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MASKVOS RANKA PABALTIJO VALSTYBĖSE
Lenkijos studentai ragina 

boikotuoti parlamento rinkimus
J. KUZM10N1S, Britanija

Besiartinant parlamento rinkimams Lenkijoje, jaunieji lenkai 
ragina, kad katalikai rinkimus boikotuotų. Jauniems lenkams ne
sudaryta galimybės išstatyti savo kandidatų.

Pagal turimas žinias, būsimie- ...... 1 —
ji rinkimai nedaug kuo skirsis reikalu prie universitetų vėl ati- 
nuo buvusiųjų, nors padaryta ir daryti teologijos fakultetus. Ta

čiau jie sutinka ir palaukti, kol 
vykdomi kiti duoti pasižadėji
mai.

Kard. Wyszynsky Naujų Metų 
kalboje pažymėjo, kad katalikai 
turėtų palaikyti režimo pastan
gas pakelti žmonių pragyvenimo 
standartą. „Mano troškimas yra 
tas, kad visi tėvynės vaikai būtų 
pasirengę paaukoti Lenkijai visą 
savo kraują, visą savo išmintį ir

kai kurių pakeitimų.

720 kandidatų
Anksčiau komunistai rinkimų 

sąrašuose paskelbdavo tiek kan
didatų, kiek būdavo renkamų at
stovų ir laikydavo principo — 
arba už visus arba prieš visus; 
kartu grasindavo bausmėmis 
tiems, kurie atsisakydavo balsa
vę dalyvauti. gerą valią garbingai dirbdami“,

Šiuo metu kandidatų yra 720, — pasakė kardinolas, 
nors renkamų atstovų skaičius— „Stipriausia politinė jėga yra
459. Tačiau visi žino, kad kandi- dvasinė vienybė“, — pabaigė kar 
datų tarpe maža yra nuoširdžių dinolas, pasiryžęs visas savo jė- 
antikomunistų. Tiesa, kandidatų gas skirti atsikuriančiai Lenki- 
tarpe yra 18 katalikų, kurie at- jai.
stovauja ne dešiniųjų partiją, 
bet katalikų bendruomenę.

Naujas JAV marinų helikopter.s vienam žmogui. Nuotraukoje du vaiz
dai: viršuje — helikopteriu skrenda', apačioje ■— nusileidus helikop
teriu Palo Alto bazėje, Calif. (INS)

Gomulkos režimas išsirikiavo 
su raudonąja Kinija

Lietuvių literatūros

muzėjus Vilniuje
VILNIUS, okup. Lietuva. — 

i Vilniuje yra įta sytas „Lietu- 
viųc literatūros muzėjus“, kuris 
įruoštas Neries pakrantėje, An
takalnio gatvės pradžioje, baro
kinio stiliaus rūmuose. Jo direk
torius — Vosylius. Visa medžia
ga paskirstyta į tris pagrindi- 
n'us skyrius: „feodalizmo laiko
tarpio, kapitalizmo laikotarpio 

; ir traybinės literatūros“. Duoti 
taip pat lietuviškų raštų verti- 

j mai į kitas kalbas ir kitų tautų 
literatūros vertimai į lietuvių 
kalbą. Vien tik šiais metais į 
muzėjų buvo atsiųsta per 200 

1 naujų eksponatų, tarp jų — reta 
i Bretkūno „Postilė“. Esą išstaty
tas ir pirmasis Maironio eilėraš
tis, atspausdintas „Aušros“ 6- 
jame numeryje ir pasirašytas 
ŽValionio slapyvardžiu. Išstatyti 
taip pat pirmieji svarbiausi Ku
dirkos, Vaičaičio, Kėkšto kūri
niai. Iš viso literatūrinio muzė- 
jaus ekspozicijoje esą išstatyta 
daugiau kaip tūkstantis ekspo
natų.

Ką suomiai keleiviai
matė Pabaltijo valstybėse

HELSINKIS, Suomija, sausio 16. — 
jaučiamas kietesnis Kremliaus kumštis.

Stalinui mirus, suomiams bu- — ■

Pabaltijo kraštuose vėl

vo leista užmegzti santykius su iš Rusijos, tuojau mirė liūdesio 
giminėmis Estijoje, Latvijoje ir ir nusivylimo pakirsti. Viltys, ku 
Lietuvoje. Keleiviai, grįžę iš Ry- rios taip ilgai juos palaikė trem- 
gos, sako, kad pabaltiečiai turi tyje, greitai žlugo, kai pamatė so 
vieną viltį — visuotinį išsilaisvi- vietų nuteriotas ir nualintas sa- 
nimo karą. Manoma, kad revoliu- vo tėvynes.
cijos, panašios į neseniai įvyku- Šias žinias šiandien patiekė 
sias Lenkijoje ir Vengrijoje, nė- „Chicago Daily Tribūne“ kores- 
ra galimos Pabaltijo kraštuose, pondentas Paul Shoblom iš Suo- 
kadangi iš ten Kremlius per pen mijos sostinės.
kiolika metų daugybę gyventojų -------------------
ištrėmė į Rusijos gilumą. , TRUMPAI Iš VISUR

Raudonieji remia
karinius žaislusAtrodo, kad katalikų kandida- j 

tai rūpestingai parinkti, nes jų
tarpe nėra „pažangiųjų“ katali- BERLYNAS, sausio 16.—Ry
kų. Pastarųjų vadas Piasecki su tinės/ Vokietijos komunistiniai 
savo klika dabartinio režimo pa- vadai siūlo, kad kariniais žais-
likti nuošaliai, nes gyvenimo ei- lais būtų sustiprintas vaikų ap- . „ ________
ga parodė, kad „pažangieji“ ne- sigynimo '„instinktas“. „Neues , išsirikiavo su komunistine Kinija šiandien jungtinmme žodyje kri- 
turi jokio pasitikėjimo visuome- Deutschland“, Rytų Vokietijos (Ūkuojant Jungtinių Amerikos Valstybių užsienio politiką ir pa-

VARŠUVA, Lenkija, sausio 16. — Lenkijos naujas režimas

neje.

Studentų protestas 
Studentų susirinkimuose lig-

komunistų partijos laikraštis, 
gyrė vieną jaunuolį kuris pasta
tė žaislinį tanką prie savo namų. 
Žaisliniai kariai, žaisliniai tan
kai ir panašūs žaislai buvo už
drausti Vokietijoje po II Pasau
linio karo.

laikant Janos Kadar režimą Vengrijoje. 
Raudonosios Kinijos premje-

šiol protestuojama prieš rinkimų 
sistemą ir raginama juos boiko
tuoti. Kadangi kandidatai turi 
gauti bent pusę balsuojančių bal . iii
sų, studentai nori, kad, nedaly- Komunistų KUlKOS 

vaudami rinkimuose, žmonės su
mažintų balsų skaičių ir tokiu 
būdu išreikalautų naujų rinki
mų.

raschou ai-iai penkiasai***. Austrija rinks 
tarėsi Varšuvoje su Lenkijos va- J
dais, pirmininkaujant Gomulkai.
Po to „gimė“ jungtinis pareiški
mas, kuriuo siūloma stiprinti ne
priklausomumo ir lygybės prin-l Austrijos piliečiai gegužės 5 d. 
cipai komunistiniame bloke. . r*n^8 nauj4 Austrijos preziden- 

Bet komunikate neminimas so-1 viet°n dr. Theodor Koemer,

naują prezidentą
VIENA, Austrija, sausio 16.—

Kašmiras reikalauja
laisvų rinkimų

KARACHI, sausio 16.—Tūks
tančiai demonstrantų šiandien 
žygiavo Karachi miesto gatvė
mis, paliakydami Pakistano rei
kalavimą, kad Jungtinių Tautų 
Saugumo taryba įsikištų į Pakis
tano — Indijos ginčą dėl Kašmi- 
ro.

Demonstrantai reikalauja lais
vų rinkimų Kašmire, kad būtų 
išsilyginta su Indija ar Pakista
nu.

į sukilėliu vada vietU vadovavimas raudonajam ^ metų, kuris mirė sausio 4 d.
blokui, nors Gomulka pirmiau pa Austrijos politinės partijos dar 

BUDAPEŠTAS, Vengrija, sau sįkalbėjime su Chou En - lai pri- neparinko kandidatų į prezidento 
šio 16. - Vengrijos komunisti- pažino pirmą kartą sovietų pir. postą.

_____ , „___ __________  nis teismas vakar pasmerkėmir- bę t kal jjg laimėjo; ________
tualų klubo“ pirm. dr. Z. Makar- 11 Jo,set Dudą' v'en’ į Vengrijos Lenkljoje j4 ieS tris mėne. 
czyk, Liublino kat. universiteto evoliucijos vadų Komunistai 
profesorius, yra kitokios nuomo- tu°Jau šaudys Vengrijos suki- 
nės. Jis pareiškė, kad šiuo metu,
kada Lenkijoje vyksta dvasinis 
atgimimas, kada socializmas Len 
kijoje iškėlė gilų humanitarinį

Katalikų pažangiųjų intelek-

sius priešsovietiniame sąjūdyje.
lėlių vadą. Pasirašęs po komunikatu, 

Chou En - lai išskrido sovietiniu 
lėktuvu į Budapeštą tartis su 
Vengrijos premjero Janos Ka-

.. ... , , . dar režimu, palaikomu Maskvos,
pasikeitimą, pagal kur; naujoje ėjusį mėnesį nuskendo valtis su jis ši ketvirtadienį grįžta į Ru- 
politinėje struktūroje žmogus aiįejUmi Thames upėje. Valties
neišnaudos žmogaus, katalikai savininkas Londone turėjo sumo- 
nori dalyvauti viešajame gyve- keti $560 pabaudą, kad aliejus 
nime ir daryti savo įtaką nau- j užteršė upę. Nuo aliejaus kvapo 
jiems sprendimams. Girdi, jau 160 gulbių užtroško 
pasibaigė tie laikai, kada katali

Dvigubas nuostolis
LONDONAS, sausio 16.—Pra

sijos sostinę, 
Afganistaną:

prieš vykstant į

kų dalyvavimas politinėje veik
loje buvo tik fiktyvus. Katalikai 
turį dalyvauti būsimuose rinki
muose, tikėdami, kad išrinktųjų 
tarpe bus žmonių, kurie tikrai 
atstovaus Lenkijos katalikų nuo
monę.

Naujas susitarimas
Tuo tarpu naujoji Lenkijos vy 

riausybė pamažu pradeda vyk
dyti pažadus, kuriuos davė Baž
nyčiai.

Mokyklose vėl pradedama dės
tyti tikėjimą. Universitetų pro
fesoriai ir lektoriai, kurie anks
čiau buvo atleisti dėl savo religi
nių įsitikinimų, švietimo minis
terijos vėl priimami į augštąsias 
mokyklas. Į Liublino kat. univer
sitetą tokiu būdu sugrąžinti pen
ki kunigai ir vienas pasaulietis..

į ligonines ir kalėjimus vėl 
grįžta kapelionai, kurie buvo at
leisti tuo metu, kai Lenkijoje vai 
džią paėmė komunistai.

Tiesa, yra nemaža išspręstinų 
problemų, jų tarpe kunigų semi
narijos ir katal. organizacijos. 
Vyskupai laiko neatidėliotinu

Atvyksta į JAV
BAGDADAS, Irakas, sausio 

16. — Irako princas Abdul Illah 
šiandien išvyko į Jungtines Ame 
rikos Valstybes. Princą lydi trys 
buvę Irako premjerai — Saleh 
Jabr, Towfil Alsuwaidi ir Ali1 
Jawdat Alaouobi.

Centrinėje Azijoje
LONDONAS, sausio 16. — So

vietų Sąjungos komunistų parti
jos vadas Chruščev lankosi Ru
sijos centrinėje Azijoje.

• Vengrija. Komunistai iš 
Vengrijos ištremia „New York 
Times“ korespondentą John Mac 
Cormack.

Britų parlamento
vadų viltys

LONDONAS, sausio 16.—Pre
zidentas Eisenhoweris ir Brita
nijos premjeras Macmillan pasi
keitė geros valios laiškais. Brita
nijos parlamento vadai įsitikinę, 
kad naujas Britanijos vadas grei

Bolševikine spauda
okupuotoje Lietuvoje

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Kalbėdamas apie bolševikinės 
spaudos platinimą okup. Lietu
voje, spaudos respublikinės kon
toros viršininkas Juzumas per 
Vilniaus radiją 1956. 12. 2 pa
žymėjo, kad Lietuvoje ją plati
na ir pristato į namus 4,860 kol
ūkių ir tarnybiniai laiškininkai.

Stambiose įstaigose, fabrikuo
se, gamyklose ir statybose suor
ganizuoti 2,620 spaudos platini
mo punktai, o platinti padeda 
taip pat per 14,600 „visuomeni
nių spaudos platintojų“.

„Draugas viršininkas“ ta pa-

Mažiau pabėgėlių
VIENA, Austrija, sausio 16.— 

Austrijos pareigūnai šiandien 
pranešė, kad paskutinių 24 va
landų laikotarpyje į Austriją at
bėgo tik 271 vengras. Tai mažiau 
sias skaičius nuo 1956 m. spalio 
28 d., kai sovietai paleido savo 
tankus į prieškomunistinius su
kilėlius.

Laivas užsidegė
LONDONAS, sausio 16. — 

Prancūzijos laivas Janina užsi
degė prie Ispanijos pakrantės. 
Laivo įgulos narius išgelbėjo kiti 
laivai.

Šalčiai Indijoje
NEW DELHI, Indija, sausio 

16. — Indijos šiaurės vakaruose 
i ir šiaurės rytuose siaučia šalčiai.
I Mažiausia 20 indų mirė nuo šal- 
j čio.

Latvijos sostinės vaizdas
1940 metais, kai sovietai pa

grobė Latviją, Ryga turėjo apie 
380,000 gyventojų. Beveik pusę 
Ryg°s gyventojų okupantai de
portavo į Rusiją. Į jų vietas at
kėlė didesnį skaičių rusų. Oficia
liai skelbiama, kad Ryga šian
dien turi 620,000 gyventojų. Bet 
suomiai, grįžę iš kelionių Latvi
joje, sako, jog Ryga gali turėti 
net milioną gyventojų. Latviai 
dabar, yra mažuma savo sostinė
je.

Keturios ar penkios šeimos 
viename kambaryje

Rygoje keletas naujų namų 
pastatyta. Nepriklausomybės 
meto viename buto didesniame 
kambaryje dabar gyvena ketu
rios ar penkios šeimos. Laimin
gos tos šeimos, kurios gali savo 
kambario dalį atskirti kartoninė
mis sienomis. Gatvėse girdisi 
vien tik rusų kalba.

Pabaltiečių ginklas — gimtosios 
kalbos vartojimas

Pabaltiečiai ir dabar nekenčia 
sovietų, kurie pagrobė jų valsty
bių nepriklausomybę. Bet pabal
tiečiai neapykantos jausmus pa
slepia. Vienintelis pabaltiečių 
ginklas, kurį jie gali vartoti 
prieš sovietus okupantus ir neuž
sitraukti didelių bausmių, yra 
savo gimtosios kalbos vartoji
mas.

Mirė liūdesio ir nusivylimo 
pakirsti

Stalinui mirus, keli tūkstan
čiai pabaltiečių grįžo į gimtus 
kraštus. Jų grįžimo į tėvynes 
džiaugsmas virto liūdesiu. Grįžu- 
siems į savo kraštus okupantai 
neleidžia gyventi savo senuose 
namuose ir vėl gauti turėtus dar
bus. Beveik visi jie be išimties 
liko apverktinoje ekonominėje 
padėtyje. Daug asmenų, grįžusių

I • Ray Bliss, Ohio valstybės 
respublikonų partijos pirminin
kas, pasakęs, kad jis nesąs kan
didatas į JAV respublikonų par
tijos pirmininko postą, vieton 
pasitraukiančio Leonard W. 
Hali.

• Ispanijoje. Barcelonoje de
monstracijos ir toliau tęsiamos 
prieš pakėlimą biletų kainos ke
liaujantiems gatvėkariais. Poli
cija areštavo 20 studentų. Kelio
nės biletas pakeltas vienu centu.
• Komunistų vadas Irving Po- 

tash prisipažino kaltu, jis nele
galiu būdu vėl grįžo į Jungtines 
Amerikos Valstybes. Jam gresia 
du metai kalėjimo ir dar $1,000 
pabaudos.

• James B. Zellerbach, naujas 
JAV ambasadorius Italijai, pa
sakė, kad Italija padarė didelę 
pažangą ekonominėje srityje.

• Yemen karalija pasiūlė 
Jungtinių Tautų prižiūrimą ple
biscitą, kaip geriausią priemonę 
išspręsti Britanijos — Yemen 
pasienio susikirtimus. Arabijos 
karalija teigia, kad britai lėktu
vais ir tankais puolė jos kaimus.

• Lenkijoje. „EZD” žiniomis, 
šiuo metu lenkai laiko, kad jų 
valstybės teritorijoje gyvena ne 
mažiau kaip 500,000 nelenkų kil
mės žmonių. Daugumą jų sudaro 
ukrainiečiai ir gudai. Ukrainie
čių esą apie 150,000, gudų apie 
100,000, maždaug po 65,000 vo
kiečių, čekų ir slovakų, maždaug 
apie 25,000 lietuvių ir 20,000 či
gonų. Vokiečių daugumas gyve
na Silezijoje, o gudų — Balsto
gės vaivadijoje. Bet lenkai jų 
procentą nurodo esant ten tik 
apie 10 proc. Tačiau tai yra len
kų šaltiniais grindžiamos žinios. 
Tenka manyti, kad faktiškai Len 
kijoje svetimšalių skaičius yra 
didesnis.

• Britanijos prekyba su raučL 
Kinija šiemet padidės.

tai pagerins santykius su Jungti- čia proga pažymėjo, kad okup. 
nėmis Amerikos Valstybėmis. ! Lietuvoje didėja rusiškai leidžia

mų žurnalų pareikalavimas“. 
Tuo būdu rusifikacija per bolše
vikinę spaudą dar daugiau inten
syvinama.

Valstybiną bankus
KAIRAS, Egiptas, sausio 16. 

— Egiptas vakar suvalstybino 
britų ir prancūzų bankus Egip
te ir kitus užsieninius bankus na 
cionalizuos penkerių metų laiko
tarpyje.

Ekonomine pagalba
COLOMBO, Ceilonas, sausio 

16. — Jungtinių Amerikos Vals
tybių vyriausybė suteiks Ceilo- 
nui 2Vi mil. dolerių ekonominę 
pagalbą.

KALENDORIUS

Sausio 17 d.: šv. Antanas, vie
nuolis; lietuviški: Auseklis ir 
Tulcvaldė.

Saulė teka 7:16, leidžiasi 4:47.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje

• Pakistanas. Tris dienas siau 
tęs sniegas atkirto kasyklų mies 
tą Hindubagh nuo kitų Pakista
no dalių. Keli tūkstančiai žmo
nių badauja. Sniegu užverstiems 
gyventojams maistas numeta
mas iš lėktuvų.

• Šešios valstybės. Belgija, 
Prancūzija, * Vakarų Vokietija, 
Italija, Luksemburgas ir Olandi Richsrd Ror&back iš Dobhs Fer- 

I ry, N. Y., pateka J, Vengrijos komu- 
oiatij nelaisvę, kai jis gelbėjo veng- 

Įramtt pabėgti į Austriją. (INS)

Atskrido j Vengriją
BUDAPEŠTAS, Vengrija, sau 

šio 16. — Raudonosios Kinijos 
premjeras Chou En - lai šiandien 
išskrido iš Varšuvos į Budapeš
tą, kur slapta tarsis su Vengri
jos sovietiniu premjeru Janos 
Kadar.

ir jos apylinkėje šiandien — šal- ja nori pašalinti visas prekybi- 
ta. nes kliūtis tarp savęs.

• Kipro sala. Daugiau kaip 
3,000 britų kareivių ir policinin
kų iškrėtė Nicosia mieste grai
kų kvartalą. 33 asmenys areštuo 
ti. Britai nori sučiupti penkis 
ginkluotus vyrus, kurie neseniai 
puolė britų civilius gyventojus.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Prezidentas Eisenhoweris grįžo iš sausros ištiktų apylin

kių. Sausros ištiktoms apylinkėms bus teikiama ekonominė pa
galba.

— Admrolas Radford, jungtinių vadų štabo pirmininkas, pa
reiškė Atstovų Rūmų užsienio reikalų komitetui, kad prezidento 
Eisenhou'erio programa „praktiškai pašalintų karo progas“ Vidu
rio Rytuose.

— Prezidentas Eisenhou'eris šiandien pasiuntė kongresui be
veik 72 bilionų dol. išlaidų programą. Manoma, kad 1958 fiskali
niais metais išlaidos bus didesnės beveik S bil. dolerių negu dabar
tiniais fiskaliniais metais, kurie baigiasi birželio 30 d.

— William A. Blakeley iš Teras, 58 metų, Eisenhou'erio de
mokratas, laikinai paskirtas senatoriumi, balsuos su demokratais 

' betkokiame bandyme perorganizuoti senatą.
— Britanijos vyriausybė sumažino išlaidas apsigynimo sri

tyje.
— Izraelio karinės jėgos kelių dienų laikotarpyje pasitrauks 

iš Egipto teritorijos.
— Tuniso vyrai, sulaukę 20 metų amžiaus, turės tarnauti vie

nerius metus kariuomenėje.
— Artūro Toscanini, 89 metų, muzikinio pasaulio garsenybė, 

įžymiausias orkestro dirigentas, vakar mirė Neto Yorke.
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Iš Drexelio ledaunes...
Penktadienį, gruodžio 28 d., tėvas J. Kidykas, SJ, stovyklos 

Drexe! ' un ver.yteto užmiesčio vadovas — SAS pirmininkas A. 
klube buvo pirmą kartą atidiry-, Gečiauskas — visus barė ir va
ta studentų at-kų stovykla. • rinėjo, komendantas A. Zemai- 
Kiekvicna valanda atnešdavo į tis, daug kalbėdamas ir be švil- 
vis naujus stovyklautojus. Gi! pūko, viską gražiai tvarkė, mer 
šeštadienį jų jau buvo iš kiek- gaites rikiavo T. Ivaškaitė, o 
vieno miesto, pradedant Bosto-: berniukus — A. Giedraitis.
nu ir baigiant Baltimorc.

Susirinkus tok:am dideliam
būriui, reikia ir valdžios. Sto-

Malonu pažymėti, kad stovyk
lą aplankė visa eilė žymių sve
čių. Lankėsi dr. A. Kučas, Liet.

KONKURSAI
Moksleivių Ateitininkų Są

jungos Centro Valdyba skelbia 
rašinio “Kuo moksleivis at-kas | 
gali prisidėti prie lietuvybės iš- j 
laikymo” konkursą.

Skiriamos trys permijos: I 
premija — bus apmokėtas dvie
jų savaičių stovyklavimas MAS 
vasaros stovykloje ir 15 dolerių; 
pinigais; II premija — bus ap
mokėtas dviejų savaičių stovyk-; 
lavimas MAS vasaros stovyklų- į 
je; III premija — bus apmokė-, 
tas vienos savaitės stovyklavi-; 
mas MAS vasaros stovykloje.

Jei laimėtų ne Amerikoje gy
venąs moksleivis ateitininkas, 
premijos būtų išmokamos pini
gais: I premija — 50 dol., II — 
30 dol. ir III — 20 dolerių.

Rašiniai turi būti prisiųsti

MAS Centro Valdybai iki š. m. 
balandžio 30 d. Konkurse gali; 
dalyvauti visi laisvajame pasau
lyje esą moksleiviai ateitininkai. į 

— o —
Šie mūsų ateitininkiškos veik

los metai yra paskirti mūsų or
ganizacinės veiklos pagyvinimui. 
Šia tema suruošti kursai Vidu
rio Vakarų apygardos kuopoms.

MAS Centro Valdyba, norė
dama išrinkti savo sąjungos 
veikliausią kuopą, nutarė pa
skelbti kuopų valdyboms kon- j 
kursą už: Į

1. greitą atsakymą į visus C. j 
V. ir apygardų valdybų raštus;!

2. už aktyvų dalyvavimą sp°u 
doje (rašant į “Ateitį”, “L'r.' 
gą” ir “Darbininką” apie sav _

vykios kapeliono pareigas nuc ' Kungų Vienybės pirm. kun. J. 
širdžiai ėjo KAS dvasios vadas Čepukaitis, dr. A. Vssys ir kiti.
-------- ------- —........................ * Kiekviena stovyklos diena bu-
kuopos veiklą ii kitas ateitinin- vo pradedama šv. mišių auka, 
kiško gyvenimo aktualijas); kurios metu jungėmės su Kris- 

3. už “Ateities platinimą ir į tumi Šv. Komunijoje ir klausėm
prenumeravimą;

4. už švenčių ir minėjimų pra- 
vedimą;

5. vž kuopos bei būrelių susi
rinkimus;

6. už lietuviškų linksmavaka 
rių ruošimą.

Visi šie kiekvienos kuopos pa-

brandžių tėvo Kidyko konferen 
cijų. Skaidri nuotaika lydėjo 
visas stovyklos dienas. “Ridikė
lis su pertuška kėlė vakarušką” 
per pusryčius, pietus ir vaka
rienę.

Klausėme paskaitų bei disku
tavome. Tėvas J. Kidykas skai-

sireiškimai bus vertinami taš-, tė paskaitą “Berniuko ir mer
ks is. Pirmosios trys kuopos, su gaitės bendravimas krikščioniš- 
rinkusios daugiausia taškų, bus kosios tobulybės šviesoje”. Prel. 
premijuotos, suteikiant kiekvie-( J. Balkūnas trumpai nušvietė 
nai jų po vieną apmokėtą vietų ; Bažnyčios istoriją. Skatino įsi- 
MAS vasaros stovykloje ir pa- jungti į katalikiškas organizaci- 
skelbiant “Ateityje”, “Drauge” l jas bei stoti į apaštalavimo dar- 
ir “Darbininke”, kaip MAS pa- bą. Prof. J. Brazaitis paskaito- 
vyzdingiausias kuopas. Šis kon- je “Studentas kovoje prieš rau- 
kursas tęsis iki birželio 15 d. Sdonąjį ir rudąjį okupantą” vaiz-

CZAulirUL
DOOR PRIZES

JANUARY 3rd TO JANUARY 19fh
The greatest event in Chicago 
Savings history! Join us in our 
galo GRAND OPENING between 
January 3rd and January 19th. 
There will be gifts for everyone 
visiting us during this celebra- 
tion. Special gifts for all savers, 
both old and new. Over 500 
door prizes wiil be given away, 
amounting to more than $5,000. 
You will be pleased, as we are, 
with our new headquarters. 
Come in today and fili out a reg- 
istration card.YOU DO NOT HAVE 
TO BE PRESENT TO WIN—all win- 
ners’ narnės wiil be posted in 
our lobby and each winner will 
be notified by mail. Only adults 
will be eligible for door prizes. 
ALL MONEY IN BY THE 19th OF 
JANUARY EARNS DIVIDENDS 
AS OF THE lst OF JANUARY.
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džiai papasakojo studentijos pa- i Tik tas užsitarnauja laisvę 
sipriešinimą žiauriam okupan- ir gyvenimą, kuris kasdien dėl 
tui. Dr. Salys papasakojo sun-1 jų kovoja. Goethe
kią lietuviškos knygos dalią pa-1 --------------—•
vergtoje tėvynėje. Apie daug 
davusią ir duosiančią lietuvių li
teratūrai K. Bradūno poeziją 
kalbėjo rašytojas K. Ostraus
kas.

Nors ir nemažai paskaitų tu
rėjome ir po jų — diskusijų, ta
čiau turėdavome ir laisvo laiko. 
Sekmadienio popietę buvome nu 
vykę į Philadelphijos istorinę 
vietą Valley Forge. Ten apžiū
rėjome, Kaip gyveno Jurgis su 
Morta Washingtonai, kokiais 
ginklais kautasi ir kitas senie
nas. to, nė vienam ncišdnj 
sus užlipti ant savo ežero plo- 
nuč.u ledo, puikiai nuotaikai ly
dint, važiuodavome čiuožti ten, 
krr nelūžta...

Vakarų irgi nepramiegojome. 
1 Sekmadienįo vakaras buvo skir- 
j tas kenčiančiai tėvynei prisimin- 
j ti. Dr. A. Klimas visus nukėlė 

(Tęsinys 4 pus*.)
1 ‘ - -L- 1 -1 »

Tel. ofiso HE 4-6099, rez. PU tt-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W, Garfielč Jtiivd.
VAL: 1—4 Ir e > 

Šeštadieniais nuo 1 Iki * vai. p. d. 
išskyrus ketvirtini ir sekmai!

Išvaryk Dievą 
teisingumą.

tai išvarysi
Pijus X |

Tel. ofiso ir buto OLymplc 2-1159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Į Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
Ofiso tel. REliance 3-4410 

Rezid. telef. (i Koveliill. 6-0617
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. m.

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

Ofiso tel. CLiffside 4-2800 
Rezidencijos: LiAfaycttc 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 YVest 47th Street
(Kampas 47th Ir Hermitagc)

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

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurge) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7130 South \Vestern Avenue
(MEDICAL UU1LDING) 

Pirinad., antrad., ketv. ir penktad. I

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 Nortli \Vaeker Drive 
(Clvlc Opera House, kamb. 858)

Vai. kasd. 12—4 z
Tel. CKntral 0-2291 

5002 VVest lOth Str.. Cicero 
Vai. kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai. 

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

Rezid. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS
nuo ii vai. ryto iki i vai. p.p. ir nuo Į Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St. 
6 v.—S vai. vakare. Trečiad. nuo ! Tel. PRospeet 8-1223 arAVE.0-5377
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1108 
Kės. tel. WAlbrook 5-3703

ei. ofiso PRospeet 0-2240 ! TeL ofUo Hc> 4*2123’ rcz.l‘R.6-8484

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr., 
Trečiad. ir Penktad. G-9 vai. vak. ir 

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Atvykite greitai, su snvo šcin.a ir draugais, pamatyti Chlcagos 
mieste .gražiausius taupymo Ir skolinimo įstaigos pastatus.
I’LLNA HITE AlKšClALSf DIVIDENDU 17. SAVO HAVIT- 
PAS. Taupykite, Ilgus metus išbandytoje, apdraustoje finan
sinėje įstaigoje. Pelnykite daugiau už savo santaupas, Ir pasi
naudokite gausiais pinigus taupančiais patarnavimais, sutel
kiamais Chicago Savings nariams. Dabar duodami nepapras
ti dividendai už PAID-fP investavimus. Išbandykite, atl-

dmyilaml apdrausti) taupymo s^skalt^ ir pastebėsite skirtu 
ma. Chicago Havings saugiai Ir pelningai aptarnavo Pietį) Ir 
Pii t\akar i, apylinkes taupymo Ir namų pirkimo paskolom^ 
Virš 32 metų. Turtas dabar viršija $29,1*00,000.00.
Nuo |stctglmo 1924 turtais. Chicago Havlngs visuomet mokėjo 
daugiau negu vidutinius dividendus. Taip kaip pagal laikre. 
di, kas 6 menesius, luupytojai yra gav^ rlidelj pelnų už. jų 
sutaupąs.

SPEC1ALOS VALANDOS PEK GRAND OPENIN0 NUO SAUSIO 3-CIOS IKI 19-08 DIENOS:
Pirmadienį, Ketvirtadienį ir Penktadienį nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. popiet

Antradienį ir Trečiadienį nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. popiet, šeštdaienj nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. popiet.

; *' viii V t* f AND LOAN ASŠOCI ATI 0 N ’
I,. 2.4 S ,WU T U K ,4V IN UJ-

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
— Pritaiko akinius —

6322 South IVestern Avenue
! vai.: kasdien 10-12 vai. i. 7-9 vai. 
' vak. šeštadieniais 10-x vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Re« telef. VVAItirook 5-5O7A

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

DR. PETER T. BRAZIS
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 We«įt 7 lst Street
Į Vai. Pirm., ketvir., penui. 1-4 ir 7-9 

Antr. 1-6. r-feč.ir ■'ešt. pagal sutarties

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

2360 West 61st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

1)61 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 i.uo 2 iki 9 vai. 

i P. p. kaadian išskyrus trečiad. ir 
šeštad.

Į Res. tel. GRnvehill B-5603

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Telef. ofiso LAfayette 3-0048 
Rez,: WAlbrook 5-3048

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South AVestern Avenue
Chicago 29. III 

pasimatymai pagal sutarties
telefonas REpublic '•-4900 

Ri’Zldencia: GRovchlll G-8181

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:30 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrginia 7-0036 

Rezidenei tos tel. BEverly 8-8244 

TeL ofiso VI 7-0000, rez. RE 7-6887

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Callfornla Avė. 

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

Ofiso telef. YArds 7—1166 
. Rezidencijos — STevvart 3-4511.

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street
(kampas Halsted ir 35-ta gatvB) 

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

šeštad ieniain t—4 vai.

FKospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ! 

SP1X\ C1I1R1 KCI.IOS LIGOS 
5700 So. \V(mx1 Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Vak: kafidietipnuo 6 v. v.'jlii 9 v. v'y
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

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

Tel,: Ofiso — PCllman 5-0706 
Buto — BEverly 8-3946

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: I»Anube C-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—i v. p. p.

Ofiso HEmloek 4-5815 
Rez. HEmloek. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
l’IAI iIŲ IR VIDAI S LIROS 

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

Priima' pagal susitarimu

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

Tel. ofiso I’Rt»sĮMx:t 6-9400
Rezid. PRospeet 6-9102

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaskcvičiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-07 12

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 3 lst Street
Archer Avė.) Knmp. .Halsted ir 31-mos gatvių

valandos: nuo 10, iki 12; 2—6; 7-9. Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
Šeštad. 10 12. trečiad. uždaryta1 ir nuo 6-S v.v. .šeštad. 1-4 vai. popiet.

IjAfayetto 3-1919
Namų — CEdarcrcst 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
LYDYTO,1A1 IR CIII1H RtiAl 
3259 South Halsted Street

Kasdien 3--- 7 vai. a*al<. šeštad. nuo 
1 — 5 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1 ls 1. Rcsid. 2437
W. 62n<l St., tel. Kcpubllc 7-8818.

Ofiso telefonas — BIsliop 7-2525

DR. AL. RA6KUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzle ir Archer)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. < IIIR1 RGIYfiS IR 

OltTOI’EDLVKS I.K.OS 
2745 VVest 691h Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Tcler. REpublic 7-2290 

VAI,.: Pirm., antr., Kevt., penki, 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00- 1:00. Trečiad. ir 
kilu laiku susitarus telefonu.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis; pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus.
1455 S. Califomia Avo., Chicago 

šaukite — YA. 7-7381
I Priima: vakarais K iki 9. šeštad. 
i 10 ryto iki 4; trečiad. ir sekmad. 

 tik susitarus

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. IIE.1-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuettc Rd.
Vai nuo 2 iki 4 p. p.: 6 iki S vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezid. 6600 S. Artcsian Avė.
\ AI. -11 v. v. iki 3 p. p.; C—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

i meili pu tyrinto
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofi. as ir akinių dirbtuve 
7.56 West 35th Street

Vai. nuo 10 iki 3, nuo 6 iki S, tre- 
10-12, penktad. 10-2 ir 

vai. p. p.

V i i-

čiad. nuo 
šeštadieniais nuo i u iki

DR. S. VAITUSH, OPT.
Tel. ofiso 4 V 7-1787, rez. PR. 6-lt»3'»i

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. WAlbrig>k 5-2670
Rea. ninuip 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marauette Medical Center
6132 South Kedzle Avenue

VAI.. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak. i 
Trečiad. Ir šeštad. pagal nutartii ............... ....................................... |

, Tel. ofiso PU. 6-3838. rez. RE. 7-9199 |
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:19 
Iki 9 vai, Trečiad. Ir šešt.. uždaryta

T»lefon»n ORnvnhlll 6-1598
DR. ALDONA YUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAUSTP, 

r(4ITAIn.O AKINIUS
Valandom 9—12 Ir 1—t v v. pngs 

iš«i'-'run trečln’lent'i*
2422 W. Marquetle Romi 

Tel. REliance 5 1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

'1.IETTTVTS nTT'TTn.IAP)
3925 Wext 591h Street 

VAL, ,--4 popiet, o:30—8:Na rak 
Trečiad pagal *utA|(J

raieug.iiiu a.Kių , eiupm.,, *.uri« 
ra prležiuula galvos skaudGjlmo bei 

ivkigiino ir nkuudančių aklų karščio 
Vtltatsdu trumparegystę ir tollregya 
tę. Prirenku teisingai akinius Vlaft

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211) gzamlnavtmal daromi nu eleatrlnlaia 
.. . . , nstrumentaia, rodančias m&ži&uslua

Jei neatsilieps vlrSminėti telefonai. | 1 nl KyKI°" **,KU>
snnkttn Mlduay 3-0001 4712 South Ashland Avė.

--------------------------------------------------------- Tel. V Artis 7-IH73
F. ŠILEIKIS, 0. P.

Ortiiii|Hs|j|s - Prot<*zistas 
Aparatai-Protnzal, Med. bau 
dažai. Ppec. pagalba kojon 

(Areh Nupportat Ir Lt
v.\i„ 9 i i, r, s, šeštad. 9 i

ORTHOPEDI.IOS TIX HMKOS LAK.
2850 VV. 63rd St.. Chicago 29, III 

Tel. PRospeet. 6-5O8I

Vai. 10:30 iki 7 r. vak. Šeštad. 10:«« 
Iki 6 vai. Sekm. Ir trefi. uždara.

Ueinkite (litui. Dranga!

Skclbkitčs “Drauge”
DRAUGAS

THE LITUI AMAN DAILY I RIEM)
2334 So. Oakley Yve., Cliieago 8, Illinois, Tel. Ylrginia .7-6641.7-6642

Entered as geeond-Class Matter Mareh 31, 1916. at Chicago, Illinois 
Utple, Ule Aut of Mareh 3, 1879.

Men.ber of the Catholic Press Ans'n 
Publmhed dally, cxept Sundays, 

by the
l-tthuauian Catholic Press Sodely 
PRENi'MERATA: Metama
Chteagot Ir Cicoroj 39.00
KPur JAV Ir Kanadoj |8.«o
ITšslenyj* 311.00

SPBSC'RIPTION KATES 
38.no per year outslde of Chloago 
39.00 per year In Chicago & Cloero 
38.00 per year In Canada 
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LIETUVIŲ MALDOS DIENA
Tikintysis žmogus kiekvieną savaitės dieną laiko savo mal

dos diena. Jis ją malda pradeda ir baigia. Jo sąžiningas ir rū-

VENGRŲ KRAUJAS SUARTINO...
ONA LABANAUSKAITE

Prieš maždau? 7 mėnesius tai. Tuo tarpu rėra tu kraštų 
pestingas dienos darbas vienos ar kitos rūšies įmonėje taip pat' būta didelio pavojaus, kad Da- didžiosios prekybca d'lies past
yra surištas su malda. Todėl kai kam ir bus keista, jei mes čia nijj ir Norvegija gali iškristi kima3 iš Vakarų į Rylų", bet ju 
iškelsime Lietuvių Maldos Dienos klausimą. Vadinas, tokia diena iš karinės Atlanto sąjungos, o eksportinis manevravima--. kiek 
būtų viena metuose. Suprantama, kad toji diena neatpalaiduos neutralioji Švedija sumažinti sa- palengvė'o. Prekybinio pasviri

mo į Rytus ir 1 ūkti negalima, 
nes Maskvos kontroliuojama im 
perija vis dar tebenori pirktis 
Vakaruose ne tiek trūkstamo 
maisto, apavo ir apdangalo, 
kiek įrankių karinei galybei stip 
rinti. Gi tiems įrankiams par
duoti Skandinavijos kraštai rin
kos tž geležinės uždangos ne- 
jieškojo — jiems labiau rūpėjo 
ten surasti rinką savo žemės 
ūkio gaminiams, kurių Europoje 
jau pasigaminama daugiau, ne-

lietuvio kataliko nuo kasdieninės maldos, nuo sekmadieninės pa
reigos išklausyti šv. mišias. Ji būtų visuotinė Amerikos lietuvių 
katalikų maldos manifestacija, dalyvaujant visiems lietuviams, 
dalyvaujant taip gausiai, kad plačiausia visuomenė tai pastebė
tų ir didžioji spauda atkreiptų savo dėmesį.

Amerikos Lietuvių Maldos Dienos reikalą jau prieš kiek 
laiko yra kėlęs inž. Antanas Rudis. Ir, kai jis pernai jubilėji-

vo karinį budrumą. Tuo atveju 
būtų atidengtas visas šiaurinis 
Nato sparnas ir sugriauta taip 
skausmingai lipdyta vakariečių 
apsaugos sistema.

Pirmoji pavojaus priežastis 
buvo Kremliaus satrapų pradėta

niame Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacijos kongrese "taikos ofenzyva”, kurios tikru-
mą turėjo rodyti tų satrapų 
“normalus” elgesys namie ir už
sieniuose. “Gi “normalaus” el
gesio atsiradimą turėjo liudyti 
Stalino prakeikimas, Chruščevn 
girtuokliavimas Kremliuje ir 
svetimų valstybių ambasadose,

bvvo išrinktas organizacijos pirmininku, jis šį sumanymą iškėlė 
ALRKF Centro Valdybos suvažiavime, kuriame dalyvavo ir vysk.
Vincentas Brizgys. Suvažiavimas sumanymui vienbalsiai pritarė.
Šiam sąjūdžiui numatytas ir laikas bei diena. Visų manyta, kad 
Lietuvių Maldos Dienai tinkamiausias bus rudens laikas. Pa
rinkta švč. P. Marijos Gimimo Šventė — rugsėjo 8 d., arba prie 
jos artimiausias sekmadienis, šiemet toji diena kaip-tik ir bus 
sekmadienį, todėl nereikės jos nė nukelti, nė atkelti.

Kadangi Amerikos Lietuvių R. K. Federacija yra padariusi 
tokį nutarimą, jos pirmininko Antano Rudžio esame prašomi apie 
tai painformuoti lietuvių katalikų visuomenę, kad šiemet visose 
lietuvių kolonijose bus bandoma organizuoti Amerikos Lietuvių 
Maldos dieną rugsėjo 8 d. ALRKF vadovybė mano, kad tokia mažesni mostai.

gu reikia.
Atrodo, kad Skandinavijos

svetimų vyriausybių galvų vizi- kraštai bus ūkiškai laimėję. Bet 
tai Rusijoje, Rusijos satrapų jiems ne tiek pasitarnaus pre-
viršūnės kelionės į užsienius, 
Kremliaus dosnumas technikoje 
atsilikusiems kraštams ir kiti

Antroji priežastis buvo Wash 
ingtono ir Londono labai aiškios 
užuominos, kad abu kraštai ren
giasi mažinti karines išlaidas ir 
net atitraukti dalį savo karinių 
pajėgų iš Europos kontinento. 
Tuo pačiu laiku Prancūzija be
veik visas karines pajėgas at-

diena kasmet turės būti rengiama ne vienoj kurioj vietoj, bet 
visur.

Mes džiaugiamės šiuo Federacijos nutarimu. Jis yra svar
bus ne vienu kuriuo, bet daugeliu atžvilgių. Jį reikėtų vykdyti 
dideliu rūpestingumu ir net užsidegimu. Visi lietuviai katali
kai juo turi susidomėti. Ir ne tik susidomėti, bet ir jieškoti ga
limybių prisidėti prie sėkmingo jo įgyvendinimo.

Mūsų tauta šiandien gyvena sunkius ir tragiškus laikus.
Bolševikų pavergtoji eina kryžiaus keliais. Bažnyčia persekioja- |šmė iš Nato tarnybos ir jas pa- 
ma ir naikinama. Laisvuose kraštuose gyvenantieji lietuviai tu- i siuntė į Šiaurės Afriką Alžiro 
ri laikyti šventa savo pareiga eiti į pagalbą Lietuvai — turi ją ' sukilimo malšinti.
gelbėti. Ligšiol mes gal permažai panaudojome šiam tikslui . Trečioji priežastis buvo atsi- 
maldos galybę. Daug kas užmiršome Lietuvos religines šven- radusi baimė, kad kaimynuose 
toves, stebuklingąsias vietas — užmiršome Šiluvą, Aušros Var- pradeda siaurėti rinka Skandi- 
tus, Žemaičių Kalvariją ir kitas. Amerikos Lietuvių Maldos Die- navijos ekspę,rto gaminiams, to

kybos “sunormalinimas” su Ru
sija, kiek Lenkijos ir Vengrijos 
įvykiai. Ir štai kaip. Mat per 
pastarąsias dešimt dienų išryš
kėjo nauji dalykai Maskvos san 
tykiuose su satelitais — sutei
kimas didelių paskolų auksu ir 
svetima valiuta (ne rubliais!) 
R. Vokietijos ir Vengrijos ko
munistiniams režimams, kad jie 
galėtų Vakaruose nusipirkti 
prekių, kurių Rusija jiems ne
gali duoti. Ji kaip tik negali 
duoti žemės ūkio gaminių, nes 
pati yra pusbadžio stovyje. Tad 
prileistina, kad Kremliuje sė
dinti gauja nutarė pavergtie
siems duoti daugiau valgyti, bet 
vėl gražinti Rakoszi tipo valdžią

na kaip tik ir duos galimybes mums susijungti galingoje maldo
je į Mariją, kad Ji gelbėtų Jos globai pavestą Lietuvą. Ir tuo di
džiuoju, vieninguoju ir galinguoju maldos žygiu kelsimės į Ši
luvą ir kitas Marijos šventoves Lietuvoje RUGSĖJO 8 DIENĄ-

dėl imta pasigesti Rusijos rin- Vengrijoje ir apsaugoti nuo ant

DOLERIS 1957 METAIS
B. MIKALAUSKAS, Brooklyn, N. Y.

Bvs ar nebus infliacija — do
lerio nuvertinimas? šios srities 
žinovai s ko, kad 1957 metais 
nebus subruzdimo, kaip buvo 
1956 m. Pramonė ir prekyba 
bus aktyvios, pajamų daugiau. 
Bet gyvenimas nepagerės.

Štai ekspertų aiškinimas. Do
lerio vertė kasdien eina žemyn. 
1939 m. dolerio vertė buvo 100 
centų; 1946 m. — 71 c., 1956 — 
52 c., o šiais metais — tik 50 c.

Seniau vaikučiui užteko penk
tuko, dabar jis jo neima, nes ži
no, kad už “nikelį” nieko nenu
pirks. Šiandien einant pirkti rū

vekselius, ir štai kiti 6 bilionai 
skolos. Visas skolas sūdė jus, pa 
siekiama 137 bilionų dol. suma.

Yra šeimų su trimis tūkstan
čiais dolerių metinių pajamų — 
$58 savaitei, iš kurių turi su
mokėti mokesčius, palūkanas ir 
skolos dalį. Lieka tik $35 mais
tui, rūbams, gydytojui, vais
tams ir apsidraudimui.

Uždirbama ir išleidžiama. Ir 
infliacija plinta. O iš infliaci 
jos, kaip sako ekspertai, reikės 
pereiti prie “užkaišiojimų”. Gi 
“užkaišiojimas” ves prie depre
sijos, kuri nebus taip skaudi,

bų, reikia turėti 300 dolerių, kai i kaiP buvo 1929 ir 1937 metais, 
bet ji palies truputį visus.

Labiausiai palies tuos, kuris 
neapgalvotai "praturtėjo”, įsi
rengdami ištaigingai, visai ne
pagalvodami apie santaupas “pil 
koms dienoms”. Uždarbis — 
prakaitu pelnytas pinigas — ne
turi būti laikomas dievaičiu, ku
riam paaukojama sveikata ir gy 
venimas, bet Dievo dovana, ku
ri turi būti taupoma apdairiai 
ir išmintingai.

kos, kurią vadinamasis šaltasis 
k?ras visai užraukė.

Tie trijų krypčių vėjai nupū
tė Norvegijos, Danijos ir Šve
dijos ministerius pirmininkus į 
Sov. Rusiją, o Islandijos parla
mento rinkimus laimėjo tos po
litinės grupės, kurios piršo JAV 
karinės bazės iškraustymą iš 
salos.

Tiesa, kad Skandinavijos po
litikai Rusijoje laikėsi santūriai, 
kad himnų Kremliaus satra
pams negiedojo, tačiau ir jie bu
vo pasidavę įtaigai, jog naujasis 
Rusijos valdovų elgesys yra dau 
giau, negu tik naujas propagan
dos rūbas — ir jie manė, kad 
Rusijoje atėjo laikas didelėms 
atmainoms, kurias galima pa
greitinti ar net palengvinti, su
stiprinant bendradarbiavimą su 
dabartiniais' jos valdovais.

To tikslo siekiant, pradžioje 
ir buvo padaryti du žygiai — 
vyriausybių galvų vizitas į Mas
kvą ir ta proga įvykęs prekybi
nių santykių “sunormalinimas”. 
Šiuo pastaruoju įvykiu patenkin 
ti visi trys Skandinavijos kraš-

ro sukrėtimo Ulbrichto režimą 
R. Vokietijoje. Politiniai išskai
čiavimai diktuos tos rūšies pre
kių jieškoti Skandiriavijoje.

O kaip dabar su Skandinavi
jos tendencija sukti politinio ne
utralumo link? Ir čia reikalai 
pasitaisė Atlanto Sąjungos so
lidarumo n1 ūdai. Ir tik todėl, 
kad Vengrijos įvykiai taip ne
tikėtai sumaišė Maskvos planus. 
Nemaža prisidėjo ir pasirodę 
los nagai Artimuosiuose Rytuo
se. Prieš Kalėdas įvykęs Atlan
to sąjungos tarybos posėdis vėl 
sugrįžo be diskusijų prie pirmų
jų dienų nusistatymo, kad kari
nis stiprumas yra vienintelis į- 
rankis sutrukdyti Maskvos val
džią nuo naujų užgrobimų. Ir 
Danija su Norvegija iš kitų ne
išsiskyrė. Tik mažieji sąjungos 
nariai priminė didiesiems (JAV. 
Anglijai ir Prancūzijai), kad jie 
nežaistų kalbomis apie apsigink
lavimo naštų lengvinimą, kad 
nepabandytų, ypač dabar, savo 
karinių jėgų mažinti Europos 
kontinente, kad bent svarbiuo
se dalykuose suderintų savo už

DIDELĖ RANKA MAŽAM TEKSIEčIUI

Prez. Eisenht-M'er, lankydamas sausros paliestas sritis, sveikinasi 
dviems mažais San Angelo, Tex., taimeriais. (INS)

e u

sienio politikos žygius. Šiam 
pastarajam klausimui buvo skir 
ta beveik visa tarybos sesija. 
Kariniai reikalai buvo palikti 
riedėti seniau nustatyta kryp
timi.

Pataisė savo politiką ir Is
landija, mažiausias ir silpniau
sias Atlanto sąjungos narys — 
antrą kartą apsigalvojusi Islan
dijos vyriausybė nutarė nebe- 
vykdyti parlamento nutarimo 
pašalinti iš salos JAV karinę 
bazę, kuri taip svarbi JAV ry
šiui su Europos kontinentu ka
rinio konflikto metu.

Bet, jei nors kiek JAV ka
riuomenės būtų išvežta iš Euro-, 
pos kontinento, jei trys Vakarų 
“didieji” nebepajėgtų vieningai 
veikti tarptautiniuose reikaluo
se, tai vengrų kraujas būtų vel
tui išlietas — Maskvos satrapai 
pakiltų naujiems žygiams, pa
vergtųjų dalis žymiai pablogėtų.

čiusios du atominius povandeni
nius laivus ir dar stato 13 to 
kių*laivų. “Jane’s” apskaičiavb 
mu, po 10 metų JAV turės 75 
atominius povandeninius laivus. 
Pirmasis JAV atominis kreise
ris jau statomas. Tas kreiseris 
bus apginkluotas raketiniai? 
ginklais, varomas milžiniškos a- 
tominės jėgainės.

Be to knygoje konstatuoja
ma, kad sovietų karo laivynas 
yra seno tipo. Sovietai turi 4o0 
povandeninh} laivų. Kasmet jie

povandeninių laivų skaičių pa
pildo 75 — 85 naujais vienetais. 
Tačiau po II Pasaulinio karo so
vietai esą pastatę daugiau krei
serių ir naikintuvų, negu kitos 
valstybės kartu. Pabrėžiama, 
kad laivynas, be tolimų bazių ir 
tinkamos aviacijos paramos, ne 
turi didelės reikšmės. Taip pat 
sovietai turi pastatę 16 Sverd- 
lov tipo kreiserių. Tokių kreise
rių taip pat stato Be to
jie turi įvairių kito tipo kreise
rių, 150 naikintuvų ir 300 frega
tų bei lydimųjų laivų. Pažymi
ma, jog trys sovietų drednautai, 
statyti dar 1911, 1914 ir 1915 
metais, tebeplaukioja aktyvioje 
tarnyboje. Sovietai taip pat tu
ri 1,000 minininkų, 125 žvalgy
binius laivus, 500 torpedinių mo 
t orlaivių ir pakraščių sargybos 
laivų, 120 išlaipinimo ir 160 pa
galbinių laivų.

JAV išleidžia laivų statybai 
dešimt kartų didesnę sumą ,ne
gu Britanija.

Laivyno personalas esąs toks: 
JAV — 662,774 (neįskaitant 
200,000 jūrų pėstininkų), Sovie
tų Rusijos — 750,000, Britani
jos — 128,000 ir Prancūzijos — 
68,000. J.

Kas dabar išrodys, kad ka
talikai, kurių esama tiek ir tiek 
milijonų, užuot skerdę kits kitą, 
nebūtų galėję nustatyti pasau
lyje visuotinosios taikos, jei bū
tų buvę pasiryžę iš paskutiniųjų 
ginti ir politikoje aukštuosius 
Kristaus mokslo pradmenis?

St. Šalkauskis

JAV laivynas stipriausias
Neseniai pasirodė knyga “Ja

ne’s Fighting Ships”, kurioje 
smulkiai išvardinti ir suklasifi
kuoti viso pasaulio karo laivai. 
Pagal šioj knygoj paskelbtus 
duomenis, JAV šiuo metu turi 
stipriausią pasaulyje karo lai
vyną. JAV laivynas yra vienin 
telis, turįs atominiais motora'13
varomus laivus ir apginkluotas BSš 
pačiais moderniausiais raketi
niais ginklais, nešančiais atomi
nes bombas.

Tuo metu, kai Britanija eta
to pirmąjį povandeninį atominį 
laivą ir planuoja statyti pirmąjį 
kreiserį, apginkluotą raketiniais 
ginklais, JAV jau turi pasista-

NAUJI 1957 M. MODELIAI
• Televizijos
• Radijai: importuoti Ir vietiniai,

AM/PM, nešiojami ir klt.
• Fonografe* • Hi-ndellty
• Įkalbėjimo aparatai
• Dulklasluru.ial, skutimosi mailnS-

16b, plaukų džiovintuvai, kavos 
virduliai, tosteriai, mlxmastertaL 
automatiškos keptuvės ir kt. na
mų apyvokos reikmenys

• Rašomos mašinėlės
• Elekt. laikrodžiai ir įvairūs kito

kie daiktai.
Pigiausiai pirkaite Ir geriausią pa- 

taruavlmą gausite inž. A. Semėno 
įmonėje.

iį,iDfi i na

lUlTCLCvision
(sates- sej-vic?)

Sav. Inž. A. SKMftNAS 
.1321 S. Halsted — CUffslde 4-466*
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais 9—9

JOHN T. ZUR1S
LAWYEB AND COUNSELLOR

11 SO. LA 8ALLE 8TRKET 
Room 1415

Phone: ItAndoIph 6-4425 
Home pilone: LAfayette 1-9477

Jau gaunamas naujas 
Anglų-lietuviu kalbų

ŽODYNAS
Apie 20,000 žodžių, su nuro

domų žodžių ištarimu, geogra
finių pavadinimų ir asmeninių 
vardų žodynėliais, gerame po
pieriuje, kietais viršeliais, 368 
psl., kaina tik $4.00. Visi Ter- 
ros klubo ir prof. J. Balčikonio 
Lietuvių kalbos žodyno prenu
meratoriai žodyną gauna už 
$3.00.

Žodynas paruoštas lizdų sis
tema, vartotojų pripažįstamas 
geriausiu šitokios apimties lie
tuvių-anglų kalbų žodynu, ly
giai geras angliškoje, lygiai ir 
lietuviškoje dalyje. Redagavo 
V. Baravykas, išleido knygų 
leidykla Terra.

Užsakymus ir pinigus siųs
kite adresu:

TERRA
3333 So. Halsted Street 

CHICAGO 8, ILL.

1939 metais užteko 147 dolerių. 
Ir taip panašiai su kitais pirki
niais.

Pernai, perkant mėsos svarą, 
dolerio vertė buvo 43 c., o šie
met — 42 c. Pernai, mokant 
buto nuomą, dolerio vertė buvo 
66 c., šiemet — 65 c. Pernai, 
perkant vaistus, dolerio vertė 
buvo 56 c., šiemet — 54 centai.

Kita priežastis — JAV val
džia išleidžia bilionų bilionus do
lerių. Hooverio komisija pata
rė bent dešimties bilionų sutau
pytą per metus, bet tas Hoove
rio komisijos patarimas liko už
miršt’s archyve. Be to ta nesi
baigianti Europos "krizė”. 1956 
m. Europa buvo kaip ir atsta
tyta. bet štai Anglijos ir Pran
cūzijos intervencija Eg’pte vėl 
viską sumaišė. JAV sutiko su
mokėti trečdali iš’aidų vž Suezo 
kanalo išv lymą. kitus du treč- 
dal’vs numokėn 79 Jungtiniu 
Tautu valstybės čia vėl išlai
das vengt” pervežimui ir išlai- 
kvmui. Pagaliau Vakarų ap
ginklavimas atominiais ginklais 
Tri yra milionų milionai išlai
dų.

D'v viena pr’cžaatis yra ta, 
k. d amerikiečiai turi perdaug 
skolos, Statosi namus skolon, 
kur'os ipoteka s:ekia 95 bil’onus 
doleriu Perka nutomob’lius, ap- 
rivr rdami ckob iki 32 bilionų. 
Užsisrko baldas, televizijas — 
ir yfl skoloje iki 4 bil onų. Jvai-

Ukrainiečių simpatijos 
lietuviams

Ukrainiečių laikraštis “Ame
rika”, leidžiamas JAV-se, įsidė
jo net vedamąjį, kuriame reikš
damas protestą prieš skerdynes 
Vengrijoje primena kitas pa
vergtas tautas, daug simpatijų 
reikšdamas Lietuvai; sumini lie
tuvių keliamą mintį, kad Jungt. 
Tautos sudarytų komisiją, kuri 
stebėtų padėtį pavergtose tau
tose.

Merkys ka’ėjime buvo nr. 3
“Dzien Chicagoski” rodo daug 

užuojautos dėl tremiamų lietu-

Klebonas krūpteli. Ką jis čir nasakoja: pas vys- zerius. — Mosteli ranka, lyg būtų tikrai išmetęs ant
kūpą, lyg sau lygų žmogų, važiuos, ’ukters skalbinius stalo kokį tūzą. — Nežymiai suveskim su tuo vyru.
padžiaus po langais! Ne, ne! Ir kaip gerai, kad tuos Galima su juo susitarti, kad jis sparnu parėžtų. Sa-

C1MTT A TPTTT A A nr T r rąstus, skirtus sijom, darbininkai, — žiopliai irgi, — 1 manė gali susidomėti. Kai atsiranda kitas ir dar ge-
□JYlllAy A1C1 L) AK V AlUbljfL supUustė ir sudėjo į staktas; ir kaip gerai, kad jis ras> tai visos žaizdos lengviau gydosi. Taip, Kleopai!

* atvažiavo pas Gimbutą. Jei Kleopas būtų atsidūręs Šiuo atveju, jei būtų įveltas vikaras, — ko aš visai
pas vyskupą šituo laiku... Tai būtų istorija! Žino1 netikiu, — toks vyras labai praverstų, būtų galima 
jis: tokius gandus paleido kurijos sluogsniai, kad už i vikarą dengti.
savo statybas gaus kryžių V- pakels į garbės kanau-1 — TaiP> taip, — šeimininkas linguoja galvą, bet
ninkus. Skiedros Ui, bet vis šis tas. Juk, jį, Mykolą nesupranU, kur veda klebonas.

PAULIUS JURKUS

PREMIJUOTAS ROMANAS

3 tęsinys

— Hm! — sumykia klebonas ir pasiremia alkū
nėm į kelius.

— To dar negana... Ant sUlo šventųjų gyveni
mai, skaito ir skaito. Kiek kartų mačiau: guli ant že
mės nugriuvus. Kiek rožančių supliekė, kas besuskai- 
tys! Vikaras jaunas. Kas žino, kas ten dedasi!

— Ne, ne! Tai negali būti! — šokteli kunigas ir 
duoda kumštim į stalą.

— Bet kartais taip atsitinka kitur, — ramiai pa
stebi šeimininkas. — Apie ką rašo „Altorių šešėlyje“? 
Dabar gali būti ir čia..

— Ne, ne! — purto galvą klebonas ir valandėlei 
nutyla. — Užsiėmęs sUtyba, nieko nepastebėjau

— Bet jei prie kunigo mano duktė prisikabintų, aš 
pats ją nušaučiau. Geriau kalėjime sėdėti, nei tokią 
gėdą užsitraukti.

— Ne, ne! Ką tu kalbi, Kleopai! Nutilk! — kuni-
vių. Laikrašt’8 išspausdino ilgą gas Senkus šluostosi kaktą, pūkia. — Visdėlto sakyk, 
žinia apie Butvrkų kalėjime lai gal... gal jis čia lankosi, gal kur susitikinėja?... 
kytus pabaltiečius. Jų vardų — Ko čia lankytis, kad pati nulekia. Apie susi 
net sargai nežinojo. Antanas

pelai!

Senkų, pralenkė kurso draugai; visi augštai iškilo; 
kiek kanauninkų, dekanų, du prelatai, vienas net 5 
knygas parašė. Visi jie garsūs, tik jis, Mykolas, plū- 
kasi karo nudegintose parapijose, niekada neturėjęs 
ramių metų. Tas kanauninko kryžius pakeltų jį prieš 
draugus

Sustokim prie tokio vyro. Tokio padoraus, ap
sukraus, kuris Samanei šiek tiek patiktų. Paskui žiū
rėsim. Ir ką čia reiktų rasti ? — klebonas mąsto pus
balsiu. Mini vieną, kitą ir pats purto galvą. Staiga 
stabteli.

O kaip šis pačiam, Kleopai? Vyras visai pa-
Be to, vikarą pati kurija rekomendavo, atsiunti 1 d°7”' ketUrlaa UeSe3 priVa{ia‘ iimUŠe3'

r J 1 ne tuščiom kišenėm.

Merkys turėjo nr. 3, jo žmona 
— nr. 4. jų sūnus — nr. 5; Juo
zas Urbšys ir jo žmona kai bu
vo laikyti Butyrkuose, tebuvo

riems kitiems dalykams pasirašo ir nr. 11.

kaip tikrą pagalbą. Štai, klebonas nežino, kas darosi 
su juo, laiku nepranešė. Kiek nemalonumų!

— Ir gerai, kad nenuvažiavai.
— Bet dari galiu nulėkti, jei tamsta, klebone, nie

ko nedarysi ir leisi toliau motociklu blerbinti, svietą 
judinti.

— Ką tu, Kleopai! — purto galvą kunigas. — Žiū
rėsim, žiū...

— Aš manau, rašyk vyskupui raišką, kaip nors 
susuk, kad vikaras negeras, nepaklusnus... Tegu iš
kelia kitur...

— Ne, ne! Parašyti laišką ir paprašyti, kad iš
keltų kurijos rekomenduotą vikarą, lygu pražūčiai. 
Kuo pateisinsi raštą? O jei jis nekaltas? Ką tamsta

tikimus nežinau. Seniai laukiau progos pasikalbėti su žirAi? Jej jjg nekaltai( 8Ugadinsim visą ateitį vikarui.
jumis. Niekuo nepasitikiu. Visi — pelai! Kad ir žmo- v, ... .__ ... , _____ i-..
na, Monika — nepasiremsi ja. Vis raktus pameta,
nuolat serga, kai reikia iš peties susiimti. Viskas man,
lyg būčiau geležinis. Jei taip, tai traukiu vienas. Nei

Reikia vietoj gaisrą gesinti 
— Bet kaip?
— Pirmiausia neskubėkim, gerai pagalvokim. Man

žinomi tik kaip kaliniai nr. 10 šio reikalo nenorėjau jum sakyti, žadėjau įkristi į ra- atrodo, reikia kitokio recepto.., Iškaskim padorų vy
telius ir nulėkti pas vyskupą. rą ir jai pakiškim. Pamaišykim it kortose kitus ko-

— Kas?
— Ar aš tau nesakiau?
— Neee, — stebisi šeimininkas.
— Nugi Julius Rumšas, bankelio buhalteris!
— Nieko negalėčiau pasakyti, bet aš nesuprantu 

paties reikalo.
— Paklausyk! Padarykim šitaip: tegu Samanė 

vis dažniau ten užeina. O tai lengva: tu banko valdy
bos narys, atsiras reikaliukų. Iš savo pusės aš pakal
bėsiu su Julium, mudu sutariam. Jam suvyniosiu į to
kias vilnas, kad nesupras nieko, kuo čia viskas kvepia.

— Klebone, bet ar taip galima?!
— Ak, Kleopai, esu senas kunigas, žinau; taip iš

gydo ne vieną sukrutintą širdį, kaip toj dainoj. Pažiū
rėsim, bet ar šiaip, ar taip — išeis į gerą. Mergaitės 
mėgsta, kad kas jas globotų. Toks jau sutvėrimas. Bet 
— tai turi likti tarp mūsų; niekam, nei Monikai, ne
sakyk !

Šeimininkas dar gerai nesuprato, bet jei klebonas
taip sako, tai ir jis sujuda:

(Bus daugiau)
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Graži moterų veikla
Prieš metus Detroite įsteigta, riaus, kunigo, darbininko ar dak 

moterų organizacija, kuri pava- taro, nepaaukojusio šiam svar-
dinta Amerikos Lietuvių Vete
ranų Moterų Auxliary. Jų tiks
las yra paremti karius vetera
nus materialiai ir padėti lietu
viams įsigyti nuosavus namus 
— svetainę. Todėl jos stengiasi 
ko daugiausia prirašyti narių, 
kad savo veiklą galėtų dar dau
giau išplėsti.

Š. m. sausio 21 d., pirmadienį,
7:30 vai. vakare Veterans Me- 
morial Bldg., 151 West Jeffer-
son Str., Amerikos Lietuvių Ve- į statyti komiteto prezidiumas š.

biam tikslui. Aukas jau dabar 
galima siųsti DLOC iždininkui 
Justui Pilkai, 13609 Pinehurst 
Str., Detroit 38, Mich.

Aukojusių organizacijų ar pa
skirų asmenų pavardės bus vė
liau paskelbtos spaudoje.

I)L!X' Valdyba

LIETUVIŲ NAMAMS 

STATYTI K-TO PRANEŠIMAS

Detroito Lietuvių namams

tcranų Moterų Auxiliary šaukia ! m. sausio 20
metinį susirinkimą, kuriame bus 
pateiktas pranešimas iš praėju
sių metų veiklos, numatyta ir 
aptarta ateinančių metų veikla 
bei renkama nauja valdyba. Ši 
organizacija kviečia detroitietes 
moteris prisirašyti narėmis. Na
rio mokestis yra 2 doleriai me
tams, ir patogiausia proga jį 
sumokėti yra šio susirinkimo 
metu.

12:30 vai.
d. (sekmadienį) 
tuoj po pamal-

IŠ ATEITININKU 
GYVENIMO

(Atkelta iš 2 psi.i
į dabartinę mūsų brolių sunkią 
padėtį. Ugniakurui liūdnai sprag 
sint, sudainuota keletas partiza-1 
nų dainų. N. Bogutaitė pask3i-^ 
tė N. Niliūno “Eldorado”, A. Že, 
maitaitis—Mačerino "Penktąją 
viziją” ir G. Buračaitė — savos 
kūrybos. Vakaras baigtas mal
domis ir "Marija, Marija”.

Kitus vakarus šokome, ver
kiant Šabaniausko plokštelėms, 
klausėme apžvalgos bei nuoty-i 
kių iš “Drexelio ledaunės”, ku
rią redagavo S. Bobelis, N. Bo
gutaitė ir A. Žemaitaitis.

1957 metus sutikome stovyk
loje. Vakaro programą atliko 
N. Bogutaitė (pianinu solo), G. 
Buračaitė (savos kūrybos eilė
raščiai), Rimkus (deklamacija) 
ir “Drexelio ledaunė ’. Priartė
jus dvyliktai, tėvas J. Kidykas

SVEIKINAME MIELĄ BUVU
SI “ATEITIES” REDAKTORIŲ 
PAULIŲ JURKŲ, LAIMĖJUSĮ 
“DRAUGO” ROMANO KON
KURSĄ. “SMILGAIČIŲ AKVA
RELE” TEBŪNIE PIRMUO
JU SPINDULIU, ATSKLEI
DŽIANČIU TAVO KŪRYBOS 
GIEDRUMĄ, JAUNATVĘ IR 
VILTI. REDAKCIJA

dų - šaukia susirinkimą visų, keliais svariais žodžiaia padėjo 
minėto komiteto narių ir akci- sukaupti išblaškytas mintis. Su- 
joms verbuoti zonų ved-jų. Su- giedojus Lietuvos ir ateitininkų 
sirinkimas įvyks buv. lietuvių himnus, spra? .int šampanui, vi- 
svetainės mažojoj salėj, šaliai sur skambėjo “daug laimės”,! 
Nako krautuvės (25th Str. ir «daug džiaugsmo-< ir pan. Tai 
Vernor Hwy. kampe).

Susirinkime bus pateikti ak
cijoms verbuoti zonų vedėjų pra
nešimai ir pasisakyta dėl toli-! kia linksma, nes laikas buvo at 

Šiame susirinkime pranešimą jmesnės veiklos bei nustatytos: sisveikinti. Tos trys dienelės nu- 
pateiks ir Veterans Memorial darbo gairės ateičiai. Šis susi-' riedėjo, kaip ratukai į pakalnę,

buvo pačios džiaugsmingiausios 
stovyklos valandos.

Sausio pirmoji nebebuvo to

Building, Ine., komitetas apie 
1956 metais sudėtą fondą ir iš 
kokių šaltinių tos pajamos gau
tos.

rinkimas bus lemiantis lietuvių 
namų reikalui ir todėl prezidiu
mas lietuvišku nuoširdumu kvie
čia atvykti į susirinkimą visus

Amerikos Lietuvių Veteranų* komiteto narius ir akcijų ver-
Moterų Auxiliary praėjusiais! buotojus.
metais kovo 11 d. buvo suren-į Atskirų pranešimų nebus siun 
gusios šeimyniškus pietus ir va-j tinėjama; prašome vadovautis 
saros metu kartu su veteranais! §iuQ p.anešimu. Prezidiumas ti- 
gegužinę. Šie parengimai davė, kisį luatyti susirįnkime visus 
kelis šimtus dolerių pelno. kviečiamuosius ir kitus asmenis,

1956 m. balandžio 7d. lietuvių kurie domisi lietuvių namų rei- 
veteranų surengto banketo me
tu lietuviams veteranams buvo 
įteiktas Kareivių Rėmėjų orga-< 
nizacijos sudėtas fndas 9,713.-1 
62 dol. Moterų Auziliary įteikė, 
kovo 11d. suruoštų pietų pelną'
200 dol. Be to būvi gauta aukų j 
iš geradarių — rėmėjų: W. ir
A. Kurtz — 200 dol., JosephĮ
. , , „ „ , , ... - o ,*ei^u aonte pirkti arba parduotAmbrose — 100 dol., Wm. ir B. j namus> sklypus, Biergardenus — 

Keblaitis — 100 dol., A. Rinkū- alines, ūkius ar vasarvietes, kreip- 
pas — 20 dol, M. Cybul — 10 ; klt“ I
dol.. P. ir P. Mcdonbi - 10 dol., ELSE' KEAI.TV 4 ĮMEST 

V. Žaliagiris — 10 dol., J. Žvirz- 
din — 10 dol. Po 5 dol. aukojo
B. Cybul, M. Mishakis, St. Nie- 
nius, G. Sinkus, F. Stankus, J.

kalais.
Detroito Lietuvių Namams 

Sta\ ti K-to Prezidiumas

DETROITO’O BIZNIERIŲ 
IR PR0FESIJ0NALA1

MENT COMPANY
atstovą

nusinešdamos tiek laimės, tiek 
džiaugsmo ir palikdamos tik pri
siminimus.

Naujoji SAS Centro Valdyba, 
suruošdama šią stovyklą, tikrai

VINCAS KIRŠINĄS 

11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan

Tel. WE. 4-616&
GENERAL CONTRAOTOR

Atlieka Įvairi >ia statybos, patalsy 
ano Ir pertaisymo darbus — ataltnln- 
kystfis cemento, mūrijimo, elektros, 
plumbingo, dažymo ir dekoravimo I 
Atskirų kambarių bei butų Įrengimas 
nastoeSse Ir skiepuose.

i Perkant ar parduodant namus 
i ir apdraudžiant turtą

Jums patarnaus
VLADAS N.SELENIS

narys United Northwestera 
Realty Association 
šaukite telefonais

ofiso: VVE 3-7000; res.: WE 4-6621 
arba atsilankykite į

GUSTAFSON REALTY CO.
! 13000 Schoolcraft kamp. Sorrento

DANTŲ GYDYTOJA
VLADA BARAUSKĄ BRONE fiRUZDIENE, D.D.S.
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 15807 W. Waren

Residencijos — TA 6-4366 j (3 bl. į vak. nuo Greenfield kelio)
Žvirblis St. Žvirblis, Mis3 ši įmonė yra pati stambiausia Mi- 1
Schmidt. J. Summer ir J. New- 
ton aukojo po 1 dol. Be to buvo 
įteikti raštiški pasižadėjimai pa
aukoti: A. Grybas, P. ir P. Me- 
doniai — po 100 dol., Chas R.

Detroit 28, Michiganchigano valstijoje. Detroite turi 4 ! D , . ..
skyrius ir sėkmingiausiai patar- — rienumo vai. pagal susitarimą, 
nauja savo klijentams. Telef. Kabineto — LUzon 4 5121 

Namų — LUzon 4-8961

M. MIŠKIK'S, M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RA k
393 West Grand BoulevardSteponauckai, Jr., — 50 dol., R. •

T. Mcdoniai, Ch. C. Mishakiai ir w Shady Lane Detroit ,6 MichigaB 
P. C. Peters — po 10 dol. ir B. Į Namų telef. VI 1-7970

Klausykite
LITHŪfiNIAN MELODIES

Ana Arbor - WPAG — 1050 Miv 
cycles

Sekmadieniais 1:00 — 1:30 p. p

įrodė savo organizacinį pajėgu
mą bei darbštumą. Taip pat 
daug darbo įdėjo ir Philadelphi- 
jos draugovė su K. Pliuškoniu 
priešakyje. Jei kartais ir buvo 
koki trūkumai, tai labai maži. 
Lyg ir buvo pasigesta diskusi
nių būrelių, o meninės progra
mos galėjo būti numatytos iš 
anksčiau, kad nebūtų tokios 
šabloniškos. ! -

Taip pat reikia pažymėti, jog 
tokio pebūdžo žiemos stovykla 
atneša daugiau naudos, negu lig 
šiol ruoštos studijų dienos, ku
rios tikrai nelabai darbingos bū
davo. G. Buračaitė

PRABĖGOMIS...
— Mirė kun. V. Slavynas. Jie 

buvo vienas tų, kurie niekuomet 
neatsisakydavo tiek savo patan 
mais, tiek materialine parama 
padėti ateitininkijai. Ypatingai 
mylėjo jaunimą. At-kai kun. V. 

Slavyno asmenyje nustoja tik
rai didelės ir švies»os asmeny
bės.

— Š. m. vasario 23 d. MAS 
CV ruošia vakarą — pobūvį, ku 
rio programą atliks mūsų jau , 
nieji me’Jninkai.

— Praėjusį sekmad. Detroito 

studentai ateitininkai į savo su
sirinkimą pasikvietė ir tėvus. 
Apie tėvų ir studentų santykius 
kalbėjo V. Kundrotienė. Ar ne 
vertėtų ir kitomą draugovėms 
pagalvoti apie panašius pobū
vius. Kartų bęndravimo proble
mos neišspręsime vien tik skai
tydami knygas ir, straipsnius.

— Kalėdų atostogų metu or
ganizuoti moksleivių organiza
cinio pasiruošimo kursai prie 
Chicagos praėjo sėkmingai. Da
lyvavo 32 moksleiviai. Paskai
tas skaitė V. Veh^Titis, J. Šoliū- 
nas, Ą. Liulevičius, A. Šatas ir 
V. Kleiza, -

— L. Tumoraitč, buvusi kun. 
A. Lipniūno kuopos pirmininkė 
ir aktyvi ąteitiriinkiško gyveni
mo narė, įstojo į Nekalto Pra 

aidėjimo Seserų Kongregaciją. 
Linkime daug AugščiausiojO pa
laimos naujajame kelyje.

— IVaterburlo studentų at-kų 

valdybą sudaro R. Marūnas (pir 
mininkas), L. Janušaitytė ir A. 
Žemaitaitis.

— V. Matikiunas paskyrė 100

dol. MAS CV skelbiamo rašinio 
konkurso pra vedimui. Jis ne tik 
aukoja savo laiką, dirbdamas 
MAS Vidurio Vakarų Apygar
dos Valdyboje, bet ir kiekviena 
proga savo ištekliais paremia 
moksleivius. Šiemet paskirtoji 
šimtinė — trečioji iš eilės.

— MAS CV kuopoms išsiun 
tinėjo prof. kun. St. Ylos pa
ruoštus pasikalbėjimus su jau
nučiais ir Ad. Viliušio parengtą 
moksleivių at-kų darbo progra
mą.

— Urbanos sfud. at-kų drau
govė yra numačiusi suruošti sa
vo metinę šventę ir tradicinį są
skrydį balandžio 27 — 28 d. d. 

— o —

ŽIEMOS IŠKYLA

Chicagos moksleivių ateitinin
kų kun. Alf. Lipniūno kuopos iš
kyla bei susirinkimas įvyksta šį 
sekmadieni, sausio 20 d. Daly
vaujantieji renkasi 9:30 vai. ry
to Tėvų Jėzuitų namuose, 5541
So. Paulina Str., iš kur bus, 
vykstama į Tėvų Saleziečių sto
vyklavietę, Crown Point, Ind. 
Turintieji pasiima rogutes ir pa
čiūžas. Valdyba

VYSK. M. VALANČIAUS 

KUOPOS ŠVENTE

Kuopos penkerių metų sukak
tis bus iškilmingai atšvęsta va
sario 10 d. Programoje — vė
liavos šventinimas, pamaldos, iš 
kilmingas posėdis, meninė dalis 
ir šokiai. Visi Chicagos moks
leiviai at-kai kviečiami dalyvau
ti.

LIETUVI, TAUPYK 
SAVO BENROVĖJ

Mes nesigiriame, bet iš tik
rųjų mokame aukščiausią 
dividendą ant visų taupy
mo sąskaitų.
Mūsų bendrovė yra Federal 
Home Loan Bank sistemos 
narys ir mūsų bendrovėje 
padėti pinigai yra apdraus
ti Federal Savings & Loan 
Insurance Corporation. 
Nebūk klaidinamas garsi
nimais apie kitų bendrovių 
didesnį saugumą, didumą ar 
tvirtumą. Federalinis drau
dimas visoms bendrovėms 
yra vienodas. Taupyk lietu
viškoje taupymo b-vėje. 

Augustas Saldukas, Prez.

MIDLAND Savinas 
and Loan Association
4038 ARCHER AVENUE 
Chicago, III. LA 3-6719

5 dol. Nuo banketo I Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai į Vedėjas _  RALPH VALATKA

Paaiškinimas
— Ar žinai, kodėl teisme tei

sėjai ir advokatai yra apsivilkę 
togomis — ilgais drabužiais?
— Nežinau.

— Kad būtų panašūs į mote
ris ir galętų netrukdomi ilgiau 
plepėti!

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075 arb» 

PRospect 8-9842

SOPRIE BARDUS 
RADIO PROUKAMH

IS WOES stoties — Banga 1890 
PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 ▼ 
NUO PIRMAI). IKI PENKTAD

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
ŠESTAD. 8:30iki 9:30 ryta

SEKMAI). H:30 —0:30 v. r. Iš stoties 
TV OPA — 1400 k 11.

7159 SO. MAPLEVVOOD AVĖ.
! Chicago 29. III. HEmlock 4-2413

1957 BUICKAS 
Tik

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

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA B UI CK, Ine- 
907 W. 35th St., Chicago 9, III. LA 3-2022
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. U artimų ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontler 6-1882
wi<iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,iiiiiiiiiaiaaiiiiiii«a«iiiiiiaiiiiia,iiiaiiaaaiaiiia,aaiiiiiiiiaaiaiiiiiiiin,M

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldy perkraustymas as

menų turinčių ilgą patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyite flve., Telef. Vlrginia 7-7097

JONAS GRADINSKAS
Sinkus
pelno liko 267.09 dol., geguži
nės pelnas — 180.79 dol. Lai
mei išleistos trys vertingos do
vanos davė 250 dol. pelno. 
Šioms dovanoms biletų knygu
tes atspausdino Richara Rusas 
Printing Co., 14509 Santa Rosa, 
ir D. B. Brazis paaukojo 10 dol. 
kitoms išlaidoms padengti.

Taip atrodo Amerikos Lietu
vių Veteranų Moterų Auxil ary 
praėjusių metų veikia, kurią jos 
tikisi visuomenei remiant šiais 
metais dar daugiau išplėsti.

St. G-kas

PIRMASIS ŠIŲ METŲ RALFO 
GERADZ/IS /

Eugene Printing Co., kuri dau 
gelį spausdinimo darbų Balfo 
76 skyriui atliko be užmokesčio, 
šiais mctai3 p ti pirmoji minė
tam Balfo skyreli įteikė 10 dol. 
auką.

ruošiamas: vasario ig
MINĖJIMUI

Šiemet Vasario 16 minėjimas 
įvyks vasario 17 d. 3 vai. p. p. 
VVestcrn High School auditori
joje prie Clark parko. Minėjimą 
rengia Detroito Lietuv ų Orga
nizacijų Centras. Bus geri kal
bėtojai ir įdomi meninė progra
ma. Minėjimo metu bus renka
mos aukos Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Tenelieka nė vienos 
lietuviškos orgauiztcijoB, biznio-

Treč. ir įeit. 12-3 vai. 
Telef. TA 6-0686

Ar Jūs esate toks 
LINKSMAS? 
Jei ne, tai pradėkite 
TAUPYTI 
ŠIANDIEN!

2202 W. Cermcfc Rood 
Chicago 8, ILL. '

I
Vlrginia 7-7747

PBQ
Chartarad and Suparvliad by tha U.S. Govarnmant

end Loan Association

AukMenuu. d)'I(lendu, mokiniu* nuo 1967 m.
. a.mio mėn. 1 dieiim
Partrauksime Jium| pinigu. ii kit.r, 

wvo banko knygutę.
1’inigHtn. psrftti nereikia vtEinėli. Juoa galite p., 

aittali P«*lu. M e. apmokraiine palto uU.idaa.

JOHN J. KAZANAUSKAS, 
I’rczidtfiUs

ĮSTAIGOS VALANDOS; Ka«tiffn nuo Hm ryto iki * vai. 
iaktro. Kolvirtadianlais nuo Sloa ryto iki I vai. vakaro. 
MUdlmlalii nuo » t<« i >1 rjlo Iki 1 .alando, m pietų, 
Tradadianlata vtaat neatidaroma

>>*a>aaiiill.ii||||l,ii.ll||iii).«||.ltllll(,aillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll||||||

KNYGA,
Kokios pasirodo tik retais laikotar 
piaia.
.. PREMIJUOTASIS DRAUGO . 

ROMANAS
Didelė LietuviSkoa buities knyga, 

išrinkta iš daugelio kūrinių Jurj 
Komisijos ir nepaprastai palankia' 
sutikta sLaitaučios visuomenės.

Aplankas dail. J. Paukštienės 
Lietuviškos Knygos Klubu leidinys
434 psl. Kaina $4.00.

0

Ušaakymua ir pinigus siųskite 
DRAUGAS 

2834 So. Oskley Avė.,
i-iChicago S. DL 

»HIIIIUIIIIIIIIWIII»»MIIIIIIIIMIIIWIIIIIIIUIIIMIIMHIIIMIIHIIMIIIIII»l«HMIH»»«22^2
e.wsikai iirl„i!iiįiįm'j^„.Jai.Jh»,.A*.. i. ,x.. u ■ i ■ i" 1 '• .......

15756 Lemire — Detroit 27, 
Mieliiaan

SPECIALUS 
BARGENAS
INVENTORIAUS
IIPARDAVIMAS

4 gabalų miegamojo setas,

1 bernai su spyruoklėmis, 
spyruoklinis matracas,
3 vanity lempos, 2 pagalvės 
lovai ir 1 mažas kilimėlis $169 95

FKI.IK A. IIAOMJ.MM, SEIil.tE MUKTI;EIS, Mnr.

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

Kruutu\& ulitlurj lu sokiiuaUleuUaiii nuo 11 Iki 4:30.

J. G. 1 ELE VISION COMPANY

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

TV IŠPARDAVIMAS
NUOLAIDA IKI U3!

NARIAI LIETUVI! fAUP. IK SKOLlMMb
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Western Avė., Chicago 36, III.

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

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

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50. nt, tel. TO 3-8131-32

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

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugi *.
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Omaha, Nebr.

Choro veiklu
Omahos lietuvių choras gruo

džio 22 d. giedojo Courthouse. 
Giesmes buvo transliuojamos 
per garsintuvus į miesto gatves. 
Chorą giedoti pakvietė Associa
ted Retailers of Omaha. Chorą 
paruošė muz. Leškys.

Per Kalėdas kleb. kun. Juse- 
vičius sidarbinio vestuvių jubile- 
jaus proga palaimino Emiliją ir1 
Praną Totilus. Maloni staigme
na buvo jų dukters Jinos Titi- 
laitės solo šv. mišių metu. Ti
kimės iš jos gražios ateities. 
Bendrai abu Totilų vaikai — Al
gimantas ir Jina — yra gabūs 
ir šiuo metu studijuoja Omahos 
universitete. Gi sukaktuvinin
kams jų draugai linki sulaukti 
auksinės vedybų sukakties. 

Aukos vengrams
Sausio 5 d. LB Omahos apy

linkės pirm. dr. Juozas Petriko- 
nis ir kasininkas Jonas šermukš 
nis įteikė vengrams surinktas 
aukas viso 170 dol. Tą įvykį 
Eausio 6 d. numeryje paminėjo 
ir Cmahos “World-Herald”. 

Ramovėnų vakaras
Sausio 5 d. parapijos salėje 

ramovenai suruošė vakarą, ku
rio programoje buvo Čaikovskio 
dviejų veiksmų baletas “Sprag
tukas”. Baletą paruošė Jina 
Totilaitė, puikias dekoracijas nu 
piešė P. Kvedaras ir P. Totilas. 
Šviesų efektai — P. Mikalausko 
ir V. Sederavičiaus. PuikŪ3 kos
tiumai, Feliksos Pabilionytės gri 
mas, Margaritos Sederavičiūtės 
plaukų šukuosenos dar padidino 
baleto pasisekimą. Šoko M. Pet- 
rikbnytė, V. Drukteinytė, R. Pet 
rikonytė, E. Drukteinytė, M. Mi
kėnaitė, O. Darni jonaitytė, E. J 
Kovaitė, G. Mickevičiūtė, N. Jau 
degytė, D.‘ Katiliūtė, A. Agurky-j 
tė, V. Misiūnaitė, D. Antanėlytė, 
B. Mickevičiūtė. J. Konfertaitė 
ir D. Mackevičiūtė.

yra ši: pirm. Albinas Neviera, 
vicepirm. Aleksandras Minkan
tis, sekr. Jonas Venckus, fin. 
sekr. Stasys Jakutis, ižd. Sta
sys Griganavičius. Revizijos ko
misija — Vytautas Vilutis ir 
Antanas Vileniškis.

LRKSA suvažiavimas

LRKSA Massachusetts apskri 
ties kuopų atstovų metinis su
važiavimas įvyko š. m. sausio 6 
d. 1 vai. p. p.

Suvažiavimui p i r mininkauti 
pakviestas centro atstovas Va
lentinas Vakauza, sekretoriau-♦ti — Al. Minkantis.

Suvažiavimą pradedant klebo
nas kun. Pr. Virmauskis sukal
bėjo maldą ir pasakė trumpą, 
gražią kalbelę.

Pagerbtas a. a. Pranas Raz- 
vadauskas.

Dalyvavo 15 atstovų iš įvai
rių kuopų ir visa apskrities val
dyba.

Kuopų atstovai tarė daug gra 
žiu žodžių ir nutarta: pravesti 
geresnę propagandą narių ver
bavimui ; suruošti kokį nors kul
tūrinį parengimą — koncertą ar 
kitką; paraginti kuopas, kad 
gausiau dalyvautų šių metų sei

me, įvyksiančiame Baltimorėje; 
paaukoti kun. Pr. Virmauskiui 
$25 mokyklos remontui ir $25 
lituanistikos mokyklai Bostone.

Massachusetts apskrities val- 
dybon išrinkti pirm. Stasys Ja
kutis, vicepirm. Bronius Kudir
ka, sekr. Aleksandras Minkantis, 
iždininkas Jonas Glineckis, iždo 
globėjais Louis Drusinskas ir 
Barbora Balmontierė,

Suvažiavimas baigtas malda. 
Po suvažiavimo ten pat įvyko 
bendri pietūs.

Vaišės dėl 10,000 našlaičių
Korėjoje Kalėdų švenčių pro

ga JAV kariai apdovanojo ir pa 
vaišino apie 100,000 našlaičių. į (

Čekis jaunimo reikalams
Ohio valstybės Kolumbo vy

čiai savo vyskupui įteikė čekį 
$15,000, kad tą sumą panaudotų 
jaunimo veikimui ir globai.

Miss skeletas
JAV retgeno mokslininkai ir 

gydytojai suteikė vienai mergi
nai garbės titulą “Miss skele
tas”. Į varžybas prieš rentgeno 
aparatą atvyko daugybė daly
vių, tačiau vienbahiu sprendi
mu “žaving'ausius griaučius tu
rėjo savo žinioje aštuoniolik
metė.

VELTUI DOVANOS 
TAUPYTOJAMS!

ELEKTRINIS SKUSTUVAS
... JEI ĮDEDATE £1,000.00 . . .

TERMOMETRAS
... JEI ĮDEDATE £100.00 .. .

Pradekit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

ištaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretoriusr
OFISO VALANDOS:

Ptrmad.. antrad., penktad. Ir Trečlad. • ryto Iki 11 vai.. 
AeAtad. • vai. ryto iki p.p. Ketvirtad. B vaL iki S vat vak.

Eglutė vaikams
Sausio 6 d. lituanist. pamo-, 

kų tėvų komitetas suruošė ka-1 
ledinę pramogėlę — eglutę vi-' 
sūems vaikučiams (lietuviukams, 
ir amerikiečiams), kurie mokosi 
lietuviškai parapinėje mokyklo
je. Atsilankė 200. Seselės pa
ruošė neilgą, bet puikią progra- 
mėlęs, kurią atliko visos trys lie 
tuviškai besimokančių grupės. 
Svečius pasveikino Z. Lašaitytė. 
Apie Maironį papasakojo Ramin 
ta Cičėnaitė. Gr. Mickevičiūtė 
padeklamavo. Dainavo trys gru 
peš. Patys mažiausieji turėjo 
visų didžiausią pasisekimą. Pui
kiąją programėlę paruošė sese
lės Miriam ir Filomena. Muziki
nius dalykus paruošė ir akom
panavo seselė Klementą. Po 
programos tėvų komitetas, pasi
kvietęs M. Mickevičienę, M. 
Mockienę, A. Mikėnaitę, Misiū
nienę, E. Katilienę, E. Pocevi- 
čienė ir VIII skyriaus mokinės, 
pavaišino vaikučius ir tėvelius, 
•askui Juozas Navakas linksmi
no šokių muzika iš plokštelių, ir 
mažieji turėjo progą pasišokti. 
Tėveliai komitetui paaukojo 33 
dol. ir 45 centus. ‘i

Bendrai šiuo metu “karšta”1 
Omahojc, nors termometras žc- . 
miau nulio. Verčiamos įvairios! 
valdžios, renkamos naujos ir 1.1, i

šiaurietė

Boston, Mass. (
LKKSA kuopos susirinkimas r

LRKSA 94 kuopos metinis su-, 
sirinkimas įvyko š. m. sausio 6! 
d. parapijos salėje.

Pagerbtas buvęs kuopos pir- j 
alininkas a. a. Pranas Rizva- 
dauskas ir jo vieton išrinktas) 
Albinas Nevieia.

Dabartinė 94 kuopos valdyba

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 So. Nalsted St. CAIumet 5-7252

C R A N E SAVINGS
55555 WEST 47tb STREET LAfayette 8-1088

B. R. Pietkienicz, prez.; E. R. Pietkiewlcz, peltr. Ir advokatas 
Mokame augštug dividendus. Kešiuojame čekius. Pardundamą |r 
išperkamo valstybės bonus. Taupytojama patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta Iki 110,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 0 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio

O BE TO a.. SAUGUMAS
KIEKVIENA SĄSKAITA YRA FEDERALINIAI'-Wu

APDRAUSTA JŪSŲ SAUGUMUI IKI £lO,OOO.oo.‘i

O BE TO... GAUSITE DIVIDENDĄ,
ant pilnos pinigų sumos nuo padėtos dienos, kuris dabartiniu laiku yra 

be abejones aukščiausias visoj Chicagoje . ■ . Mūsų rekordas rodo, kad 

nereikia pinigus išlaikyti mūsų bendrovėje ilgus metus, kad gavus augš-
1 i-' ' ' ■

tus dividendus.

MŪSŲ REKORDAS RODO, KAD METAS 
NUO METO MŪSŲ TAUPYTOJAI GAU 
NA DAUGIAU PELNO U2 SUTAUPĄS!

ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR SAU IR SAVO SEI

MAI ... IR PADEKITE PADIDINTI TAUPYTOJŲ SKAIČIŲ. 

PER SAUSIO MĖNESĮ, ŠIOJ STIPRIOJ LIETUVIŲ ĮSTAI

GOJ NUO 9,500 IKI 10,000 SĄSKAITŲ.

AČIŲ UŽ JŪSŲ PRIELANKUMĄ !

VIKTORO 
UetaylBka gaaolta

K O X 1 O O S

Atitekami motoro remontai. lygtnlm< 
datymo darbai tr ketdtamoe dalyt

CALL-ME-MOTOBS CO.
ft7r.p H. tVESTEUN vili. PR S-tilM

Atliekame dideliu: r mažus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suiiedinimas. Parduodame automobilių dalis.

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

2641 West 71 st Str. (Kampas Tai man Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

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

Unlversal Savings and Loaa Assodatloa užtikrina Baugu
mą ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentflra IM 
110,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų v odė jų pastangos.

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

Dėl paskolų Ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

1

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

- SAffH 0F^ raut uhkgs \e>v J .fi *•NSURED
siid.o'o’o

St. Anthony Savings
AND LOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Court Cicero 50, Illinois

Telefonai: 70wnhal! 3-6(31 ir Blshop 2*1397
Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų; pirmad. vakarais iki 9 vai.; šešta
dieniais iki 1 vai. po pietų; trečiadieniais uždara.

JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjas Patarnautojos kalba lietuviškai.
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NAUJŲ MAŠINŲ 

FONDAS

“DRAUGO” Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo, 
šie asmenys:

Stadalnikas, J............. $7.00
Masiokas, P................ 5.00
Ploplys, V..................... 5.00
Norkus, Kast................ 3.00
Pūras, J........................ 3.00
Ališauskas, A................... 2.00
Budrevičius, J............. 2.00
Četkauskas, P............. 2.00
Grajauskas, Br............. 2.00
Kemežys, P................. 2.00
Kuncaitis, J................. 2.00
Palėjus, Mal................ 2.00
Pavilionis, Fr................. 2.00
Petraitis. Ir. 
Pračkys, Pr. 
Rimkus, L.

2.00
2.00
2.00

JAU IR 65 PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomas PRANAS KAČIONIS, 

gyvenęs New York valstybėje. Jieš-
ko Janina Šimkus, 431 E. 4th St., 
Chester, Pa.

GERIAUSIOS
net 88 ženklais rašoi.ioa masinos su 
visada uftu ia ilsiais patobulinimais 
RO1AL. didžiausia fi rma pasauly 
Jums pagamins kokiu tik norite rai
dynu Jūsų pasirinktu stiliumi.

Kaina $69.95 ir aukščiau.

4-1* šimtinė baigtumą siuntinėt) 
užsibaKantiems. Pranešę adresą dy
kai gausite smulkias informacijas ir 
oaveikslus per:

BALYS
Radio - Telcvisii—i

SALES — SERVICE
Rekordai - Dovanos — FU mos 

ir Elektriniai Prietaisai
2646 West Ilsi Street

Tel. PRospect 8-5374
Krautuvė atdara Pirm.. Ketv. 9-9, 
Antr., Trefi.. šeSt. 9-6, Sekni. 9-2.

CLASSIFIED AND “HELP WANTED” ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

Satinskas, H................. 2.00
2.00 į 
2.00

Klauskite Informacijų —
J. L. GIEDRAITIS 

1632 Broad St., Harford 6, Conn. 
kuris ‘ ‘Draugui” žinomas, kaif 
sąžiningas asmuo.

>įį, ■ „f •h

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų speciaiybS

Precin Photo Stmlio
(Incorporated) 

EDVARDAS '.LIS, A»v. 

4058 Archer Avenue
Telefonas VIrginia 7-2481

Stasiūnas, V.............
AVasilus, Mrs. A. ...
Ablomienė, P................. 1.00
Balčiūnas, M................ 1.00
Benoraitis, V....................1.00
Bliumfeldas, Vyt.........  1.00
Bujokas, St................  1.00
Butkus, Košt................. 1.00
Česnas, M.................... 1.00
Dubickas, J................. 1.00
Gartigas Al................ 1.00
Gudavičius, D............. 1.00
Jankevičius, D............. 1.00
Kantutis, P................. 1.00
Kraučūnas, Mr............. 1.00
Kripas, Just................ 1.00
Lavinskas, V................. 1.00
Ličkus, P..................... 1.00
Liškauskas, M............. 1.00
Locat’s, F.................... 1.00
Mankus, B.................... 1.00
Marčiukaitis, A............. 1.00

Komedijos aktorius Btldie Cantor 
mėgina užpūsti ant torto žvakes 
savo 65 m. sukaktuvių proga. Gy
vena HcJlyivood, Calif. (INS)

Yra dvi krikščionių rūšys: Jė
zaus sekėjo ir p’gioji laida — 
Jėzaus gerbėjai. Kierkergaard

Asmenybė yra kentėjirias, ir 
daugelis, būdam nepajėgūs pa
kelti šios kančios, bevelija pra
rasti savo asmenybę. Berdiajev

Miliauckas, P. 
Paliulis, A. ..

1.00
1.00

Popeliučka, St............. 1.00
Ramanauskas, M.........  1.00
Raudonis, St................. 1.00
Rimidaitė, Ad.............. 1.00
Sabalis, EI.................... 1.00
Scheffler, H................ 1.00
Šimanskis, Jer............. 1.00
Sklerys, J.................... 1.00
Stonkienė, B.................... 1.00
Stockus, J....................  1.00
Stulgis, Ad................ 1.00
Sturmaitis, B................ 1.00
Taučas, J.................... 1.00
Telksnys, J................. 1.00
Tričys, J. ................. 1.001
Uksas, J....................... 1.001
Valys, A.......................  1.001
Degutis, V........................... 50 į

— Pietinėje Afrikoje viena 
motina užauginusi 33 vaiku3 
teigia, kad didelės šeimos yra 
laimingos šeimos.

Join MARCH OF DIMES
'ficmember

'A IRTI įR PO. I BALDA
PERKRAUSTYMAS
saujar speciaivji (l»del. 

tua»r«iiulr «u pilna ap 
i-Huda i’tgu* •< <aėtnlnv

i iirnavuns*
R S f K ■ n >'•

««> M 'hicag*
Į *

Perskaitę “Draugą”, duokite 
kitiems'

DIDIS ŽIEMINIS
IŠPARDAVIMAS

Svarbus pranešimas visiems
mūsų klientams i

Ką tik dabar gavome didelį kiekį žieminių 
drabužių moterims, vyrams ir vaikams.

Turime didelį storų apatinių, mėgstinių, lo
voms uždangalų, pagalvių ir visokių kitokių žie
minių reikmenų pasirinkimą.

Kviečiame atsilankyti — būsite patenkinti mū
sų kainomis ir patarnavimu.

Joseph’s Dry fioods Store
3218 So. Halsted Street, Chicago,

NUO UŽSISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie. kurie kenčia į.ao SENI' 

ATVIRŲ IR SKAUDŽ.Ų ZAiDU 
nugali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti nes jų užs'senėjusios žaiždo9 
niežėjimą ir skau’^jlmą senų atvi
ru ir skaudžių žalždų uždėkite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypaibycs palengvins Jusu skaddėji- 
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ilgos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pasalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarppirSčiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskilsios odos dedlr- 
vinių, odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo Iš- 

’-ĄiT'ių odos Ilgu Le
"Mntment ,rs

* indams oo 
$1 2R Ir 68 6f 

”-klt« vaistinėse Cb 
■ goj ir apylinkėse 

<”waukee W1sc..G»
»>d TlPtroit M’

*»igar arba raėyk 
italus**** **

Murųuctte Parke:
Mūr. 4 kamb.: pečiais šlld., tuoj 

galima užimti, mažas JmokėJlmas. 
tik $10,500, skubame parduoti.

Guge Parke:
Naujas mūr. 2 po 5 kamb., platus 

kamp. sklypas, modern. įrengimai, 
puikus, kaip svajonė.

Mūr.: taverna ir butas, geras biz
nis, skuba parduoti.

Brighton Parke:
Mūr. 2 po 5 kamb., centr. fiild., 

garažas, tuoj galima užimti vlerią bu
tą, kaina tik $22,500.

Mūr. 3 butai ir maisto krautuvė, 
centr. šild. garažas. šalia tuščias 
sklypas. įkainuotas skubiam pardavi
mui,

3 namai, 8 butai, 150 sklypas, 500 
paj. Į mėnesį, kaina tik 6 metų pa
jamos.

Pirk ir dirbk sau:
Maisto krautuvė su įreng. labai pi

gini, teirautis tuoj.
Taverna su visais Įreng., pulklau- 

tije vietoje, ger. sąlygas.
Turime namų ir biznių visur. Pa

dedame gauti paskolas, notarlzuoja- 
me kodumentus, pildome lncome tax, 
siunčiame pinigus J visą pasaulį pa
gal Amer. Exp. money order.

ŠIMAIČIAI
Realtv. Butlders. Insurance

2737 West 48 St 
CLiffside 4-2390

Pirkdami sutaupysit- 
>r pai duodami uždirb 
«tte per šią įstaigą.
1L- BUDRECKAS

E BALTY 
»o»l Archer Avė. (pri« 

Californijos g-vės)
BAfayette 3-3384

Stoję nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū 
sų laukia greitas ir teisingas patar 
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2000 W. 59th St. Tel. Proepect 8-5454

HELP WANTED MOTERYS

TYPIST - CLERK
Small machinery sales office 

NEEDS AT ONCE giri or woman 
to handle lite typing and filing. 
Congenial surroundings. 5 day 
week, near C&NW Union Station 
Salary: $60 week to start. Mi<s 
Cronin, 210 So. Desplaines Street. 
AN 3-1835,i

NEEDEI) AT ONCE
STENOGRAPHER

Diversified woik. Eniployec bene- 
l'its. Good starting salary. Near 
Korthvestem and Union Dcpots.

Call FR 2-8104 or appt.
Restoranui reikalinga padavėja; 

ir indų plovėjas. Pilną ar daliną lai
ką. Kreiptis 2038 W. 35th St.

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parūpinimas. 
automobilių leidimų patarnavimas.

VISŲ ROSIU APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Estate 
General Insurance, Notary Public 

5916 S. Western Avė.
REp. 7-0886 arba HEm. 4-7085

I&NUOMUOJAMA

Išnuom. kambarys — Šviesus, Šil
tas, su atskil-u įėjimu, virtuve ir vi
sais kitais patogumais. Vyrui. 7143 
S. Taljpan Avė. GRovehiU 6-3069.

LEGULO, Department D.. 
5618 W. Eddy St., Chicago 84, III.

10 Atsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti 
Standard Ferferal Taupymo B-vėje

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

bet knygose rodoma už $1.00.
5. Pakėlėme dividendą 1/4% visoms taupymo sąskaitoms.
6. Visados išmokėjome Taupytojams pagal pareikalavimą 

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

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

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

Pinigai įdėti prieš I i-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį.

CHARTERED AND SUPERVISED BY 

THE UNITED STATES GOVERNMENT
JUSTIN MACKIEYVICH, President 

JUSTIN MACKIEYVICH, Jr„ Vice-Pirsident

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

Standard Federal Savings

lPli01IĮ;i>ll

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

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

PHONEs Vlrglnia 7-1141

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas, 

lncome taksų pildymas

P L E 0 K A S
REAL ESTATE

2785 West 71 st Street 
Visi telefonai: YVAlbrook 5-0015

”PROGOS~- OPPORTIMTIES

DEIJCATESSEN . FOOD SHOP
Long established. Modern Fix- 

tures. Doing good business. Busy 
rooming house neighborhood.

Priced Right by Owner 
410>/2 W. 65th St. 
WEntworth 6-5866

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
YVAlbrook 5-5030

PRospect 8-8579 (vak. Ir aekmad.)

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

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400
Kas per mano įstaigą pirks 

ar parduos nekilnojamą turtą 

ekspertiškas Lncome taksų pil

dymas vieniem metam nemoka

mai.

ĮSIGYKITE DABAR

vnSCELlJYNEOUS 

Įvairūs Dalykai

• ___U'IlKAI lą

Ošiu tpffraudnt* intomoi 
'’nansavimas Notariata,

«e patvirtintos kainos 
Drleš darvdami apdrsno- »,» 
-'♦“'•■nuk’tp oas mus

■ovts RravAnr 
W41brook 5-507’

. r KNTSTE INST’RANCF A44EIV
«1O« S Anhland Avė- Chicago 56. n

P L U M B I N G
i.icensed bonded plumber-

4oks darbas nėra didelis ar maža- 
Panklte dabar. Kalbame lietuvlške

Tet REpublic 7-0844 

W4lhroofa 5-S4.51

BUILDING & REMODEIJNG

Statome
NAIVIUS IR
GARAŽUS

ir atliekame visus statybos ir per 
tvarkymo (remodeling) darbus.

MASTER BUILOERS
General Contracting Co.

(Sav. V. Sodeika Ir J. Skombskas) 
1600 S. 48TH CT., CICERO 60, ILL
Tet OLzympio 2-7881: TO 8-4886

VIKTORAS ŠIMAITIS

General Contractor
Stato rezidencinius ir komerciniu, 

namus; pasiūlo sklypus; rekomen 
duoja planus; Išrūpina statybos kre 
dltus. Skambinti vak.: VI 7-432* 
arba rec. tel. BI 7-8340. Kreiptis -

SIMAIČIAI 
Realty - Butlders

3787 West 48rd Street

lilllllllllllllllllllllllllllliilillllliiilliiiii*
UETUVIU STATYBOS 

be;idrov«

MORAS
Bullders, Oen. Oontractora
Atlieka planavimo Ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy- 
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas Ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

IONBSSTANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto iki 

4 vai p p^ Kitu laikų susitarus 
Tel PRoeueet 8-2B1S

-40 C4MPBELI 4% * 
"hlea’.-e 29 flRnob

•„millllllllllllllllllllllUIIIIIUilIln .

J. BREIVE and SON
i’ONSTRUCTION COMPANY

• 442 8 Wth Ct.. Ciceru 50, III 
Statome naujas namus ir garažas

Atliekame visokią trobesių ir patai 
pą įvairios remonto darbas skabiai 
gerai u pigiai
šaukit* IIAmibt n-S7as mu, • *<

ryto iki 1 vai. vakaro 
I. Ol.ymple 8-5131 nuo 6 va. 
akam Iki 11 vai vakaro

PLATINKITE “DRAUGI”

<4vimG^

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje. 
Atsakymą rasite J. Budzeiko9 kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 cento

lą galite gauti
“D R A L G E’

•884 So Oakley Avė
iTK'ąnn r rLi

įimti mimimiiiiiiiiimiimmimiiimiini

STASYS DŽTUGAS

\ -si* - įčio Vardines

Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
daii VI StančikaitėP gražios iliu 
stracijos šią knygą padarė dau 
šiaušia mėgiama mažųjų skaity 
tojų tarpe Kaina $1.50

’nnkvmtiH kartu su pinigam siųskn

‘ D R A U G A S ’
!334 So. Oakley Avė 

Chicago 8 TU
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiniiiiiiiiiiniiiiiiiiib

v

NEW
HIGHER

RATES
TOOLMAKERS, DIEMAKERS

To construct and maintain all types of punches or dies, 
molding dies, jigs, fixtures and gagės.

MACHINISTS
To repair and maintain Standard and epecial machinery. 
Central tool rooms are air conditioned with finest equip- 
ment and best, safest working conditions.
Wage progession and merit inereases.
10% night bonus. — Overtime.
Excellent pension plan, paid vacation and holidays, and 
many other benefite at no cost to employee.

WESTERN ELECTRIC
APPLY

CICERO AVĖ. & 23D PLACE
Employment office open Monday tliru Saturday.

SEND *1 TO CARE, N.Y.
er your lotai CARE offica

please
care...
becavse 

hunger hurts!
bseauta saving livet is thit 
timple: You 9end $1 to 
CARE. That dollar sends 
22 lbs. of food overseas — 
helps feed this little boy 
and his family for one 
whole month.

r*—•

■ —
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Ketvirtadienis, sausio 17, 1957 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS

INVENTORINIS PREKIŲ 
IŠPARDAVIMAS

LIETUVIŲ PREKYBOS 
NAMAI

3224 SO. HALSTED STREET 

Tel. VIctory 2-4226
Kas turi gerą skonį — viską perka pas Lieponį

Prekės be brokų, sugadinimų, naujausio stiliaus, 
geriausių Amerikos fabrikų, kainos be užsiprašymo, 

išmokėjimai iki 3-jų metų. Pirkėjų sąskaitos 
neparduodamos finansų kompanijoms

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Už $100.00 parduodamos sofos, įvairių spalvų, nakčiai 

padaroma miegama lova. Pas mus pirkaite tiktai už $59.00
Už $150.00 parduodama 3-jų dalių sofa, kėdė ir attoman, 

naktį miegojimas 3-ims asmenims, šio mėnesio išpar
davime tiktai ....................................... ............. ............. $119.00

Už $200.00 parduodama Simmons 57 metų stiliaus sofa 
ir fotelis, nakčiai dviejų asmenų lova, garantija 10 
metų, pas mus dabar tik .............................................. $119.00

Už $300.00 parduodama sofa ir dvi kėdės, kavos sta
liukas su formaika viršumi ir du lempų staliukai do
vanai, pas mus tik ........................................................ $229.00

Už $500.00 parduodami svečių kambario baldai, Karpen,
Pullman, Simmom, Northome, Howard ir kitų fab
rikų, garantuota 20 metų pas mus ................. . $380.00

MIEGAMOJO KAMBARIO BALDAI
Po $60.00 parduodamos komodos, riešuto ar ąžuolo me

džio pas mus t.................................................................. $39.00
Po $100.00 parduodami dresseriai su šlifuoto stiklo veid

rodžiu pas mus ................. ............................................... $69.00
Po $200.00 parduodami miegamieji, dresseris su sidab

ruotu veidrodžiu, bookcase lova, dvi puikios lempos 
pas mus išparduodama po ............................................. $119.00

Po $400.00 siūlomi išpardavimui Brazilijos ar Filipinų 
raudonmedžio miegamieji su viena ar dviem atskirom 
lovom pas mus ............................................................. $329.00

Po $900.00 parduodami švediško ar Daniško stiliaus 
miegamieji su dviem ar viena lova, ąžuolo, vyšnios, 
klevo ar Filipinų raudonmedžio,dar niekur nemalyto 
stiliaus pas mus ........... ................................................. $199.00

VALGOMOJO KAMBARIO BALDAI
Už $150.00 parduodami 5 dalių baldai, ąžuolo, riešuto

su formica nedegamu viršumi pas mus šiuo metu tiktai $99.00
Už $250.00 parduodami 8 dalių valgomieji — naujo sti

liaus tik .................................................................... $199.00
Už $500.00 parduodami 5 dalių valgomieji, su šlifuoto 

stiklo stumdomom durim, pas mus šiame išpardavi
me tikt ai ....................................................i.-.. r..... . $399.00

Už $700.00 parduodami Daniško stiliaus valgomieji, rie
šuto, ar šviesaus mahageni, su puikiu formica baru 
pas mus tik .................................................................... $550.00

Šis valgomasis susideda iš 17 dalių.

VIRTUVĖS BALDAI
Už $69.00 parduodami stalai su formica viršumi, su ke

turiom kedėm, įvairių splavų tiktai pas mus .............. $39.00
Už $100.00 parduodami 6 daliji virtuvėm baldai, įvairių

spalvų .............................«............... ............................. $59.00
Už $140.00 siūlomi Formica stalai su 6 puikiom kedčm tik $99.00

RAŠOMIEJI STALAI IR KNYGŲ SPINTOS
Už $50.00 siūlomi rašomieji ctalai moksleiviams, ąžuolo 

ar raudonmedžio, dovanai duodama — rašalinė, spaus
tukas, plunksnakotis, stalui padėklas, popieriui pjauti 
peilis — pas mus tiktai ................................................... $29.00

Už $75.00 parduodami rašomieji stalai, ąžuolo ar ma
ita goni spalvos su formica viršumi pas mus sausio 
mėnesį tik ............................ . ............................................. $49.00

Už $40.00 parduodamos knygom spintos su stumdomom
stiklo durimis, ąžuolo ar mahogoni spalvos šį mėn. tik $29.00

Už $100.90 pardu.dami rašomieji stalai, ąžuolo ar maho
goni ................................................................................. $69.00

Už $200.00 parduodami Europietiško stil., su šlifuotu stiklu $149 
Už $120.00 parduodamos knygom spintos su šlifuoto

stiklo durimis, lentynų augštis reguliuojamas, riešuto 
ar šviesaus mahagoni medžio pas mus .......................... $70.00

MATRACAI, LOVOS
Vatiniai matracai visų dydžių parduodami tiktai .......... $12.50
Už $30.00 parduodami spyruokliniai matracai, įvairių sp. $19.50 
Už $50.00 parduodami Simmons matracai 15 metų ga

rantija pas mus .............................................................. .. $39.00
Metalinės lovos visų dydžių ir spalvų tiktai per išpardavimą $9.50 
Medinės lovos pilno dydžio visų spalvų, pasilikę 50 lovų, po $19.50

KILIMAI
Po $15.00 parduodami rankų darbo importuoti kilimai 

30x54” tik ...................................................................... $5.00
Po $69.00 parduodami vilnos ar ryon įvairių spalvų ki

limai tik ..............................................................$19.00
Fu $100.00 parduodami A. Smith, Maggce, Bigclew vil

nos kilimai po ................................................................ $69.00
Kilimai nuo sienos iki sienos geriausių fabrikų vilna 

100', sq.-ya ........................................................ ..... $6-10.00

ŠALDYTUVAI IR PEČIAI
Už $200.00 parduodami 8 cub pėdų šaldytuvai Admiral, 

VVestinghouse .................................................................... $150.00
Už $300.00 parduodami 10 cub. pėdų šaldytuvai 8 asme

nų šeimai tiktai ............................................................. $219.00
Už $130.00 siūlomi porcelano virimui pečiai pas mus 

šį menesį ................ ........................................................... $99.00
Už $200.00 siūlomi virimui pečiai, su stiklo durimis, ne- 

duštamo pore...................................................................... $149.00
Skalbiamos mašinos su dvigubom sienom ir automatiš

kais gręžtuvais tik ..................................... ...................... $99.00

TELEVIZIJOS IR RADIO
Balti redio aparatai virtuvėm- ar miegamajam tiktai.. $15.00 
TV AEC, Zenith, Admiral, Dumont, General Electric,

stalo modeliai ..................... ............. ..................... ........... $99.00
TV ant grindų pastatomi visų fabrikų šviesūs ar tam- 

sū- medis 57 metų modeliai Šį mėnesį už ................ $190.00

FURNITURE CENTER, INC.
įmonės vedėjas JUSTAS LIEPONIS 

3224 SO. HALSTED STREET 
Tel. VIctory 2-4226

Prekyba atidaryta:
Pirm., Kctvirtudicnį 9 9:30 v.
Kitom dienom 9- >6 v.
Sekmadieniais 10—5 v.

Nuomonės ii pastaboj

DAR KARO MOKYKLOS REIKALU
Pulk. A. Šova paaiškinimuose 

dėl priėmimo į Karo Mokyklą, til
pusiuose gruodžio mėn. 20d. “Dir
voje”, stengėsi netiesioginiai pa
neigti mūsų tuo klausimu iškeltus 
faktus. Ten visai nutylima mūsų 
pasisakymą iššaukusi priežastis. O 
ji yra buv. Karo Mokyklos virši
ninko kategoriškas tvirtinimas, 
kad tautininkų režimo metu nebu
vo reikalaujama ištikimybės reži
mui stojant į Karo Mokyklą, bet 
tiktai ištikimybės valstybei. Pasi- 
saikeme prieš šį neteisingą tvirti
nimą, nes mes patys buvome ei
lėje tų, kurių prašymai į Karo 
Mokyklą buvo atmesti dėl atitin
kamų įstaigų atestacijų. Jos kaip 
tiktai lietė vadinamus prasižengi
mus valdančiai tautininkų parti
jai, o ne valstybei. O tai yra la
bai didelis skirtumas.

Tą skaudų atveji pulk. A. Šo
va, buv. trečiojo skyriaus virši
ninkas, nutyli. Tad kyla klausi
mas, kokie gi tikslai pulk. O, Šo
vą verčia stengtis paneigti mūsų 
faktus? Kokia prasmė dengti pra
eities nenormalybę ? Ar neteisin- 
giau būtų ateiti į pagalbą ten, 
kur ginamasi nuo nepelnytų kalti
nimų?

Pulk. A. Šova iškelia keturis 
savus tvirtinimus. Ketvirtasis jų, 
minįs mus, yra neteisingas, kitų gi 
mintys irgi yra reikalingos patiks
linimo.

Pirmuoju punktu yra minimas 
Tautininkų S-gos genr. sekreto
riaus p. D. Cesevičiaus pasiunti
mas į ketvirtą pėst. pulką, suda
rant įspūdžio kad tai buvęs veiks
mas, rodąs kariuomenės vadovy
bės nesiskaitymą su valdančiąja 
partija. Tas gražu, bet tas mūsų 
klausimo neišsprendžia. Be to at
rodo, mūsų nuomonė skyrėsi nuo 
tautininkų pareigūnų nuomonės— 
mes karo tarnybos pulke nelai
kėme įžeidimu ar pažeminiynu. 
Šiuo metu mūsų atveju tiktai ne
sutikome kaip lygiateisiai piliečiai 
su motyvais, kuriais remiantis 
mes į Karo Mokyklą buvome ne
priimti. Turėjome dar ir draugiš
kumo įsipareiguojimus — vienas 
iš mūsų tarpo Vyt. V., augščiau- 
siu laipsniu baigęs Teisių Fakul
tetą. buvo neįleidžiamas į teismo 
kandidatus, o čia dar ir į Karo 
Mokyklą. To buvo perdaug. Jam 
solidarizuodami bent čia pasiryzo- 
me savo teises ginti ir kovojome 
kietai.

filums į Karo Mokyklą duris 
uždarė ne perdddelis stojančiųjų 
skaičius, kaip yra sudaroma aliu
zija pul. A. Šovos pareiškimo 
antrame punkte, bet mūsų prasi
žengimų” režimui atestacijos.

Sutinku, kad taisyklių prieš atei 
tininkus ir kitus kariuomenė ne
buvo išleidusi. Bet matyt prieš ka
riuomenės vadovybės valią kitais 
keliais buvo įvesta neoficiali prak
tiką, kuri vėliau labai švelnėio 
visuomenės nuomone, gen. St. Ras 
tikio įtakoje;

Ketvirtasis punktas teigiąs, kad 
nė inž. J. Mikailos, nė mano skun
do Kariuomenės Štabe patiekta 
nebuvo, yra neteisingas. Kariuo
menės Vado pabartas kelis kartus 
kalbėjausi tuo reikalu su Kariuo
menės Štabo viršininku jo įstai
goje.

Jeigu šių ištikimybės atestacijų 
kontroversinis klausimas būtų sta 
tomas principinėje plotmėje su aiš 
kiu tikslu joms ir jų pobū
džiui išaiškinti ir viešai paskelb
ti, sutinku duoti pilnus oarodymus 
bet kuriai mus moraliai saistan
čiai institucijai ir priimti jos ob
jektyvų sprendimą.

Adolfą* Darnusis

Cleveland, O.
1956 m. gruodžio men. 30d.
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ADOMAS VAITKEVIČIUS 

anglių ir alyvos 
PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildym* 

sistemos Įvedimas, perdirbi 

mas ir pataisymas 

Greitas, sąžiningas ir pigu* 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO
Atstovas

4919 So. Paulina St 

PRospect 6-7960

NmiK-HMHimnHIUIHUHH1"""**

Mirė dėl įirturų.
Saleziečių misionierius kun. 

Simon Leung Tak-lion mirė Ki-( 
nijos kalėjime dėl raudonųjų 
prieš jį pavartotų torturų.
Dievo įsakymai mokyklose

New Yorko valstybės — Nas- 
sau, Suffolk ir Queens apskri
tyse JAV veteranų organizaci
ja nusprendė parūpinti Dešim
ties Dievo įsakymų lenteles, ku
rios bus iškabintos valstybinėse 
mokyklose.

Lenkijos bažnyčioms
Per Varšuvos radiją buvo pra 

nešta, kad katalikų bažnyčioms 
grąžinamos meno vertybės, iš 
jų anksčiau atimtos. Jų visų 
vertė siekia milionus dolerių.

A.. A-

KLEMENSAS SLIAŽAS
Gyveno Phillips, \Vls. 

Daug metų gyvenęs Chicagoje.

Mirė sausio 14 d.. 1957, 7 v. 
ryto, sulaukęs 75 iii. amžiaus.

Gimė •Lietuvoje; kilo iš Šiau
lių apskr., Joniškio parapijos.

Amerikoje išgyveno 47 m.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me žmona Anilija (Bajoriūnai- 
tė). 2 dukterys; Mary- Bannon, 
žentas John, ir Ann Murphy, 
žentas John. brolis Juozapas, 
brolienė Leokadija, sesers sū
nus Jonas Bronis, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. Lietuvo
je liko S seserys.

Kūnas pašarvotas Lackauiez 
koplyčioje, 2424 W. 69th St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
sausio 19 d., iš koplyčios 10 v. 
ryto bus atlydėtas į švenč. Pa
nelės Gimimo parapijos bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionics sielų. Po 
pamaldų Ims nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, dukterys Ir 
žentai.

laidotuvių direkt. A. Petkus. 
Tel. Gltovehill 6-2345.

.IIIUIIIHIIIIIHIIIlMIlMHIIKII'MllllinMrt.

I STATYBAI
(R N AMŲ 
PATAISYMUI 

: PRISTATOM 
■ visokių Rfiš’n 

! MEDŽIAGĄ

C AR R MOODY 
LUMBER CO.

STASYS UI .VlVAS. Prea.
3039 So. Halsted St

Tel. VIctory 2-1272 
kpltalnavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai 
Raštini atldara kasdien nno

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro Ir 

Mtadieniaia iki 8 vai. vakaro.

illlinilllHIIHIIIHIIHIIHHIHinUUm'HHO

V

Žudymai Vengrijoje
Pabėgėliai iš Vengrijos pasa

koja matę rusų kareivius palei
džiant kulkosvydžių ugnį į eilė
se prie duonos krautuvių lau
kiančius žmones. Tebesitęsian
čios ir deportacijos.

Vienas iš Vengrijos pabėgęs 
karys pasakoja, kad ten paim
tas į raudonųjų kontroliuojamą 
kariuomenę jis buvo nubaustas! 
sunkia dabokle už nuėjimą pa
maldoms j bažnyčią. Jis išsėdėjo 
dvi savaiti, tegaudamas pakai-• 
tomis vieną dieną sūdytos žu-; 
vieš, o kitą dieną — vandens. J
Trumpesnis negu manyta

Armijos žemėlapių tarnybai 
atrodo, kad žemė pei ekvatorių 
yra Vi mylios trumpesnė, negu 
ligšiol manyta.

“SŪasM ^MusinS
r>r IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI DIDELI TROKAt-NAUJAUSI KRAUSTYMO (RANR/AI 
IIAU METU PATYRIMAS-PIGUS IR SĄŽININGAS PAJAUNA fUMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VZAIUak 5-9209

• -s

MOVIMC

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR 15 TOIJAU

K. EIDUKON1S
Turiu naują didelį sunKvežim. 

Ir apdraudaa
ISIS W. 91at St. Ohicago, m. 

Tel. PRescott 8-2781

GUŽAUSKŲ
8KVERLY HILI.S ORLINYCLA 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke 
ų. laidotuvių Ir kitu papuošimų.

J44S WW-T NTKI'FTT
TeL PRospect 8-08S* Ir PR 8-O8S4

JOSEPH KALINAUSKAS
Gyveno 7155 S. Mozart St.
Mirė sausio 15 d., 1957 m., 
vai. ryto, sulaukęs pusės am

žiaus. Gimė Lietuvoje; kilo iš 
Ylakių parap., Dobikių kaimo.

Amerikoje išgyveno 58 m,
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Kazimiera (Petrolevi- 
čiūtė), sūnus Kaymond, 2 duk
terys: Adelė Dargužis, žentas 
Alfredas, ir Sopliie Dahm, žen
tas Eugene, 4 anūkai; Gerald, 
Brin, Dennis ir Linda, švogeris 
Aleksas Petrolevičius, kiti gi
mines, draugai ir pažįtsami. 
Lietuvoje liko daug giminių.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, 65 12 So. \Vestern 
Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
sausio 19 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į švenč. 
Panelės Gimimo parap. baž
nyčių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionius sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus, duk
terys, žentai Ir anūkai.

laidotuvių direktorius A. 
Petkus. Tel, GKovehill 6-23 15.

ANTANAS AMBRAZIEJUS
GYVENO 1120 S. 49th AVĖ., CICERO, ILL.

Mirė sausio 15 d., 1957, 2:25 vnl. ryto, sulaukę.- 39 m. ntuž. 
Gimė Lietuvo.jp; kilo iš Mnrijuiu|>olės upskr. ir parap., Puakclnių 
kaimo. Amerikoje išgyveno 5 m.

Pasiliki i dideliame nuliūdime žmona Marija (Bif koryto), 2 
dukterys, Irena ir Angoiika, sūnus Raimundus, pussesere Albina 
Lukaševiėius su šeima. gyv. (’ltieagoje, ir Albina Ltiknsevičius su 
šeima, gyv. Philadelphia, Pa., pusbrolis Alfonsas Jonnitis su šei
ma iš Doylestmvn, Pa., kiti giminės, draugui ir Įiažįstami. Lietu 
toje liko moti n h Elzbieta, brolis Jomis stt šeima, sesuo Magda
lena Grinius su šeima, 2 tetos su šeimom.

Kūnus pašunotas Vusnitis-Butkus koplyčioje, 1446 K. 50tii 
Avė., Cicero, III.

Iatidiiiuvėe įvyks šoatudįeių. sausio 10 u., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į $v. Antano purapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pumnldos už velionics sielą. I’o pamuldų, bus at
lydėtas į šv. 'Kazimiero kupinas.

N m širdžiai kviečiamo visus gimines, draugus ir pažps tu uitis 

daly vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: ŽMONA, DUKTERYS IR SŪNUS

ImidoluvHt direktorius Ynaailis Butkus, lel. OLyutpie 2-1003

■ f.; re-

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

8AVDHNK0

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
4914 West lllth Street

Vienai bloku n«o kiAnių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimu mieste!

Telef — CEdarcrest 3-6335

L1OD&S1O VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Wester» Avė. Air Conditioned koplytSe 
REpublie 7-8640 — 7*8601 Automobiliams riete

Tlama. kurte eyren* kitose miesto dalys*: ssuaiiM 
koplyčią arčiau Jūsų namų.__________

■*nniawaeaMamiBMHH>Hnue*>-—vmssaiiuKeaiHMUI

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS '

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

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

T0wnhall 3-2109

J01I.M. EliUEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYCIOb
4605 07 South Hermitage Avenu*

Tel. YA 7-1741-2 ii LA 3-9851

4330 34 South Caiifornia Aveniu
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTį

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak- 

1 tį, Reikale šaukite 
I mus.

Mes turime koplyčias’ 
visose Chicagos ir'

8 Roselando dalyse ir’ 
tuojau patarnaujame!

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

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

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

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIOAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, IH. Tel. OLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublie 7-1213

2314 W. 23rd PLACE Vlrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th AVĖ. OLympic 2-5245 ir T0wnhsU 3-9687

Pasinaudokite "Draugo” Classified skyriumi

Lietuvo.jp
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mus
IŠ ARTI IR TOLI

1. A. VALSTYBĖSE
— Kazio Lekniaus, gyv. Det

roite, nuotrauka buvo patal
pinta “The Pontiac Press’’ 
dienraštyje naujųjų 1957 me
tų numeryje. Gruodžio mėn. 30 

i d. puikioje dr. ir Mrs. Maxwell

DULLES SU PINEAU

Sekretorius Dulks kalbasi IVashingtone su prancūzų užsienių rei
kalu tuinisteriu l’iueau. Buvo kalbama apie Suezų ir Alžyru. (IN«S)

X Rose’.ando LB šeštadieni

nė mokykla sausio 13 d. suvai- į L. Shadley rezidencijoje Pon- 
dino montažą Kalėdų nakties tiac’e įvyko pobūvis, kuriame 
vizija. Montažą paruošė mok. buvo pagerbti Pontiac simfoni- 
B. Balšaitytė ir B. Briedienė.1 nio orkestro dirigentas Fran- 
Išraiškos šokius mokė L. La- cesco Di Blazi ir jo asistentė, 
zauskienė, muzikinę dalį pa- Ta proga dalyvavo 150 svečių, 
rengė L. Narbutus. Antroje da- Iš pobūvio kelios nuotraukos!
lyje G. Lipinaitė, A. Balčiaus- įdėtos į laikraštį, būtent: na-_______________________
kaitė ir L. Čepaitytė skambino mų šeimininkės, solenizantų iri .
pianinu. Mokyklos choras iš 28 orkestro organizatorių, o taip = “ ^un- Bruno JuTkšas, ilga- pažangia sočią inc progr ama
mok. pagiedojo. Pirmojo sky- pat dviejų jauniausiųjų orkest- mc^s Edniuntono lietuvių ka- laimėti naujai atvy usius imi 
riaus mokiniai, vadovaujami ro dalyvių, smuikininkų: Kazys ^on^°3 kapelionas, persikėlė grantus. Ši partija ana oje 
mok. L. Pačkauskienė, taip pat Leknius 14 m. ir Delphine i Torontą, kur vietos daug• kuo panaši Anglijos dar-
pasirodė.

LB Roselando apyl. pirm 
inž. VI. Sinkus pareiškė malo-

karališkoje konservatorijoje gi- biečiams
liną muzikos srityje, vargonų į _ Toronto apylinkės liet 

— Už a. a. prof. kanaun. klasėje, žinias. Kun. Jurkšto bendruomenės naujai išrinktoji 
nią padėką" mokytojoms^ tartos pamal- nuopelnas jsigijant Edmuntone | vaIdyba pareigomis pasiskireM
dirba be atlyginimo ir tėvų ko- dM Clevelande,, lietuvių namus, kuriuose sek- sekančiai: J. R. Simanavičius,

Traskos 18 m.

mitetui. Programą filmavo inž 
E. Vilkas.

PAVERGTOJE LIETUVOJE (Kaskąirkur
budriko radijo programa

-- K. Mackonis. vilnietis, lai-) -- K. Staniulis buvo palaido- vnl.o,.o n, ji, j-- 
svės metais rcday.ivęn Vilniaus, tas 1956.XII.8 Pamaskvėje. Jis ,„ojc is stoti^’lniFC^nno (TikTi 
L' ą o naci,i okupacijos metu! senas bolševikų veikėjas, ne v,d- girdėsite gražių lietuviškų dni- 
Naująją Lietuva, dabar per Mi-i kai tą sėdėjęs Lietuvos kaleli- ®ntJaiinįQS žino™as
ehdilo«/o Ic.Jziainą la Kraštuką muose ir padėjęs sukurti be jo- pnnuos radijo orkestras. Prie to dar 
L .i.šcv.k’niu įpi’oč U, greičiau- klos. kaltės šaudžiusį žmones bus mįslių konkursas su laimėjimais, 
šiai ne savo \alia, apsikabinęs Revoliucinį -tribunolą Vilniuje, ■I’as,k»a»s.vkite. šias programas duo-
p ts -avt, jog gc o.ui prasi- kurio buvo pirmasis pirminin televizijų ir auksinių daiktų kmu- 
kaltęs, įklimpdamas į bendra- kas. Kaune ypač pasireiškė kaip tave Cliicagoje, 3241 S. Hnlsted St. 
daibiav..mą su vokiečiais oku- “veiklus partinis darbuotojas —šakių apskrities klubo metinis 
pantais ’, buvęs nuteistas, bet buržuazinės Lietuvos kariuome susirinkimas įvyksta sausio 19 d. 8 
dabar jau esąs paleistas. Net nės eilėse”. Jo palydėti buvo nu -™1' ™kar?k iL *iu<’rik° 8Vetnj!,p-'e’ 
nuotiauka jdeta kaip R. Mac- vykę Maskvos agentai A. Snieč susirinkime bus rankama valdyba ir 
konis atrodo Vilniaus Gedimino kus, R. šarmaitis, “Miniaterių kontrolės komisija. Taipgi apsvara-
kalne. Mackonis šį kartą pakvie Tarybos atstovas urie Saiunri- tyti laba‘ 8Vaib"s klubo reikalai, 
ta ••-TT-iiti “T lot,, - • . - „ „ J Valdyba kviečia visus narius ir no-° ' Į nes vyriausybes K. Gabdan- rinėius būti šio klubo nariais, su-
vos Žinių“ redaktorių J. Kar-^ kas, kartu su Stasiuliu veikę E. sirinkime dalyvauti. Po susirinkimo
delį, dabar Kanadoje redaguo-, Kacas, Ch. Kaplanas ir kt (E) visi (lal5Tviai bus pavaišinti skania 
..................... -■ ’ vakariene. Iki malonaus pasimaty-

— Tiesa Nr. 292/1956 paskel nu> 8U8irinkime! “ mubo valdybx 
bė “kovūnės ’ bolševikės V. Rul “ Draugystė Lietuva kareivių

tii,w,„_ j turės savo metini susirinkimą sau-mmienes, Ukmergės pedag. nk sio 20 d. 1:30 vai. p. p. Liberty 
kyklos direktorės, pranešimą. svet. Tai bus pirmas susirinkimas 
kad gruodžio 16 d. suėjo 10 me- šiais metais. Revizijce komisija, R. 
ti, boi “n • i- *• • • Nartonis, A. Virkntis, Alf. Gailius,tų, kai vad. nacionalistiniai pateiks atskaitą. Pranešimą pada- 
banditai“ likvidavo bolševikinį rys pirmininkas Kazys Šimkus.
agitatorių mokytoją Vladą Zvir _  Chicagos Lietuvių Draugijos
blį, 1946 m. ėjusį Mlegučių pr. skyrius turės savo metinį sus^rinki- 
mokyklos vedėjo pareigas žvir šiandien 7:30 v. vak. S. Gnobio 
... - • , ... , . svet 1500 S. 49th Avė. Rinksimobite gyrėsi gavęs laišką, kuriuo nanj” valdybą
buvo reikalaujama “palikti agi
tatorių ir tarybinių aktyvistų

jantį “Nepriklausomą 
vą

Lietu

Mackonis dabar įrodinėja boi 
ševilcams tokius mielus daly
kus, kad, girdi, nei J. Kardelis, 
nei kiti mūsų tautiečiai “nieko 
gero nepadarė Lietuvai per pra.

naujosios parapijos bažnyčioje, madieniais lietuviams taip pat pirmininkas; J. Strazdas, vice- ėjusius 12 metų“ kad “kaoita' 
š. m. sausio 20 dieną, 10 vai. , yra laikomos pamaldos. i pirm.; j. Račys, protokolų sek-. listinių valstybių politika mūsų

atžvilgiu niekuo nepasikeitė: koJlS “re lS‘re”Mf Slblr"l - Spaudos bendrovė 2ibu-1 korius; P. Budrelks, ižd'nin- 
* “ Chicagos apygardos 11954 m. sausio 21 d. Apie tol kur[ dina Kanadoa kas; kun. P. Ažubalis, šalpos

valdyba ir tautinių šokių šven- praneša velioiues artimieji gi- UeL Rat savaitraStĮ T5viswi3 koordinatorius, A. Liudžius - 
, Žiburius, šėrininkų susirinkimą vald. narys.

KANADOJ ,šaukia 8aU8io 26 d Neseniai PRANCŪZIJOJ
, spaustuvė persikėlė į naujas

- Kanados Lietuvių Krašto Spau3tuv5s valdyba

Bendruomenes suvažiavimai į- žygįų prapl5sti spau3tuvę

vyksta sausio 19—20 dienomis ir pla{iau išvystyti savo veikla. I iuI™las paskutiniu laiku pa 
Toronte. Metų gale Kanadoje, skelbė straipsnį apie katalikų
vyko krašto Tarybos rinkimai. j — dr- Ancevičius sausio Bažnyčios persekiojimus Rusi-

tei rengti komitetas, atsižvel 
gęs į daugelio prašymus ir pa
geidavimus, kad anksčiau nu
matytoji diena yra per anksty
va, nutarė Tautinių šokių šven
tę rengti 1957 m. birželio mėn. 
30 d. Chicagoje. Pati šventė 
įvyks atvirame ore, todėl ne-

Ėst e Quest dvisavaitinis 
politikos studijų ir informacijų

reikės bijotis karščių, o išvaka- Suvažiavimo proga bus daromi gale bus nominuojamas C.C.F. joj jr sovietų okupuotuose 
rėse minėtos šventės Morrison pranešimai įvairiais bendruo- partijos kandidatu į Kanados kraštuose. Straipsnyje plačia:
viešbutyje įvyksta JAV ir Ka
nados jaunimo kongresas, ku
rį rengia LB Chicagos apygar
da ir Studentų sąjunga.

X Chlcagos Lietuvių Jauni

mo Literatūros būrelio susirin
kime, kuris įvyks šeštadienį, 
sausio 19 d., 6:30 vai. tėvų Jė
zuitų namuose, savo kūrybą 
skaitys jaunas literatas Pov. 
Žumbakis. Būrelio globėjas pa

meniniais reikalais, nustatomos 
veiklos gairės ateičiai ir renka
ma nauja krašto Bendruome
nės valdyba.

— Jonas Jokubynas, anksty- 
besnės liet. emigracijos žymus 
veikėjas, jau antras mėnuo 
kaip serga savo namuose. Jo- 
kubynaa aktyviai rėmė Kana
dos liet. bendruomenės kūrimo-

federalinį parlamentą. C. C. F. ap£Velgiama ir Lietuvos katali- 
partija deda daug vucių savo kų bažnyčios padėtis.

CHICAGOS ŽINIOS
Daug padeda^ ateiviams
Chicagoje veikia didelės svar

bos organizacija — The Immi-
, „ , grants’ Protective League, ku-

_________________ o.-._ si id5« “■ ve‘k V'3ą la'ką buv0 rios įstaiga yra 608 S. Dear-
darys naujų lietuviškų knygų Ittašto valdy s narys ir ce- telefonas Harrison 7-
aptarimą. Būreliui 
kauja A.-Katelytė.

pirminm_l pirmininkas.

X Vanda ir Antanas Urbo

nai su šeima buvo nuvykę į

7694. ši įstaiga plačiai patar
nauja ateivių šeimoms, ypatin-

a Ai:-- i -.u. neturtingoms, kurios netu- X Stud. šohunui paskirta . ... t

rezistencinė n Jiesk°ti advokato pątar-Lietuvių Fronto
Detroitą, kur dalyvavo krikš-' stipendija. Stipendijos skyrimo 
tynose savo gerų draugų Kai-! komisiją sudarė: dr. J. Kazic- 
vėnų sūnaus Ronaldo Teodoro.
Antanas Urbonas buvo nauja
gimio krikšto tėvu. šauniose 
krikštynose dalyvavo daug 
svečių.

X Moksleivių Tautinio an

samblio kanklininkai dalyvaus 
koncerte sausio 20 d., sekma
dienį, 3 vai. -30 min. p. p. Ma
rijos Augšt. mokyklos salėje.

kas, D. Karaliūtė, J. Baužys, 
Alg. Gureckas, R. Šilbajoris.

Jonas Šoliūnas studijoja Uli-i 
nois universitete Urbanoje ir 
gyvai reiškiasi lietuviškojo jau
nimo veikloje ir bendradarbiau
ja lietuvių spaudoje.

X Sophie Barčus gavo iš Eu
ropoje viešinčių K. J. Čerškų 
telegramą , kad aplankę eilę

navimo ar kurios reikalingos 
kokios nors kitos plobos, užta
rimo amerikiečių įstaigose, ku
rios įpuola į kokią nors nelai
mę. ši įstaiga taipgi daug pa
dėjo tokioms ateivių šeimoms,

Sužeistas 55 kartus
Iš Mount Ida, Ark., į Chica- 

gą atvyko karo veteranas Da- 
niel R. Edwards, 60 m. am
žiaus, kuris per I ir II Pasauli
nį karą buvo sužeistas 55 kar
tus ir kuris susilaukė 82 meda
lių ir kitų atsižymėjimo ženk
lų. Jis yra netekęs rankos ir 
kojos. Planuoja parašyti kny
gą.. Jo pergyvenimai šiurpūs. 
Pvž. durtuvu subadytas jis ke
lias dienas išgulėjo kautynių 
lauke.

įieško $1,000.000
Emmey Wauters, 43 metų

kurios dėl kokios nors priežas- mergina, gyvenanti 6540 N.

Koncertas ruošiamas paremti, valstybių skuba į Ameriką Ir 
naujus ir senus ateivius globo-; dalyvaus jos rengiamame me-
jančią įstaigą — Immigrants’ 
Protective League.

X Erichas Ir Marija Knhlinai

nesen’ai perėmė šiaurinėje da
lyje Baltojo žirgo fzum Weis- 
sen F-oessl) svetainę, 631 West 
North Avė. šeštadieniais ir 
sekmadieniais čia groja orkest
ras. Sayininkai neseniai yra at
vykę iš Klaipėdos krašto.

X Zalbienė Elena naujai |- 
stojo į Vasario 16 gimnazijos 
rėmėjų būreli Nr. 79 ir iš kar

tiniame radijo parengime. K. 

J. Cerškai seniau gyveno Chi
cagoje ir visados dalyvauja 
Sophie Barčus metiniuose pa
rengimuose, kur jie susitinka 
visus pažįstamus.

ties tapo perskirtos

Šioje Jetaigoje dirba lietuvai
tė Helen Jerry, advokatė, pa
tyrusi imigracijos teisiniuose 
nuostatuose ir daug padeda lie
tuviams. Iš savo pusės lietu
viai, suprasdami reikalą tokią 
įstaigą palaikyti, sausio 20 d. 
3 vai. 30 min. Marijos Augšt. 
mokyklos salėje, Maręuette 
Parke, ruošia labdaros koncer
tą, kurio programą išpildys 
rinktinės menlninkų-mėgėjų jė
gos: tie dainininkai, šokėjai ir 
kiti scenos meno atstovai, ku
rie laimės paskelbtame kon-

X Dipi. inž. J. Jurkūno va
dovaujama Venta Engineering
Co. turi tiek daug užsakymų ir| kuree. Konkurso jury komisiją 
darbo, kad nebetilpo miesto sudaro prof. V. J3kubėnas, 
centre esanč ose patalpose ir muz. A. Kučiūnas ir muz. Ch. 
tame pačiame name užėmė žy-' Stephens. šiame parengime ge- 
miai daugiau kambarių. Šioje; riaus.ai pasirodę turės galimy- 

to sumokėjo visą metinį mo-į įstaigoje dirba keliolika lietu- bės patekti į televiziją. Lietu- 
kestį $12. Ji taip pat aukojo vių inžinierių ir braižytojų. ! ateidami į šį koncertą — 

I patys turės malonumą i! 
X Elzbieta Samienė, didelė vi diįaxi^sįa parėmę vertingą$3 gimnazijos mokiniams Kalė

dų dovanai. Malonu, kad atsi
randa naujų rėmėjų tada, ka
da vieni pailsę šalpos darbe 
pasitraukia.

X Juozas ir Marija Ročkai,

Chicagos lietuviams gerai žino
mo Palangos restorano savi
ninkai, Lituaniccs futbolo 
klubui leido naudotis po resto
ranu esančia sale, kurioje bus 
įrengta klubo būstinė.

X DaH. Povilas Kaupas, ku
ris visą rudenį ir žiemą pralei
do gyvendama]} netoli Chica
gos, piešia keletą portretų ir 
dirba prie anksčiau pradėtų pa
veikslų.

suomenininkė ir gerų darbų rė
mėja, yra specialiai atžymėta 
gražiam tėvų Saleziečių leidžia-^ 
mam žurnale Saleziečių balsas/ 
Tame pačiame žurnale Atžymė
ta ir eilė kitų gerų darbų rė
mėjų.

X Balfo 4-to skyriaus pa
rengimas įvyks sausio 20 d. 4

įtaigą.

Suėmė 21 banditą
Chicagoje policija likvidavo 

banditų gaują, veikusią miesto 
pietvakarių dalyje ir priemies
čiuose. Suimta 12 suaugusių 
plėšikų Ir 9 nepilnamečiai, tu- 

I rintieji 14—16 metų amžiaus
vai. p. p. parapijos salėje, 1644 Jų vardus pasakė jų bendrinin- 
VVabansia avc. Parengime da- kas George De Barge, 27 m. 
Iyvau3 Balfo Chicagos apskr. amžiaus, jau kelis kartus 
pirm. kun. S. Šantaras ir pa- baustas kalinys ir vėl išėjęs į 
darys pranešimą. Bus daug do- laisvę. Jisai pats nuvyko į kri
vanų ir vaišės. Visi, kurie turi 
Balful dovanų, prašomi atnešti 
į parengimą.

kia buvo prieš 12 metų, tokia 
yra ir šiandien; išvada lieka vie 
na — neapgaudinėkime savęs

Skirtumasjokia iliuzija’, nes “visokios kai eiles”, bet šis “atidavė visas sa-
^7" - r^°"IiaS neva J vo jėSas- kad niekuomet negrįž1 _ Koks skirtumas tarp elekt-

susirupinimas Lietuva, yra tų juoda praeitis”... Paskiau jo rog ir žaibo? 
tai čekis be parašo, niekuo ne- vardu okupantai pavadino Uk-1
padengtas . Taip okupantai se- mergės pedagoginę mokyklą ir Žaibas yra nemokamai, o
nia.i kalba, o ypač tais atvejais, vieną centrinių Ukmergės gat- 
kai jų mintis perduoda Krem- vių. Tiesa pripažįsta, kad žuvo 
liaus pasirinkti pataikūnai ir jo ne tik Žvirblis, bet taip pat “ža 
prispirti ar palaužti lietuviai, vo daug kovotojų už geresnę 
kurių dažniausiai tam tikslui ateitį”... (E.)
paimamas tik vardas. Tokios rū 
šies pareiškimus okupantai mo-

už elektrą turiu mokėti kas mė
nesį stambią sąskaitą.

▼ Kazys Ambraziejus vienoje 
ka fabrikuoti. Toliau Mackonis Kaun<> vidurinėje mokykloje dės 
reiškia džiaugsmą “siuvančio- to matematiką.
mis įvairiomis studentų mi
niomis”, “gaivališku lietuviško
jo jaunimo veržimuosi į moks

AUKOS UŽ KALENDORIŲ
. UI “Draugo** kalendorių atsiuntė
lą , kur “Lietuva pralenkusi šie asmenys:
net Prancūziją, Daniją, Italiją, 
Švediją”, etc. Be abejo, Vilniu
je geriau gyventi nei Vorkuto
je ar net “besinaudojant di 
džiausią laisve” — kur nors ka
zachų “Alkanojoj stepėj“, bet 
negi Mackonis ir panašūs į jj, 
kurie turi priversti ginti oku
pantų užmačias, nepastebi di
džiausio pavergimo, kurį prie
varta primetė svetimieji lietu-' 
vių tautai, išplėšė jos nepriklau
somybę, negi nemato, kaip su 
skurdintas kraštas, kokią jis 
turi vilkti medžiaginę ir dvasi 
nę vergiją? Žinant bolševikinę 
santvarką, tenka laukti per bol
ševikinę spaudą ir radijus skel
biant ir daugiau panašių į Mac- 
konio pareiškimų. (E).

R. Kuzarinis ..............$1.60
J. Ališauskas  .......... 1.00
Vincent V. Chiras .... 1.00 
Petronėlė Ablomienė .. 1.00 
Joseph Andrukaitis. ... 1.00 
B. Sturmaitis ........ 1.00
Pranas Stončius ..............50
Dr. V. Paliokas ..........  1.00
J. Matusaitis .............. 1.00
Petras Bardauskas .... 1.00 
Jonas Vaičiulėnas .... 1.00
A. Mucinskas ...........  1.00 ’
A. Plancunas ............ 1.00
J. Telksnys ............... 1.00
O. Rojus .......................2.00

LIETUVIŠKU STUDIJŲ 
INSTITUTAS

__ T51 a i Irom q a —
MOKSLINIŲ STUDIJŲ KLUBO

SEMESTRO TEMA:

MODERNIŠKŲ KULTŪROS AP
RAIŠKŲ VERTINIMAS 

Penktadienį, sausio 18 dieną
Vilniaus Aušros Vartų mokyk
loje (virš bažnyčios), 2325 W. 
23rd PI. (šalia “Draugo”) kun. 
Dr. P. Celiešius skaito tema: 
Demokratizmo ribos.

Paskaitos madžia 7 vai. 30 
min., nesivėlinant.

Visi, besidemlntieji dv sinių 
mokslu pažanga, kviečiami da
lyvauti. (

D e M E S I o t

BŪKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Ashland, Chicagoje, iškėlė jieš- 
kinį Chicagos Miesto Susisieki
mo vadovybei, jiškodama 
$1,000,000 kompensacijos už 
sunkius sužeidimus per iškelto
jo traukinėlio nelaimę lapkri
čio mėn. 5 d. Ji nukentėjo nuo .suvažiavo 24 jauni ūkininkai- 
sukrėtimo, jai buvo sulaužytas laimėję šią kelionę kon-
pelvis kaulas, ji dar ir dabar kurso keliu už savo nuopelnus 
tebėra ligoninėje. žemės ūkyje. Jie apžiūrėjo Chi

cagos Prekybos tarybos veiki
mą, stočių elevatorius grū 
dams, ūkio gaminių fabrikus 
Chicagos apylinkėje ir kitas 
vietas.

Jaunųfų ūkininkų kelionė
Iš vidurvakarių valstybių ir 

iš pietinių JAV dalių į Chicagą

‘ PALIEKA SUEZĄ

minalinio teismo rūmus ir pa-, of Lib(!rty> ,aivaa 24i()00
sisakė buvęs banditų gaujos toną, priklausęs JAV, išvyksta iŠ 

; Port Said uosto, kur jis buvo už- 
nary»- * ! darvtta *« dienus. (TN8)

{stodami j Liet. Knygų Klubą ii
John Andruska ..........  1.00 {mokėdami 5 dc’ metinio mokesčio
Ama Scodius .............. 2.00 mes įgaliname p<jr vienerius metus
Joseph Einingis ......... 1.00 pasirodyti kelioms naujoms gerai pa-

r ° rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu
K. Vaicechauskas -.......0.50 uždirbame 2.50 dol., nes knygų pa-
Juozas Sablovskis .... 1.00 sireukame už 7.50 dol.

1 nn Lietuviškos Knygos Klubo na-Ona Racevice ............ 1.00 _ lietuvyb5/£alviais gali bati
M. Papaurcliis ............ 1.00 visi* pasiuntę 5 dol. šiuo adresu:
A. Jarnuli3 ................ 1.00 LIET. KNYGOS KLUBAS 

(Lith. Mook Club)

2334 So. uakley Avė., 

Ohicago 8, Illinois

Namai seniems
- • nuomininkams

Chicagos Butų komisija su
planavo pastatyti namus, pri
taikytus seniems nuominin
kams. Tie rūmai numatyti pa
statyti prie Chicagos upės, blo
kas į pietus nuo Diversey gat
vės. Juose visur bus keltuvai, 
kad nereikėtų laiptais lipti. 
Grindys bus padarytos tokios, 
kad neslystų. lentynos bus tai
komos akių augščiui, kad ir 
silpnesnio regėjimo žmonės 
lengviau įžiūrėtų. Kambariuose 
bus skambučiai, kuriais bus 
galima prisišaukti patarnauto
ją. Viršuje namo bus įtaisytas 
sodelis pasivaikščioti. Į upo3 
pusę bus dengti kambariai po
ilsiui ir įvairiems- pramoginiams •

M. Milašius ................ 1.00
P. Butkys .................. 1-00
George Abuskas .........0.50 (
Jonas Vabuolas ......... 1.00 :
K. Bačauskas ............  1.00 ____ ________
B. Kazimieraitis ......... 1.00
Ačiū geradariams. AR JAU ĮSIGIJOTE

“Draugo” administracija KNYGELĘ EGZAMINAMS
--------------- K A ra PAŠINU e STI

83

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” spaudos reikalams at
siuntė šie asmenys:

S. Deveikis................. $10.00
K. Bačauiskis ............. 1.00
Jonas Vabuolas ...........1.00
J. Ališauskas ............  1.00
Ačiū spaudos bičiuliams. 

“Draugo” administracija

revAh pijus
stori joje yra pirmasis kunigą*, 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė 
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė 
mis. Knygoje aprašoma pra« 
našysčių dovana, nuostabūs iš-

I A V PILI ETYBEI

gijimai, ekstatiniai persikėlimą
lošimams. Pirmame augšte bus Iir Tėvo Pijaus gyvenant
gydytojui kambarys, knygy. prajdėti 32 paveikiai. Kaina 
nas, įvairių lošimų kambarys,
krautuvėlė ir užkandinė. Na
mai kainuos $1,900,000 ir juose 
bus įrengta 90 apartamentų.

12 00
Galima gauti "E”AUGO’ 

Administracijt je 

2.384 So. Oaklej Avenue
CHICAGO 8. ILLINOIS

i Pagal Šią knygelę daugelis tapo 
■ JAV-vią piliečiais. Siūlome kiek
vienam ateivių ją (sigyti, kas pa
lengvins išlaikyti egzaminus.

-ViHiiHiniHt ir itsnKvrnai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse P. Wells. Kaina 
80 centų.

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

Pinigus su uisakymiis susti:'
DR AUGAS”, 2884 S. Oakl-y avė. 

Chlrage R. UI

Skelbkites "Drauge"!
I


