar Salas, i ž to^tobį jos-Mo-
nika Banion ir Cecelija Haw-
kins. Lietuvos dukterys šiais 
metais paruošė skanią Dievo 
Apvaizdos parapijos Užgavėnių 
vakarienę. Vakaras davė para

šu egzekvijomis pagal gražius 
lietuviškus katalikų papročius. 
Tai pirmos tokios iškilmingos 
laidotuvės mūsų kolonijoje.. Gie
dotas iškilmingas gedulin-ras 
šv. mišias, asistuojamas kun. 
A. Heinrichs ir kun. G. Suffi-
van. atlaikė ir žodį kapų kop-

kun. Ant. 
Laidotuvėse dalyvavo 
daug tautiečių, kurie pagal gra 
žius katalikų papročius, atsiun 
tė daug Mišių kortelių — su 

Vienerių mėty mirties sukaktis 

t 
A A 

JUUJA VALIULYTĖ-GASKIENfi 
Jau suėjo vieneri metai kai 1958 metų kovo men. 3 d. 

netekome mylimos motinos. Už jos sielą bus laikomos šv. 
Mišios s u egzekvijomis Visų šventųjų parapijos bažny
čioje š. m. kovo 7 d. (šeštad.) 9 vai. ryto. Po pamaldų 
paminklo pašventinimas šv. Kazimiero kapinėse. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti 
šiose pamaldose ir su mumis pasimelsti už mūsų motinos 
sielą. 

DUKT£ IR SCNŪS SU ŠEIMOMIS 

EDVARDĄ* SAtl||0t& GCLINHIKAS 
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms, 
krikštynoms ir kitoms ttkflmBms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti ir puošti 
kapa jūsų i.rtimųjų. • 
3942 W. 11 Hh St., PR 9-1355 Ir 9-1356 

i 

Petkus 
T £ V AS IR ŠONUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6812 S. WESTERR AVE„ Tel. GRovehilI 6-2345-9 

1410 S. 50th Ave., Ci«sero, T0wnhall 3-2l084W 
KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE 

Sabas. 
labai 

šytomis Mišiomis — ir gėlių 
bei vainikų. Palaidotas š. m.' 
vasario 18 d. Sudburio katalikų 
kapuose. 

Gabūs lietuviukai 

— A. Paulauskas kiekvienais 
metais technikos mokykloje ei
na pirmuoju mokiniu ir gauna 
aukso medalius ir mokslapini-

3S3CqB 

Laidotuvių Direktoriai 

MftZEKa' 

pijai grasaus pelno. Prašjusį gius. šitą mokyklą greit baigs 
sekmadienį buvo Lietuvos Duk- fir žada stoti į universitetą. 

i*r-

KONCERTAS 

^ Kovo ^ d . Marijos augštesn. 
mokyklos salėje jvyks solistų 
Pr. Bičkienės ir St. Baro kon
certas. Visi apie jj kalba, jo 
laukia, visi j ji eis. Kalbėk, 
lauk, atsilankyk ir tu! 

• : # * . ' &H •'. . . . . :.i 

., .AUKA 
Jaunimo centro išlaikymo rei

kalams auka Pr. Dielininkaičio 
kuopos paskirta ne $50, o $30. 

„ \ T E I S M A S > 
ateitininko teis-

mas įvyfis šj sekmadienį, kovo 
8 d., tuoj po 10 vai. šv. mišių 
Jaunimo centre. Sparčiai 'ruo
šiasi prokurorai ir advokatai 
šiai daug energijos reikalaujan
čiai diensjt Jų rolėse matysime 
J. Augių, I^Garbenytę, A. Gaš
ką, p . Kaufmaną. M. Riekutę ir 
R. Zigaitytę, kuri su A. Bičiūnu 
rūpinasi kaltinamojo moksleivio 
portretu, 

VyriaAia. teisėju sutiko būti 
Lietuvoje i l s ė j o pareigas ėjęs 
Ignas Kajląųskas, taip pat tei
sėjais bus dr. L. Meškauskienė, 
V. KleiCI&uaatatin^s mokyk
los mokytojas ir pavyzdingas 
moksleivis. **& 

terų Draugijos bendra Sv. Ko
munija ir pusryčiai. Dalyvavo 
gražus būrys narių su šeimomis. 

— Petr. ir Petronėle Medoniai. 
Žymūs visuomenininkai, išbuvę 
visą mėnesį saulėtoje Floridoje. 
grįžo Detroitan šią savaitę. A to 
stogaudami aplankė sūnų Ray-
mondą su šeima Tampa, Fla. 
Taip pat. lankėsi pas muz. P. 
Stephens (Steponavičių). 

— DLOC kovo 1 d.,' minėda
mas 15 metų sukakti, suruošė 
banketą ir jo meta pagerbė bu
vusius šios organizacijos pirmi
ninkus. 

— Matas Šimonis, žymus ka
talikų veikėjas, nuo praėjusio 
savaitgalio yra išvykęs į Provi-
dence ligonine sveikatos patik
rinimui. 

— Tėvas į. Kubilius, SS, ko
vo 1 d. pradėjo misijas šv. An
tano parapijos bažnyčioje, ku
rios baigiamos kovo 8 d. Mi
sijų laikas vakarais ano 7:15 
v a i ir rytais nuo 8:30 vai 
sionieriaus sakomi įdomūs ir tu
riningi pamokslai, kuriuose vaiz 
džiai vaizduojamas žmogaus san 
tykiavimas su daiktais f medžia
ga) , su kitais žmonėmis ir su 
Dievu, yra tarsi populari studi

ja, padedanti kiekvienam paim
ti ir gerian suprasti patį save. 

— A. Kosinskis, kurį dažnai 
matome vietos televizijoj, Cana-

ian Friendship parengimuose 
ir muzikos festivaliuose, nese
niai muzikos varžybose laimė
jo dovaną kaip akordeonistas. 

ŠadbnrišIdB 

Pittsburgh, Pa. 
Vasario 16 minėjime, Lietuvių 

Piliečių klubo svetainėje, vasario 
15 d. A.L.Tarybai aukojo: Lietuvių 
Ūkio klubas 29 dol., Lietuvių Vaiz
bos butas 25 dol., L. BeHdrucanenės 
apylinke — 10 dol. ir valdyba — 
V. Jucevičius. A. Krapas, J. Ske-
mundaris. A. Zaliaduonis, ]. Bosas 
- 22 dol. Viso ii L. B. gauta 32 dol. 
Paul Yutz — 20 dol. Po 10 doL 
aukojo: šv. Petro ir Povilo parapi
jos dr-ja, A.L.R.K. Federacijos ap-
skritis. Lietuvos Vyčių 19-ta kuo
pa, S.L.A. 3-čias apekr.. kun. E. 
Vasiliauskas, kun. A. Susinskas. 
kun. P. Sabas, pranciškonei i š 

Bridgrville, Pa., kun. W. Kazavec-
kas. S. Bakanai. S. Virbickai. Ma-

. žeikai. W. Količiai, Don . Kalėda, 
MX"i Jurgaičiai, M. Norbut Po 5 dpi-

aukojo: Anna Gudman. Ą. Tsun-
kevičius Mr. & Mrs. Onaitis. J. 
cnanes. unas apirgia. warter Uni-
nik. J. Jucys, A. Alėliūnas. 8. Star
ta, D. žąsinas. Galiniai, Kizikai, P. 
Savolskis F. žiaukas-J. Sulpa. P. 
Utka. W. KoUčius. S. Arbačiaus-
kas. Zokas. O. Trisk a Pu an k e vičiai. . 
E. Vazgaitė. Pikumai, V. Krauilys, \ 
Kat Gricius, M. Astrauskas. S t 
k- Z. Raudoais, O. Kaskelieaė, S. 

Kartu trumpai bus p a m i n ė t a s t * * * B * ? \ \ \ k o a 8 r e ^ ^ ^ L ***** 
' lėMrmlprM T^^PTIAI Jini*» ">•. PSIglSį į. Grtbhunas, P. 

K f l n T n , P M g e n d ą a p « ^iy^^^ V a l . Maskeliūnas. I»-
dininkui pridavė 10 dol. Dom. Pe
traitis iš Homestead. Pa. Kiti Ša
kojo po maliau 

Viso aukų surinkta 566.80 doL 
Lietuvi, kuris nebuvai sistae mi

nėjime, atlik savo pareigą, paau
kok A. L. Tarybai Lietuvos laisvi
nimo darbams. Įdėk doleri ar dau
giau j voką (arba čeki) ir pasiųsk j 
iždininkui: J. Grėbliūnas, 245 E. 

•mestead, Pa. 

MARCELĖ NAVICKIENĖ 
(YAIŠVHJUT5) 

Gyveno 4538 South Washteft&w Ave. 
Mirė kovo 3 ^L, 1959, 7:45 vai. vak., sulaukus senatvės. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Luokės. Amerikoje išgyveno 54 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs: Stanislovas ir Jonas, 

marti Agota, duktė Ona, žentas Jonas Jaspar, augintinė Ge-
raldine Gibson, žentas Thomas ir jų šeima, 10 anūkų, 15 pro-
anūkų. kiti giminės, draugai ir pažįstami-

Buvo amžina nare sekančių rėmėjų draugijų: T. T. Sale-
zečių. T- T- Jėuzitų, šv. Kazimiero Akad., Šv. Pranciškaus 
Seselių, Il-ro Skyr. T. T. Marijonų, Nekalto Prasidėjimo Sese-
Hų Vienuolyno, Šv. Kazimiero Kolegijos Romoje ir Labdarių 
Sąjungos. 

Priklausė Tretininkų, Apaštalystės Maldos irGarsaus Var
do Lietuvaičių Draugijoms. 

Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje. 4330 So. 
California Ave. 

Laidotuvės jvyks šeštad., kovo 7 d., iš kopi. 8:30 vai. ryto 
.bus nulydėta j švenč. P. M. Nekalto Prasidėjimo parap. bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už veliones s ie lą Po 
pamaldų bus nulydėta j šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnūs, duktė. marį . augintinė, žentai, 
anūkai ir proanakaj 

Laidotuvių d i rėkt John F. Eudsikia. Tel. LAfayette 3-0440 

J. F. EUDEIKIŠ 
^TT 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
flOS KOP 
Įtcrmitag* 

KOPLYČIOS 

km* 
Tel TA 7-1741-2: 

4330-34 South California Avem 
Telefonas U 3-0440 ir LR 3-3852 

AMBULAJSCE PATARNAVIMAS DIENĄ W N AKT} 

_ £ 

SEKANTIEJI YK A N ABI AI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LATDOTUVIŲ DIBEKTORIŲ ASOCIACIJOS 

vtMM Omą Ir sak-
tj. Relkai . I t i k O 

Mes turime koDiy«a* 
v » s o s • Cbioatti 
ir RoaelsjMfe dalyM ii 
tuojau pacanuostee 

T R O O S T - P A C H A N K I S 
M O N U M E N T S 

JOHN W. PACH.ANKIS - PATTH, Vice-President 
C. VITKAUSKAS - VITKUS, District Manager 

6819-21 South Westtjm Avenue 
Tel. GRovehilI 6-3745 

v • * ,4v. JSaitoiięras. 
šventąjį skaitys Auksė Liulevi-
čiūtS. •• '•. 

Po visų šių prašmatnybių 
bus rodomas filmas iš vasaros 
stovyklos. 

šios dienos pravedėjas Algis 
Norvilas rūpinasi, kad ši diena 
ko puikiausiai pasisektų. 

.(jaukiame visų atsilankant į 
šių retų pramogų pynę. 

— o — 
S| penktadieni prokurorai ir 

advokatai 7 vąl. v. renkasi pas-
kutiniatn pasitarimui Ateitinin
ku ramovėje, • ••* 

v * .• - • 

Alto ak. 
^s^vU", 

(teikite 

PETRAS BI ELI OPI A S 
g g K, OAMPOBĮOA AVE 

m r n i M. PHIULIPS 
S307 LTTUAN1CA AVE. Tel 

PETRAS F. GURSKIS 

GRAŽIAUSIŲ PAMINKLŲ 
PASIRINKOME 

n % gekmadieniais nuo 9 valatdoa i 
Ju 5 valandos po pietų. 

POVILAS k RIDIKAS • 

LEOiARDAS F. BUKAUSKAS 
įam s, mcBMAir * VE. * r*L On^nini 
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mus 
X PreL D. Mozeris Nekalt. 

Pras. Švenč. P. Marijos parapi
jos klebonas Chicagoje, sutiko 
atnašauti iškilmingas šv. mi
šias Tėvų Marijonų Bendradar
bių seimą atidarant. Pamaldos 
ir seimas jvyks sekmadieni, ko
vo 15 d. Tėvų Marijonų vienuo
lyno patalpose, 6336 So. Kil-
bourn Ave. Pamaldų pradžia j 
10 v. r Po to bus pietūs. Po- j 
sėdžiai prasidės 2 vai. p. p. Sei
me dalyvauti kviečiamos visos 
organizacijos, draugijos ir vi
suomenė. 

X Pasinaudodami Draugo \ 
skelbiamu knygų išpardavimo 
mėnesiu už didesnes sumas įsi
gijo Drauge knygų šie čikagie-
čiai: Al. StoČkus, * Al. Klikna, 
Fr. Radis, A. Bliudžius, V. Sin
kevičius, R Mastienė, K. Pus-
kunigis. Knygų išpardavimo 
mėn. baigiamas kov. 10. Nuo tos 
dienos vėl bus knygos pardavi
nėjamos normaliomis kainomis 
Pasinaudokite knygų išparda
vimu. • 

X LB Chicagos apygardos 
valdyba praėjusią savaitę turė
jo posėdį, kuriame dalyvavo 
pirm. J. Jasaitis, J Ignatonis, 
D. Bielskus, J. Bertašius, Pr. 
Šulas ir J. Vaičiūnas. Valdybos 
nariai vadovaujantys atskiroms 
sritims padarė pranešimus. Pa
žymėtina, kad priimtas Pr. šu
lo pasiūlymas suorganizuoti ne 
mokamus patarimus sociali
niais klausimais 

X Vyt. ir Pr. Bičkai LRK 
Fed. Jaunimo stovyklai paau
kojo $100 ir tuo pačiu įstojo 
į aimtmtininkų organizaciją. 
Tos pačios stovyklos naudai 
ponia Bičkienė ir St. Baranau
skas duoda koncertą Marijos 
Augšt. mokyklos salėj kovo 15 
dieną. 

ir 

V. ir S. PETKŲ AUKSINIS JUBILĖJUS Arabų netiemsią ii Izraelio 
Stanislava (Koveraitė) Pet-, Izraelio Užsienio Reikalų mi-

kienė, gimė Lietuvoje Kuršė. Į nisterė Goldą Meir, atsiliepda-
nų parapijoje. Atvyko į Ameri- \ ma j Kairo rauijo kaltinimus, 
ką 1906 m. ir apsigyveno Town | Chicagoje pareukė, jog Izrae-
of Lake. kolonijoje. : "* pasilaikys visus savo pilie-

V. ir S. Petkai priėmė motery- į ėius, žydus ar arabus, ir nesi-
stės sakramentą Šv. Kryžiaus stengs išstumti arabų, kad at-
bažnyčioje 1909 metais vasario I sirastų vietos naujai atgabena-

Vincentas ir Stanislova Pet
kai, Šv. Kryžiaus parapijos il
gamečiai nariai, ir stambūs pa
rapijos bei įvairių organizaci
jų rėmėjai, vasario 14 d. at
šventė 50 metų auksinį mote
rystės jubilėjų 

Jubiliatų intencija tą dieną 
Petkų sūnus kun. L. Petkus, 
asistuojant kun. J. Griniui, ir 
kun. D. Duffy, atnašavo šv. 
mišias ir suteikė savo bran
giems tėveliams palaiminimą. 
Šv. Kryžiaus parap. bažnyčioj 
Jubiliatai ir visa šeima ėjo prie 
Šv. Komunijos, kad nors dali-

1 nai padėkotų Augščiausiajam 

14 d. Moterystės sakramentą 
suteikė a. a. kun. A. Skripka. 

Petkai išaugino gražią ir pa
vyzdingą šeimą, du sūnus, kun. 
Leoną ir Aleksandrą, tris duk
teris, Clarą, Eleną Blanco ir 
Estellą Prugk, kurie yra vedę 
ir augi.ia savo šeimas. Petkai 
džiaugiasi savo šeima ir aštuo
niais anūkais 

miems žydams. Izraelis esąs 
pasiryžęs atlyginti už nuosavy
bes tų arabų, kurie per 1948 
metų karą apleido Izraeli; siū
lo tartis tuo reikalu ir susitar
ti dėl nepuolimo pakto. Izraely 
yra apie 2,000,000 gyventojų, 
jų tarpe apie 213,000 nežydų, 
daugiausia — arabų; apie 600,-
000 arabų pabėgo iš Izraelio 
kai 1948 m. siautė karas tarp 
žydų ir arabų. 

— Eugenija Baranauską,., 
Detroito gyventoja, išvyko 4 

GELBSTI HIPNOZE Sutuoktinio įrašymas į 
pareiškimą 

niamc pareiškime. Jei žmona 
( pildo atskirą mokestinį pareiš-

^ ,. , ,. . .„ . i kimą, tai jos vyras nustoja mo 
Daugelis mokesčių mokėtojų | ^ ^ l e n g v a t o s K 1 to ^ 

nai sutuoktiniai mokesčių mo
kėtojai užpildo bendrus mokes-

1 tinius pareiškimus, jei žmona 

Graikijos dainininke Kitza- Ka-
zacos, New Yorke pasisakė, kad 
norėdama numesti svori ji naudo
janti hipnozę, ji užsihipnotizuojan-

savaitėms poilsio į saulėtą Flo- \ ti, kad nenorinti kaikurių valgių, 
rįfa t ypač tų, kurie didina svorį- (UPI) 

Nuotraukoje matyti jubiliatai Petkai ir sūnus kun. L. Petkus 
prie vaišių stalo ' 

už visas gėrybes, suteiktas jų: Jubiliatai V. ir S Petkai yra 
gyvenime. j pirmieji Šv. Kryžiaus parapie-

Po pamaldų bažnyčioje, Pet- čiai, kurie iki šiol pasižymi sa
kų sūnūs, dukros ir žentai su- (ivo duosnia širdimi, be to remia 
rengė šaunų pagerbtuvių ban 

X CteveJaado, Detroito 
Chicagos jaunieji sportininkai, ^^ verejų 
dalyvaus Vid. Vakarų apygar
dos prieauglio klasių (jaunių, 
jaunučių ir mergaičių) pirme
nybės įvyk* kovo mėn. 14-15 
d. Foster parko salėje. Varžy
bos bus pravestos krepšinio, 
tinklinio ir stalo teniso šakose. 

ketą brangiems tėveliams Ja-
cy's fvalgykloje, 79th So. Ked-
zie A\e . , kur dalyvavo daug 
giminių ir svečių. Dalyvavo sū-
IKS kun. L. Petkus, kun. J. 
Gallery, kun. J. Cooper, kun 
R. Douaire, kun. J. Velutis, 
kun. K. Juršėnas, kun. J. Gri
nius, kun. Duffy. 

Jubiliatams buvo sudėta daug 
gražių ir nuoširdžių dovanų ir 
linkėjimų. 

Vincentas Petkus, gimė Lie
tuvoje, Kražių parapijoj. At
vyko i Ameriką 1900 metais ir 
apsigyveno Town of Lake ko
lonijoje. Buvo vienas iš pir
mųjų Šlv. Kryžiaus parapijos i _ 
organizatorių parapijos drau-1 k o n s u l u a r b a t š l ė s u m e r u - Dar 

lietuvišką, katalikišką spaudą, 
ir yra dienraščio Draugo spau
dos garbės nariai, yra nariai 
katalikiškų draugijų ir vienuo
lynų, ypatingai remia Labdarių 
sąjungos darbus, yra tos są
jungos amžini nariai. 

Linkime jubiliatams V. ir S. 
Petkams sulaukti deimantinio 
jubilėjaus. Dalyvis 

Morales klausimas 
kolegijose 

Augštojo švietimo konferen
cijoje, vykstančioje Chicagoje, 
Congress viešbuty, New Hamp 
shire universiteto profesorius 
Edward D. Eddy pakaltino, kad 
kolegijose tik rūpinamasi švie
timu, " tačiau auklėjimas nėra 
reikiamoje augštumoje. Esą, 
daug kur studentai saugosi tik 
to, kad dėl ko gali įkliūti. Ska-1 T ""' T ~ ' V " " - " " * 

. . . _ ° , . A įvažiavo % jo sunkvežimio šoną 
tmo, kad butų ugdomi tauru-

teisLTgumo, savitvarkos, 

Suvažinėjo jauną 
dviratininką 

Chicagoje, ties North ir Lea-
vitt gatvėmis, buvo mirtinai 
sužeistas Robert Zych, 13 m. 
berniukas. Jį penvažiavo sunk
vežimio dešinys užpakalinis ra
tas. Su juo tuo pačiu dviračiu 
važiavęs kitas berniukas — su
žeistas, šoferis Steve Zybak, 
30 m., aiškina, kad berniukai 

laikosi tos -nuomonės, kad žmo
na esanti vyro dependentė ir 
kad jei jos turėtos pajamos ma 
žesnės negu $600, tai ji galinti 
savarankiškai užpildyti mokes
tinį pareiškimą ir ji galinti 
gauti iš jos atskaitytą sumą 
ir tuo pačiu metu jos vyras ga
lįs ją įrašyti į savo mokestinį 
pareiškimą. 

Šios praktikos laikėsi dauge
lis moterų, kurios vėliau suži
nojo, kad jų gražinamos sumos 
turi būti išlygintos, nes jos du 
kartu užrašydavo sau išlaiky
mą (exemption). 

Jokiu būdu žmona negali 
būti laikoma kaip savo vyro 
dependentė. Vyrui leidžiama į-
rašyti savo žmonai vieną mo
kestinę lengvatą, kaip sutuok
tiniui pagal santuokos giminy
stę. Sutuoktinio (spouse) tai
syklės mokestinių lengvatų at-

turėjo per metus $600 ar ma
žiau pajamų. 

(Informacija paimta iš In-
ternal Revenue Service, Chi. 
Nr. 59-16) Psr. ŠuL 

Nubaudė kunigą 
Varšuvoje komunistines val

džios teismas nubaudė Homo 
Dei — Dievo žmogaus redakto
rių kun. Marian Pirožynski, 2 
metų kalėjimu. Iš 14 asmenų, 
kurie buvo kaltinami kartu su 
juo, trys liko išteisinti, du nu
bausti kalėjimu, vienam buvo 
atšauktas kaltinimas, likusiems 
paskirtos suspenduotos baus
mės. Kunigui M. Pirožynski \ 2 
metų bausmę įskaityti 8 mėn., 
atsėdėti prieš teismą, 'be to, ti-

žvilgiu yra skirtingos nuo de-1 kimasi, kad jam bus dovanoti 
pendeatam taikomų lengvatų. ' 1 metai už gerą elgesį kalėji-

CHICAGOJE 
Konsulų arbata su meru 
Švedų klube 1258 N. La Šal

ie antradienį buvo Chicagos 

mo _ 
artimo meilės jausmai. Prof. 
Eddy turi surinkęs daug duo
menų ir yra parašęs knygą 
"The College Influence on Stu-
dent Character". 

Įspėjimas trims ligoninėms 
Trys Illinois valstybės psi

chiatrinės ligoninės išbrauktos lūkanų per 3 mėnesius, kuriais 
iš akredituotų ligoninių sąra- pavėluos ateiti pajamos iš mo-
š o ; Chicago State Hospital su Į kesčių. 

kai jisai sukėsi, šoferiuiu užve
sta byla. 

$525,000 nuostoliai 
mokykloms 

Atitinkamoms įstaigoms pa
vėluojant išsiųsti sąskaitas dėl 
mokesčių, Chicagos mokyklos 
turės apie 525,000 nuostolių. į 
Tiek teks daugiau išmokėti pa-

Vyras ir žmona gali pildyti 
bendrą mokestinį pareiškimą 
4join return), nors tik */yras 
turėjo seimai pajamų per išti
sus metus. Bei jei žmona turė
jo bent kiek pajamų, tuomet 

me, bet teks sumokėti, kartu 
priteistą 4,000 zlotų. Kun. M. 
Pirožyski yra 60 m. amžiaus. 
Teisme jis pareiškė skleisiąs ir 
toliau Dievo žodį visais gali
mais būdais, kai tik bus palei-

lyvavo 54 konsulai. Buvo 'kai-
__; bamasi apie policijos (vado O'-

Connor žygį, kuriuo jisai atšau 
kė 125 pažymėjimus, duotus 

Tie pažymėjimai 

X šv. Kazimiero Akad. Rė
mėjų I sk. susirinkimas įvyko \ kon^jam^ 
kovo 1 d. parap. svetainėje. J. j k o i u m l a t ų tarnautojams teikė 
Kuzmickienė pranešė, kad cen-1 ^^į^jų __ j i e tam tikrais 

atvejais buvo laisvi nuo arešto 
ir nuo pareigos priverčiamai 

X Imigrantų Lygos šį sek
madienį įvykstančių jaunųjų 
talentų varžyboms jury komi
siją sudaro muzikai Bronius 
Jonušas, Justas Kudirka, Al
fonsas Leparskas, Algis Šim
kus ir Leonardas šimutis, jr. 

X Rozalija Sadauskienė, Chi
cagoje gyvenusi pas sūnų Ani
cetą, š»mis dienomis apsigy
veno Holy Family vilos nauja
me pastate, kamb. 100. Norin
tieji gali aplankyti. 

X Hekm Gedvilienė, 4639 S. 
Hermitage Ave., buvo paslydu
si ir sunkiai koją susižeidusi. 
Gydgsi keletą savaičių namuo
se, dabar pradėjo po truputį 
vaikštinėti 

X J. švaistos, Draugo roma
no konkurso laureatas, vasario 
22 d. buvo pagerbtas LB Brigh 
ton Parko apylinkės. 

X Kunigunda Jotfdeae, 4631 
So. Washtenaw, kovo 3 d. šven 
tė savo vaido dieną. Buvo pa* 
sveikinta savo artimųjų, palin
kėta veikėjai Kunigundai il
giausių ir sveikiausių metų. 

X Adėte h* Prasas Petkūnai 
susilaukė sveikos ir gražios 
dukrelės Zuzanos Luvese. Ju
lija Petkūnienė ir Tamašaus
kai džiaugiasi anūke. 

X Nei 10, ael 5, sei 1 pro
cento nereikia įmokėti, per
kant televiziją, Hi Pi, radiją, 
vėsintuvą pas Gradinską. 2512 
W. 47th Str., FR 6-1998. (Sk.) 

tro vakarienė gerai pavyko. Re 
mėjos nutarė turėti parengimą 
balandžio'12 d. parap. svetai- | 
nėję. Vaišes parengs J. Kuz
mickienė, S. Stautienė, S. Mic-
kūnienė. Pelnas bus skiriamas 
seimo sveikinimui, kuris įvyks 
gegužės 3 d. Marijos Augšt. 
mokyklos patalpose. Sofija 
Mickūniene darbuojasi ir rū
pinasi, kad surastų keletą am
žinų narių seimui pasveikinti. 
Pranešta, kad serga narė Ago
ta Gleiznienė. Lankyti apsiėmė 
J. Kuzmickienė, A. Jeselskienė, [ 
C. Kneizienė. 

B. Cicėnienė dėkojo rėmė
joms už šv. mišių auką ir už 
užuojautą ir gausų dalyvavimą 
jos brangios mamytės a. a. 
Onos Kalvaitienės laidotuvėse. 
Susirinkimui pirmininkavo J. 
Kuzmickienė. 

X P. Germanienė, neseniai 
baigusi Illinois universitetą Ur-
ban'oje, kovo 6 d 7 v. v. Jau
nimo centre skaitys paskaitą 
Montesori organizacijos susi
rinkime. 

X Brone Plvarffiniene, žino
ma veikėja ir prekybininkė, 
atostogauja Miami Beach, Fla. 

X Rašomosios mašinėles 
nuolat progresuoja. Visada 
naujausias informacijas su ka
talogais ir raidynais (lietuvių, 
anglų, rusų ir kt kalbomis) 
gausite dykai tik pranešę savo 
adresą: J. L. Giedraitis, 1632 
Broad Street, Hartford 6, Con-
necticut. kuris "Draugui" ži
nomas, kaip sąžiningas asmuo. 
(Sk.) 

dalyvauti teisme kaip liudinin
kai. Konsulų vardu kalbėjo 
švedų konsulas, pažymėdamas, 
jog konsulatų tarnuatojai ne
turi teisės daryti nusikaltimų, 
tačiau, jei kuris suklumpa, tai 
jam taikytinas didesnis švelnu
mas. Pareiškė, kad tų privilegi
jų atgavimo siekiama diploma
tiniu keliu. 

Milionai klausytojų 

4,700 pacientui Kankakee Sta
te Hospital su 4,000 pacientų 

Į ir Manteno State Hospytal su 
8,000. Akreditavimo komisija 
jas išbraukė iš savo sąrašų, 
kadangi jos yra perpildytos, 
jose permaląs tarnautojų skai
čius, nėra pakankamos apsau
gos prieš gaisrus ir medikų šta 
be nėra pakankamo skaičiaus 
pilnai kvalifikuotų asmenų. 

Del cigaretes išbėgo 4,200 
Chicagos amatų mokykloje' 

2100 E. 78th Str. dėl cigaretės 
buvo išvesta 4,200 mokiniųį įta 
riant, kad kilo gaisras. Cigare
tę vienas moksleivis padėjo ant 
įkaitusio izoliuoto vamzdžio. 
Nuo cigaretės užsidegė izolia
cija ir pradėjo rūkti dūmai Mo 
kyklos vadovybė, manydama, 
kad susidarė gaisro pavojus, 
skubiai išvedę auklėtinius. Nuo 
stoUų tik $25. 

Prieš mirtį atžymėjo plėšiką 
Frank Whaten, buvęs polici

jos tarnautojas, o paskutiniu 

$49,856 kovai su vėžiu 
Illinois Kovai su Vėžiu dr-ja 

paskyrė $49,856 septynioms Il
linois įstaigoms ir vienam pa-

jie gali pildyti bendrą mokesti- i stas iš kalėjimo. Teismas rado, 
nį pareiškimą arba jie gali pil-1 kad jis leidęs žurnalą be cen-
dyti atskirus pareiškimus. ! zūros leidimo ir aplinkiniais ke 

Jei jie pildo atskirus mokės- ^ «*«****• popierio. 
tinius pareiškimus, tuomet vy- Valtininkai pas popiežių 
ras negali prašyti mokestinės ' 
lengvatos savo žmoaai Pvz. 
prileiskime, kad jūsų žmona, už 
dirbo $400, iš kurių $80 buvo 
atskaityta pajamų mokesčių; 
jūsų duktė uždirbo $300, iš ku
rių $70 jai atskaityta pajamų 

Šeštadienio rytą Popiežius 
priėmė audiencijoje nemažą 
grupę Venecijos gondolininkų 
(valčių irkluotojų), kurie buvo 
pasirėdę savo puošniais tradi
ciniais rūbais. Gondolininkai sa 

mokesčių" Jūsų duktė gali u ž - » v ° m v u m a m buvusiam patriar-
• " -1 • :x - : i -r x^ . -, ... -r-pildyti mokestinį pareiškimą ir 

gauti $70 atskaitytų mokesčių. 
Tuo pačiu metu jūs savo dukte
rį galite įrašyti kaip išlaikomą 
dependentę. 

Bet jeigu jūsų žmona Užpil
dys atskirą mokestinį pareiški-

vieniam mokslininkui įvairiems m ą k a d g a u t ų & ^ ^ ^ ^ j . 
tyrimų projektams finansuoti, j tytus $80, tuomet jūs negalite 

prašyti savo žmonai mokesti 
P a n e v ė ž i e č i a m s I n S s lengvatos savo mokesti-

Jaunas skulptorius Kazimie
ras Ulianskas, dar prieš I Pa
saulinį karą, sukūrė ir pastatė 
Vytautui Didž. paminklą Pane
vėžio ap., Šeduvos, Smilgių ar 
Rozalimo apylinkėse, savo me
cenato Baženskio dvare. Skulp 
torius pašauktas į karą žuvo 
1944 metais. Kas turite čia mi
nimo paminklo foto nuotrau
kų, prašau neatsisakyti jų pa
skolinti ir, tuo pačiu, leisti jas 
panaudoti spaudai (Liet. Enci
klopedijai). Nuotraukas prašau 
siųsti: Mr. Petras Ulėnas, 315 

j Bder t et., Brooklyn 27, N. Y. 
Paskolintąsias foto nuotraukas 
skubiai grąžinsiu siuntėjui 

2momas radijo ir televizijos l m e t u ^Th^i **** Forest Tau-
kaftėtojas vysk. Fulton Sheen, I p y m o bendrovėje, mirė gavęs 

širdies ataką, kai jų įstaigą už
puolė banditas. Prieš mirt) jis 
dar suspėjo popieriaus lape pa
rašyti, kaip atrodė tas bandi
tas ir tuo palengvino policijai 
jo gaudymą. 

New Yorko vysk. pagalbinin
kas, vėl grįžo į televiziją. Jis 
svarstys temą "Kristaus gyve
nimas". Paliečia modernias pro 
to ir širdies problemas, paro
dydamas amžinąsias tiesas. 

Vysk. Sheen yra labai popu-
Iarus. Jo televizijos programas 
nuo 1952 m- sekdavo iki 8 mil. 
klausytojų. Dėl daugelio darbų 
norėdamas pailsėti, prieš pu
santrų metų jis buvo iš televi
zijos laikinai pasitraukęs. 

KONCERTO KVIETIMAI 
L. R. K. Fed. Jaunimo stovyk

lai paremti kovo m. 15 d. 3 v. 30 
m. rengiamas solistų Pr. BMdene» 
ir St Bsnasasko vienintelis šiais 
metais KONCERTAS. 

Kvietimus galima gauti krautu
vėse: 

BRIDGEPORTE, Daina, 8321 S. 
Halsted Str. CL 4-5665. , 

MARQUETTE PARKE, Skalsa. 
2543 W. 89 St WA 5*891. 

CICERO,, Stangetbertų krautu
vėje, 1447 & 59 Ave. OL 6-1096. 

chui įteikė gražią dovaną. Jie 
buvo tarsi pirmieji šaukliai, 
nes kovo 15 d. ruošiasi atvykti 
pas Popiežių didžiulė Venecijos 
maldininkų ekskursija. 

— Sugebėjimas be progos 
maža teturi reikšmės. 

—Napoleonas 

ĮSIGYKITE DABAR 

Terese Neumanaite 
Paskubėkite įsigyti dvasinio turi

nio knygą, kurią, parade i. BURKUS 

Tekės tik už graiko 
Žinoma artistė ištekėjo už 

ketvirto vyro. Jos naujasis vy
ras buvo graikas. Po kelių die
nų draugė teiraujasi ar esanti 
patenkinta vyru. 

— O, labai patenkinta. Zi
nai, nuo dabar aš visada tekė
siu tik už graiko. 

— Ar Teresės stigmos, regėjimai, 
nevalga ir kita yra antgamtines kil
mes ar tai natūraliniai reiškiniai?— 
Viską autorius skaitytojui išaiškina 
šioje knygoje. 

SloJ* knygoje rastr-v Terese* eks-
t*xines būsenos. Kris aus kančios re-
r ėjimas. Stebuklingi faktai. Terese 
mistike. Teresės nevalgoa ir nemigo 
santykis su 8v£. Sakramentu. Terese 
tarp žmonių. 

Knyga 270 pusi., gausiai tliustruo-
ta. Kaina J2.25. 

"Įsakymus au pinigai* siuskit*. 

D R A U G A S 
4545 W«t 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL. 
Slogų 

Netoli Chicagos esančiame 
La Porte, Ind. apskrityje, pla
čiau pasireiškė slogos, kad net 
2 mokyklos buvo uždarytos; ir 
kitose mokyklose moksleivių I'J*. 
lankymas sumažėjęs 40 proc 
Nustatyta, kad Claudius Mc-
Daniel. 57 m. aražiauft, mirė 
nuo influenzos; susirgo važiuo
damas į Detroitą. 

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
Atvirukai yra nedidelio formato, 

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

Vardadienio 10 atvir. 
Gimtadienio 10 " 
Padėkos 10 " 
Užuojautos 10 " 
Vestuvių 10 ** 
Vestuvių sukaktuvių 10 " 
Padėka už užuojautą 10 " 
Motinos Dienos proga 10 " 
"DraugasM gali išpildyti užsaky

mus tik pilniems pakeliams (po 10 
tukų) augičiau išvardintų atviru

kų, šių atvirukų gamintojas dar 
yra paruošęs vieną rinkinį maišy-
ą, sudarytą i i vardadienio, gim
tadienio, padėkos, užuojautos, ves
tuvių Jr vestuvių sukaktuvių — 
viso 10 atvirukų. Atvirukų kaina 
$1.00 ui pakelį 

Užsakymus su pinigais siusti: 

" D R A U G A S " 
4545 W«st SSrd Street. 

ML DL 

Remkite dien. Draugą! 

Daug automobilių 
Illinois valstybėje per 1958 

metus buvo įregistruota 3.729.-
514 mašinų. 

Chicagai 122 metai 
Chicagai buvo pripažintos 

miesto teises 1837 metais ir 
dabar sueina 122 metu. kai Chi 

yra 

KVIETIMAI 
Bizet "Carmen" 4 v. operos! 

pektakliai įvyksta MtmiMU 11 d. 
8 vai. vak.. >slss#lo 12 d. 3:30 
vai. po pietų, bsUwdik> 25 d. 8 vai. 

Marijos mokyklos salėje. 
Kvietimui galima gauti: 

~ 0 8 U w 80 St.. 
PR 8-4585, 

Karvelio prekyboje, 3332 South 
Halsted S t , YA 7-0877, 

S*vrim»vi«aa» krautuvėje. 4358 
So. Fairifeld Ave.. LA 3-8342. 

Kvietimų kainos: premjerai — 
5.50. 5.00. 4.00 ir 3.00 dol.. lotiems 
dviem spektakliams — 5.50. 4.50. 
340 ir 2.50 dol. Vietos numeruo-
^ ' ^ ' ^ ^ : •* • • # a • ' I i - . 

Kvietimus galima užsisakyti pai-
tu. pamiunčiant atitinkamai somai 
ptft<g<t>j čekį ir pažymint pageidau
jamo spektaklio datą. šiuo adresu 
Chicago Lithoanian Mile Chorus 
"Vytt»',

f e /o Mr. V. Gutauskas. 
7034 So. Fairfield Ave.. Chicago 
29. HI. 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
i. KAZANAUSKAS, piesideat— 

Rd. Cblcago, DL VTrgJni. 7-7747 

tP 
/*x. 

KAS TIK TURI SEtų SK0N|, 
VISK4 PWKA PAS LIEPOM!! 

ModentHaušlft Uetavtę baldų prekyba Chicagoje H 
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo

kė jimai iki 3*jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa narnama ir ofisams 
įrengti. . 

. ^ 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER. INC. 

3222-24-26 So. Halsted St. Vlctory 2-4226 
Krautuvė atidarą: Pirmad. ir ketvirtad. 9—9 30 vai. Kitomis 

dienomis 9—6 vai. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5. 
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