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IZRAELIO-EGIPTO KLAUSIMAS KITOJ FORMOJ
Didelė Vakarų Valstybių

misija Vidurio Rytuose
Egipto premjero Nasserio svajonė sukurti imperiją Egipto 

vadovybėje yra jo politikos silpnoji pusė, todėl planingai veikiant 
galima esą sugrąžinti Nasserį į jo tikrąją vietą — teigia britų 
ligšioline politika nusivylęs jų diplomatas Nutting.

Juk ir Persijos Mossadeghas ■
buvo kietas riešutas, o vienok jog jau dabai' galima sutvarkyti 
jis buvo suspaustas. Jis teigia, visą Izraelio — Arabų problemą, 
kad FZgipto tuo tarpu apjungti Suezo krizė to reikalo tvarkymą 
arabų kraštai nėra jau taip dide- atidėjusi dar keleriems metams, i 
Įi Nasserio draugai, nes Egipto Dabar reikią padidinti Egipte 
agentų veikla tuose kraštuose jau esančias Jungt. Tautų kari- 
esanti sukėlusi daug kartumo ir nes pajėgas ir jas pastatyti prie
įtarinėjimų. Izraelio sienų, kad būtų bent su-

Prezidentas Eisenhoweris užkandžiauja 
Stvles Bridges (dešinėje) IVashingtone.

senatoriumi IVilliara F. Knovland (kairėje) ir,T ■ . ■ 7 -• ■ I mažinti arabų —žydų susidun-Nasscris turis geležinius nerims . .. . . ■ , V, , ..‘ J mai. Kai ateis laikas, Palestinos
Kad Nasseris būtų nustumtas problema turi būti sutvarkyta 

į ekspremjerų eiles, Nutting ne- per Jungt. Tautas. Arabų ma- 
pataria jo pulti tiesiogiai, bet sems šitoji institucija dabar yra 
veikti taip, kad sumažėtų jo ša- šventas dalykas.
lininkų skaičius. Tiesa, kad Nas- 

turjs geležinius nervus,

senatoriumi
(1NS)

Saudi Arabijos karalius Saud
sens
esąs žiaurus ir ambicingas, ta
čiau jo politiniai instinktai esą 
silpni. Nutting susidaręs tokį 
įspūdį iš ilgo bendradarbiavimo darbo turi 
su Nasseriu likviduojant britų, kur beveik 
bazę Suezo kanalo zonoje. Tik 
visa tragedija, teigia Nutting, 
kad Vakarai dabar padidino jo 
prestižą uždėdami ant jo galvos 
dvigubą karūną — herojaus ir 
kankinio. Dėl britų ir amerikie
čių kaltės Nasseris dabar gali sa
kyti, kad jis sėkmingai grūmėsi 
su Izraeliu ir būtų jį sutriuški-

Didelis darbas 
Belaukiant

riais, gyvulių ir augalų kultūrų 
įvairinimas, ligoninių tinklo plė
timas, gydomojo ir sanitarinio 

arabų kraštuose didelį darbą. Gi Į personalo parengimas, mokytojų

į gero laiko, dabar
Jungtinės Tautos turi pradėti

dano upės vandenis, kad jais ga
lėtų teisingai naudotis žydai ir 
arabai. Į jos darbų planus įeitų
dykumų drėkinimas, kova su ske iškilmingai sutiktas Washingtone

Gazą ir Akabą nori okupuoti 
Jungtinių Tautų policija

JUNGTINĖS TAUTOS, N. Y., sausio 30. — Kanada ir JAV 
pradėjo intensyvią diplomatinę veiklą Jungtinių Tautų plenume, 
norėdamos gauti pritarimo rezoliucijai, kuria einant, Izraelis tu
rėtų perleisti Gazą ir Akabą Jungtinių Tautų karinėms pajėgoms - 
policijai.

Kanados užsienių reikalų mi- 
nisteris Pearson, pasiremdamas 
ankstesniu JAV ambasadoriaus 
Ijodge pasiūlymu, naudoti Jung
tinių Tautų dalinius visose ginči
jamose zonose, rūpinasi gauti aš
tuoniasdešimties Jungtinių Tau
tų plenumo narių pritarimą savo 
rezoliucijai.

Jo rezoliucija turi šiuos punk
tus:

Camden vyskupas
tVASHINGTONAS, sausio 30. 

— Newark diecezijos vyskupas 
Justin J. McCarthy paskirtas 
Camden, N. J., vyskupijos gany
to jum, vieton yyskupo Bartholo- 
mew J. Eustace, kuris mirė pra
ėjusių metų gruodžio mėn.

Nuteisė

ir technikinio personalo paruoši
mas ir daugybė kitų gerų darbų

tVASHINGTONAS, sausio 30. — Prezidentas Eisenhoweris 
šiandien asmeniškai pakvietė Saudi Arabijos karalių į Washingto- 
ną, kad sustiprintų JAV įtaką Arabų pasaulyje.

Karalius Saud atskrido iš New
t .. a* . . Yorko, kur ii vakar šiltai pasvei-Visi projektai turėtų siekti vieno ,. ’ ,... . T •

4.:,. i j.4.- • kino federalmiai ir Jungtinių

1. Izraelis atitraukia visas sa
vo karines pajėgas už 1949 m. 
paliaubų linijos, ir J. T. karinės 
pajėgos užima evakuotas sritis.

2. Izraelis ir Egiptas pažada
susilaikyti nuo visokių kariškų gėsi su žydais piliečiais 
žygių.

VARŠUVA, sausio 30. — Len
kų teismas Wroclawe (Breslave) 
nuteisė tris asmenis į kalėjimą. 
Jie kaltinami, kad netinkamai el-

atsirasti daug ten, 
kiekvieno krašto be- 

raštiškumas siekia nuo 75 iki 99 
proc.j kur vidutinės metinės pa
jamos tėra tik 40.00. Ten jau šis 
tas daroma, tačiau palaidai. Da
bar reikia viską centralizuoti ir 
suderinti. Darbams turėtų vado
vauti Jungt. Tautų technikinės 
pagalbos agentūra, sudarant spe 
cialų skyrių Vid. Rytams. Pini- i

nęs, jei Vakarų imperialistai ne- gaiš galėtų prisidėti ir naftos į 
būtų smogę jam į nugarą ; jis šaltinius turį arabų kraštai bei j 
gali girtis atmušęs anglų - pran- tuos šaltinius eksploatuojančios 
cūzų invaziją su JT pagalba ir bendrovės. Į planų realizavimą j 
tuo pačiu laimėjęs JAV simpati- teks įtraukti Pasaulio Banką, J 
ją bei Rusijos pagalbą. Ar ne Pasaulio Sveikatos organizaciją 
didvyriški darbai? Ir arabų ma- ir Pasaulio Maisto ir Žemės Ūkio į
sės tiki.

Reikėtų sutvarkyti tris dalykus
Nežiūrint to, kiekvienas arabų 

valdovas, neišskiriant Saudi Arą 
bijos valdovo, sveikintų Nasserio 
pasitraukimą -
Nereiktų daug
Arabijai nuo Egipto atskirti. Rei 
ketų sutvarkyti tik tris dalykus. 
Pirma, sutvarkyti Anglijos — S. 
Arabijos ginčą dėl Buraimi oa
zės. Antra, paspartinti prasidė
jusį suartėjimą tarp karaliaus 
Saudo ir Irako karaliaus Faisalo.

organizaciją (dvi paskutinės yra 
JT agentūros).

Kad atsistotų ant savų kojų
Minėta JT agentūra turętų pa

dėti pastatyti Aswan užtvanką 
teigia Nutting. ant Nylo ir taip sutvarkyti Jor- 

pastangų Saudi

tikslo — padėti vietiniams gy 
ventojams visose gyvenimo sri
tyse atsistoti ant savo nuosavų į 
kojų augštesniame kultūros laips 
nyje.

Pražiopsojus progą
Visa tai gali kaštuoti daug 

pinigų, bet tai esąs tik šešėlis 
palyginus su tais nuostoliais, ku
rie pasidarys Vid. Rytus užval
džius Rusijos komunistams. Da
bar esanti geriausia proga Va
karams išnaudoti tas galimybes 
ir parodyti dosnumą istorijos ei
goje nuo civilizacijos gėrybių at
skirtam arabų pasaulio žmogui. 
Tik šitaip Vakarai gali apvaldyti

Tautų pareigūnai. New Yorko 
miesto vyriausybė šaltai pažvel
gė į svečią.

Saud atskrido Eisenhowerio 
lėktuvu į JAV sostinę, kur jis 
buvo iškilmingai sutiktas.

Prezidentas Eiscnhoweris nu
vyko į aerodromą sutikti kara
lių Saud.

Saudi Arabijos karalius ir pre
zidentas Eisenhoweris turės eilę 
pasikalbėjimų, kuriuose bus lie
čiamos Vidurio Rytų problemos.

Šiandien Baltuose Rūmuose 
buvo suruoštas banketas kara
liaus Saud garbei.

Prezidentas Eisenhoweris tiki
si, kad Saud pagelbės išpopulia-

arabiškojo nacionalizmo jiems rinti Arabų pasaulyje jo Vidurio 
mestą iššūkį. Pražiopsojus pro-; Rytų ekonominę ir karinę pro
gą, Vakarų civilizacija įžengs į gramą.

Kenoshoje streikas
jau baigtas

KENOSHA, sausio 30. — The 
United Auto Workers unijos 72- 
to skyriaus nariai, dirbantieji 
The American Motors korporaci
jos fabrike, nubalsavo grįžti į 
darbą. Streikas paskelbtas sau
sio 22 d. ir 6,500 darbininkų ne
dirbo Kenosha ir Milwaukee 
miestuose. Darbininkai darbą 
pradės sekantį pirmadienį ar 
antradienį.

3. Izraelio civilinė administra
cija minimose zonose pakeičiama 
J. T. administracija, kad būtų 
apsisaugota kerštavimų tarp iz
raelitų ir egiptiečių.

4. Atstatoma legalinė būklė 
Akabos įlankoje, kur Jungtinių 
Tautų jūros ir sausumos pajėgos 
užima atitinkamas pozicijas ant 
kranto ir Tirano sąsiauryje.

Okupuotoje Lietuvoje
• Margarita Dvarionaitė bu3

bene pirmoji lietuvaitė dirigentė. 
Pirmą kartą ji debiutavo praė
jusią vasarą Palangoje, o nese
niai suruošė antrą koncertą Vii 
niuje. Baigusi fortepiono fakul
tetą, 1951 m. įstojo į Leningra
do Rimskio - Korsakovo vardo 
konservatorijos dirigavimo fa
kultetą, kurį netrukus baigia. 
Paskiau vėl grįš į Lietuvą. Kri
tikų atsiliepimai esą palankūs.

• Kauno vid. dailės mokyk

los mokinio Ant. Martinaičio ak 
varelė “Peisažas” buvo pasiųsta 
į Genevą — tarptautinėn jau
nų dailininkų parodon, o jo mok 
slo draugo Liudo Steponavi
čiaus akvarelė “Baseine” — į 
Indiją, vaikų krūbos konkursą 
Delhyje.

• Liaudies dainų ir šokių ko
lektyvas per paskiausias gastro 
les aplankė Gardiną ir šiučiną. 
Surengė kelis koncertus. De
monstravo lietuvių ir kitų tautų 
liaudies dainas ir šokius. Ir gu
dai svečius šiltai sutiko.

Aukso kasyklos
KAIRAS, Egiptas, sausio 30. 

— Laikraštis praneša, kad pen
kios aukso kasyklos, kurias tvar
kė senovės egiptiečiai, surastos 
Egipto rytinėje dykumoje netoli 
Raudonosios jūros.

Maskva stiprins

Varšuvos paktą
MASKVA, sausio 30. — Rusi

ja ir Čekoslovakija vakar pasakė 
jungtiniame pareiškime, kad Var 

Karalius Saud, prieš vykdamas šuvos paktas bus sustiprintas, 
į JAV, Kaire susitiko su Egipto, kadangi Vakarai atmetė raudo-

sutemas.

Ar Jugoslavijos diktatorius
Tito atvyks į Ameriką?

Atvyksta į JAV
DUBLINAS, Airija, sausio 30. 

— Robert Briscoe, Dublino mies
to galva, atvyks į Jungtines Ame 
rikos Valstybes. Chicagoje lan
kysis du kartu — balandžio 10 ir 
12 d.

Invazijos išlaidos
LONDONAS, sausio 30.—Bri

tanijos vyriausybė vakar papra
šė parlamentą dar paskirti $109,- 
200,000 apmokėti išlaidas, kurios 
susidarė darant invaziją į Suezą.

nųjų siūlymą panaikinti Šiaurės 
Atlanto Gynybos organizaciją 
(Nato).

Kremliaus vadai tris dienas 
HELSINKIS, Suomija, sausio tarėsi su Čekoslovakijos delega

cija, vadovaujama prezidento Za 
potockio. Po to pasirodė Rusijos 
ir Čekoslovakijos jungtinis pa
reiškimas.

Sirijos ir Jordano vadais.

Išvyko j Rusiją

30. — Suomijos ministeris pir- 
BELGRADAS, Jugoslavija, sausio 30. — Jugoslavijos vyriau- mininkas K. A. Fagerholm išvy 

Trečia, pašalinti Sirijos grėsmę sybės laikraštis vakar pranešė, kad maršalas Tito negalįs vykti į ’ ”” “
Jordanui (tuo pačiu ir S. Arabi- Jungtines Amerikos Valstybes, nes, girdi, kongrese ir Amerikos 
jai). Tie dalykai nesą negalimi, spaudoje vedama kampanija prieš Jugoslaviją, 
tik reikia veikti teisingai bei tin- Kritika ir pasmerkimas dikta-
kamu laiku. toriaus režimo — nėra nusista-

ko į Rusiją, 
dienas.

kur bus astuonias

Iš raud. Kinijos

tymas prieš Jugoslaviją. Ameri
kiečiai nori, kad Tito suteiktų 

Kol tie ilgų distancijų planai žmonėms daugiau laisvių visose 
bus realizuoti, Nutting pataria gyvenimo srityse.
kuo greičiausiai sutvarkyti Sue- Belgrado režimas dar netarė 
zo problemą taip, kaip ją šiuo oficialaus žodžio, ar diktatorius 
momentu galima sutvarkyti. Tito atmetė pasiūlytą kelionę į 
Prieš Izraelio invaziją Egiptant JAV, bet laikraštis „Borba“ davė 
jau buvęs rastas susitarimo pa- suprasti, kad Tito vyktų į Wa- 
grindas. Ir nenorėdamas prana- shingtoną, jei Eisenhowerio ad- 
šauti, Nutting linkęs manyti, kad ministracija sustabdytų „įžei- 
Nasseris sutiks taip reikalą su- džiančią“ kampaniją, 
tvarkyti! jog Suezo kanalo nau- Tuo tarpu Washingtone ma- 
dotojų draugija rinktų iš savo noma, kad administracija beveik 
narių mokesčius už naudojimąsi pasiruošusi pasiųsti į Jugoslavi- 
kanalu. Egipto suverenumas bū- ją 215 sprausminių kovos lėktu-

Suezo problema

tų pripažintas ir pagerbtas, ta
čiau iš kanalo naudojimo gauna
mas uždarbis nebūtų tik Egipto 
kontrolėje. Tas raminančiai veik

' tų Nasserio ambicijas.

vų, kurie buvo sulaikyti 1956 m. 
liepos mėn. Administracijos šal
tiniai sako, kad toks žygis nura
mintų Tito.

• Raud. Kinijos premjeras 
Chou En - lai Nepalio valstybėje 

Jei Jungtinės Tautos stipriai sakėsi visus kviečiąs atvykti į 
paspaus, nėra negalima, kad Nas Kiniją, bet niekas nevyksta.
seris galop sutiks leisti naudotis ---------------- .
Suezo kanalu ir Izraelio laivams. KALENDORIUS
Pirmiau Arabų Lyga laikėsi lini- Sausio 31 d.: šv. Jonas Bosko; 
jos, kad tas reikalas turi būti su-' lietuviški: Skirmantas ir Kova. 
tvarkytas tik visą žydų — arabų Saulė teka 7:06, leidžiasi 5:03. 
problema tvarkant. Jungt. Tau-j ORAS
toms gal pasiseks tas dvi proble- Oro biuras praneša: Chicagoje 
ma3 vieną nuo kitos atskirti. Bet ir jos apylinkėje šiandien — šau
tas save apgaudinės, kas manys,i lėta ir šalta.

Izraelis — Arabų klausimas

Naujose pareigose hong kong, sausio 30. — 
SANTIAGO, Čilė, sausio 30.—'Du amerikiečiai, kurių pavardės 

Mariano Pūga Vega paskirtas I dar nežinomos, šiandien atvyko 
Čilės ambasadorium Jungtinėms! iš komunistinės Kinijos 
Amerikos Valstybėms. Kongą.

Gult of 
Aqaba

SAUDI
ARABIA

žemėlapis vaizduoja Jungtinių Tautų problemą su Izraeliu ir Egiptu: 
Izraelis turi Ouzos ruožą (1), iš kurio atsisako pasitraukti, k< 4 nebus 
užtikrinta, kad Egiptas nebegalės naudoti to ruožo kaip bazę savo 
kareivių daliniams; Izraelis taip pat pareikalavo užtikrinimu kad 
Egiptas nebegalės užblokuoti Elutli uosto (2), uždarant Agabos įlan
ką (3). Jungtinės Tautos galbūt panaudos jūrines jėga* Tirati 
šiauryje (4), kad įlanka būtų atidaryta. Egiptas leikalanja ištraukti 
visas Izraelio jėgas. (TNS)

Rinkimai Lenkijoje

nebuvo laisvi
ROMA, sausio 30. — Vatikano

• Vokietijos socialdemokratai 
savo konferencijoje nutarė, kad 
Vokietija turi pasitraukti iš Šiau 
rėš Atlanto Gynybos organizaci
jos (Nato), jei už tai Maskva su
tiks sujungti Vokietiją.

į Hong laikraštis ..L’Osservatore Roma
no“ rašo, kad rinkimai Lenkijoje 
nebuvo laisvi. Rinkikam buvo 
leista pasirinkti tik tarp Gomul- 
kos komunizmo ir Maskvos ar
mijos okupacijos. „Rinkėjas bu
vo tiek laisvas, kaip tas, kuriam 
pristato prie kaktos revolverį... 
Ateitis priklausys nuo to, kokių 
siekimų turi Gomulka ir kaip 
elgsis tie, kurie dėl susidariusių 
jėgos sąlygų yra tikrieji Lenki
jos viešpačiai“.

Gražins stalinistus
VIENA, Austrija, sausio 30. 

— Vengrijos komunistų partija 
ruošiasi pakviesti į partiją griež
tus stalrnistus, kurie buvo išmesI, ti iš partijos praėjusių metų lap
kričio mėn.

Laivas paskendo
TOKIO, Japonija, sausio 30. — 

3,982 tonų prekinis laivas Seno- 
rita iš Houaton, Tcx., vakar nu
skendo 10 mylių nuo Wakaya- 
mos. Laivo įgulos 43 narius — 
daugumas iš jų kiniečiai — išgel
bėjo Japonijos laivas.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Atstovų Rūmai vakar dauguma balsų suteikė prezidentui 

Eisenhoiceri's*- teisę naudoti JAV korinę jėgą ir pinigus prieš Jco- 
munistinę agresiją Vidurio Rytuose.

— Prezidentas Eisenhoweris JAV apsaugos sekretoriaus Wil- 
sono išsireiškimą, kad daugumas jaunuolių stodavo į tautinę sar
gybą (The National Guard) norėdami išvengti karinės tarnybos, 
pavadino negudriu.

— Sovietų Sąjungos vyriausybė įsakė dviem Jungtinių Ameri
kos Valstybių karinės misijos pareigūnams išvykti iš Rusijos.

— Abdel Taleb, atstovaująs Yemeno valstybę Egipte, sako, 
kad britai vėl puola Yemenų iš Adeno protektorato. Adenas yra 
112 kv. mylių plotas su 800,000 gyventojų. Bet ten yra geriausias 
uostas ir didžiausia pasaulyje naftos valymo stotis. Adeną laiko 
Anglija savo protektorate. Bet Adeto nori ir Yemen valstybė. 
Yemen valstybė yra 65,000 kv. mylių ploto su 4,500,000 gyventojų. 
Anglai sako, *ėid Yemen vyriausybės kurstomi, jos ginkluojami ir 
kariuomenės remiami, pasienio gyventojai užpuola Adeno gyven
tojus.

— Britanijos apsaugos ministeris Sandys tarėsi su JAV kari
niais vadais Washingtone. Jis patenkintas pasitarimų rezultatais. 
Yra galimybė sukordinuoti JAV ir Britanijos karines jėgas.

— Arkivyskupas Makarios nenori svarstyti Kipro salos atei
ties, kol jis yra tremtyje, sako Britanijos kolonijų ministerija. 
Graikų ortodoksų vadą britai ištrėmė iš salos praėjusių metų 
kovo mėn.

— Japonijos premjeras Tanzan Ishibashi pažadėjo japonų pa
jamų mokesčius sumažinti S00 mil. dolerių.

— Maskva visa jėga puola prezidento Eiscnhowcrio Vidurio 
Rytų programą, kad pasėtų Arabų pasaulyje nepasitikėjimą Jung
tinėmis Amerikos Valstybėmis.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, sausio 31, 1957

dėti moksleiviams. Pažįstate jų tėvų pareigos? Parūpinti vai- alai reikalauja aukos. Juo di-‘ Tel. REliance 5-1811 
dvasią, jų psichologiją įr jums kui fizinį pragyvenimą, bet už- dėsni idealai, juo didesnė auka.! QR, WALTER J. KiRSTUK 
bus daug lengviau prie jų pri- miršti apie dvasinį stovį? Argi ateitininkiškieji idealai nė-J GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
eiti. Mes dažnai barame san-Į Padėtis nėra dar tragiška, ta-j ra patys kilniausieji? n itcttvtr gydytojas.
draugius, kad jie nieko nedaro, čiau ją reikia taisyti. Kiekvie-j
Palikime barimus nuošalyje, nas privalo bent mažą savo lai-j

. .... j 3925 VVest 5‘Jtli StreetVaci. Kleiza Vjlu t—4 popiet, 6:»0—8:4*
nasrH) autJ».rt’

Drauge su sendraugiais padėki-; k0 ar lėšų dalelę skirti mokslei-
I me moksleiviams. O gal moks- j vijos išsilaikymui. Tai bus auka, 
j leiviai mums jau neberūpi? I bet dabartiniame gyvenime be

aukos nieko nepasieksime. Au-i moksleiviai at-ka
Redaguoja JONAS SOLI C N AS Ir VACLOVAS KLEIZA Globėjai, bed'rbdami su jauni-1 t, •• a.. I

Medžiagą siųsti: VACL. KLEIZA, 518 E. Green St., Champaigu, III. mu, dažnai susiduria su tėvų a- į J S. 1J d,eltininkai- .Ju'j
______________________________________________________ ! ’ ouo u ia a kos is musu e/venimas reika-1,

ipatiSkumu. Apie tai pakalbėsi- ,avo nepriklaU8omoje Lietuve-1 
me kitą kartą. Šiandien norime, . . . , , .
tik priminti vien, faktą. Orga-)Jc lr tremtyK. aak°a keliu ir daMoksleiviai ir sendraugiai

Praėjusį šeštadienį Chicagoje ganizacijos jauniausiems na. Racija negali ir u ekuomet ne- 
riams? Organizacijos stiprumas atstos semtos Deja katkune
ir ateitis ne sendraugiuose. Nuo tėva‘ Ja“, Prade<la -i!vot1' J0?’ 
moksleivijos priklausys ateiti-! ¥1,ką atldav“s organizacijos glo.
ninkijos likimas. Kai vienoje ko>n'« 7,^!’* ’f.varg?‘ pasl '• 
bnijoje su ašaromis buvo krei- »»*“• Nepadarykime ts crg» 
piamasi į sendraugius, kad ap
siimtų globoti kuopą, jie atsisa
kinėjo, kaip tie Eevangelijos sve

bar ateitininkija tebeina. Ide-

KRONIKA
šį sekmadienį Clevelando 

•uošia įdomų
(Nukelta į £ ;.js1.)

Tcl. ofiso ir buto Oljyniplo 2-4159

DR. P. KISIELIUS
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

NAUJI 1957 M. SĖLIAI

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 VV. G3rd St. 
Ofiso tel. i t EI hune 5-4410 

Rezid. telef. G Itoveliill. 0-0017
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. m. 

Penktai!, tik pu pietį).
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso tol. GLiffsido 4-2S0O 
Kozidcnoijos: liAfayotto 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street 
(Kamilas 47th lr Hcrniitagc)

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

įvyko MAS Vakarų Apygardos 
valdybos ir moksleivių kuopų 
globėjų pasitarimas. Čia buvo 
susirinkęs gražus idealistų būre 
lis, kurie bandė ir jieškojo kelių 
bei priemonių moksleivių veiki
mui pagyvinti. Sunkus globėjų 
darbas dėl mums visiems su
prantamų aplinkybių ir sąlygų 
Globėjas turi pajusti šiandieni
nio moksleivio dvasią, surasti 
kelius prie jos prieiti ir bandy
ti ugdyti jame tai, kas gera, kil 
nu, lietuviška, krikščioniška, at- 
eitininkiška. Keista, bet kaiku- 
rie mūsų galvojame, jog glo
bėjas turi atlikti visus darbus, 
o moksleivis turi būti tik stebė
toju, klausytoju. Šitaip ma
nant, dažnai padaroma didelė 
klaida. Globėjas privalo būti 
stebėtoju, jis tik gali nurodyti 
gaires, patarti, duoti vieną kitą 
sugestiją, tačiau visa iniciaty
va, visa veikla turi kilti iš pačių ' 
moksleivių. Jie organizacijon 
susirinko tik tam, kad mokytų
si, dirbtų, veiktų, o ne tam, kad 
liktų pasyviais žiūrovais.

Sunku rasti globėją

Šiandieniniai moksleivių glo-:
. bėjai yra tikri idealistai. Mes: 

visi save tokiais vadiname, ta
čiau idealizmas dažniausiai bai
giasi, kai iš mūsų pareikalauja
ma aukos. F'-ame panašūs į - r?\7TrzTTr\c?
tuos muilo burbuliukus, kurie TELEVIZIJ O S 
saulės šviesoje tvyska gražiau- ir Radio Aparatų Taisymas 
šiomis varsomis, tačiau mažiau- M. RIMKUS, 4517 S. Savvyer 
sias prisilietimas juos susprog- Sąžiningas ir garantuotas darbas 
dina. Jaunųjų globėjus mes Te,‘ v,rSinia 7-0087
šiandien galime suskaityti ant ’**“
pirštų. Chicagoje jau seniai dar 
buojasi visiems pažįstamas, ne
nuilstančios energijos ir pasi
aukojimo Aleksandras Šatas.

nizscijos tėvo, motinos, auklės 
lietuvių kalbos mokytojos. Čia 
kalbame grynai apie ateitinin-

eial, sukviesti vestuvėsna. Kuo-;kus 'ėv^, kurie šitaip galvoja, 
pą reikėjo užlaryti ir dabar ten i ® taip manančių yra nemažai, 
moksleivių at-kų nėra. Kyla klausimas, kokios gi tada

Padėtis nėra taip tragiška J

Gaila, bet atrodo, kad studen- fr 
tai irgi seka vyresniųjų pėdo
mis. Tiesa, CHeagoje globėjų 
eilėse daugiausia matome stu
dentus. Bet ta it n maža dalelė.
O kur kiti? Gal ir jie mano, 
kad juose organizacijos stipru
mas. Mielieji, labai skaudžiai 
klystate. Jūs irgi esate buvę 
moksleiviais. Tupėtumėte ge
riau suprasti jų padėtį. Jūs, ir 
tik jūs, galite ir privalote pa-

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 

į iš tolimų ir artimų atstumų.
Tel. BIshop 7-7075 arba- 

PRospect 8-9842

NUO UŽSISENE JUSIU 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie, kurio kenčia nuo SENI,’,

i.„j • •• ATVIRI' IR SKAUDŽIU ŽAIZDŲGaila, kad musų organizacija ne pagali ramiai seilėti ir naktimis
turi daugiau tokiu asmenų. Jam miegoti nes jų užsismėjusios žaiidos 
_ . , , ,7,. , niežėjimų ir aktui Alinta senu atvi-uoliai Dadedfl kiti anvMrdnai , . . . _ uicx*vjiaa&4 ir akliuJiniQ. bciių atvipadeda Kiti apygardos ru ir skaudžių žaiždy uždekite
valdybos nariai ir globėjai — legelo Ointment Jos6 J ypatoyes palengvins Jusu skaudėjl-Adomas VlllUŠis, Jonas Žadeikis, ir galėsite ramiai miegoti nak-
Apolinaras Bagdonas. Vita Kris >JM„ f"jX ” “P,Sp£“°».£,‘i.
tolaitytė, VinC3S Matiklūnas, I niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 

, ... . SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligosMaryte Meskauskaite, Angele vadinamos athlete.s foot. su-
Katclytė, Audronė Stakvtė. Eu- 8tabdo džiovinimų odos ir perpiysimų 

.. _ , , , tarpplrščiu. Yra tinkama vartoti nuogenijus Orentas, Irena Valaity- džiūstančtos nuskustos odos dedir-
tė Regina Ppmklltė Rnmana Vinių, odos išbėrimų ir t t taipgi ’ rtegma rcmKUie, nomana tinkama vartoti vaikučiams, kada
Jonauskaitė ir kiti. pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy-

Moksleivių veikla susiduria su 8tyklų: Kyduo^- nuo “•
dviemis dideliais sunkumais: 
stoka globėjų ir tėvų apatišku
mas. Turime Chicagoje daugiau 
200 sendraugių (bent sendrau
giai tiek saviškių priskaičiuo
ja). Skaičius būtų nemažas, o 
gal net ir didelis. Tačiau moks
leiviams padeda tik keli, geriau
siu atveju, keliolika. Kaltiname j 
kitus, bet patys nepridedame nė i 
piršto. Argi mes jau nebojau-, 
čiarr.e pareigos padėti .savo or 5618 Eddy St., Chicago 34, III.

gulo Ointment yra 
parduodama po 7 5 
et.. 91.26. ir 93.56. 
Pilkite laisliiieset'lii- 
eagoj ir apylinkės* 
Miluaiiker, Wlsc., Ga
ri.In<i. ir Petroit. Mi- 
c.hig ui arba raš;. ki
to i r atsiųskit*- Mo. 
n-y orikr j

LEGULO, Department D.,

SOPHIE BtRCUS
RADIO PROGRAMA

Iš \VOES stoties — Banga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
N'.’O PIRMAD. IKI PENKTAI). 

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

SEKMAI). 8:30—»:3O v. r. iš stoties 
VVOPA — 14OO kil.

7159 So. MAI’LEWOOD AVĖ. 
Chicago 29. III. HEmloek 4-2413

B U D R I K O
SAUSIO MENESIO IŠPARDAVIMAS:

Televizijos, Šaldytuvai, Skalbiamos Mašinos,

Dulkių Valytuvai, Gesintai Pečiai, Kaurai.
IŠSIMOKĖ JIMAIS

Sutaupysite nuo 3J’/« iki 75%

97 Kroehler Miegamoji Sofa, sumažinta iki. *58. ir aukšč. 
77 Kroehler 2 gal). Seklyčios Setai, tik atėjo,

dėl vietos stokos, išparduodame ................. *97« *r au^®^-
201 Apmuštos Lounge kėdės. Atėjo pervėlai.

Turime parduoti už .......... ......................... *24. ir aukšč.
307 Miegamo kambario daiktai, geriausios 

amerikietiškos išdirbystės, nupiginta iki. ir aukšč. 
už 3 gabalus

*77.
už

*17. ir aukšč.

%

402 Inncrjpring Matracai.............................. ..
Rubber Eoam — buvo $169 už matracą ir

Box Spring. Parduodama vienetas už . . . . *88.
Medinės lovos buvo $38. Nupiginta iki .......... *11,
End Tables, Cocktail Staliukai buvo $39, dabar $||,
215—5 gab. Dinette Setai ................................. *27. ’r au^šč.

17 in. Televizijos setas, naujas  ..................*69. ’r au^®^-
207 T. V. Vi»ų įšdirbysčių, sumažinta už mūsų kaštus

Piano Akordeonai 120 basų už ................. *59. ’r au^č.
Uždarome visus Columbia, Decca, Victor, Capitol, Mereury 

fonografų rekordus 78 RPM, nauji.
Buvo 89c vienas, dabar .......... 19c vienas
550 Rankinių laikrodėlių 17 akmenų. Garantuoti,

$39.00 vertės po *18.
7 akmenų laikrodėliai atpiginti iki ................................ *8.95
Pačios geriausios Televizijos vertės $395, ................. už *225

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC.
3241 South Halsted Street

Atidarą pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30; 
sekmadienį 10- 5

Programa
Prie progos nepamirškite Budriko Radio valandos su gerais dai
nininkais ir orkestrą. Ketvirtadieniai* nuo 6-t.os iki 7-tos valan
dos vakare iš stoties W. H. F. C., 1450 kil.

(IIItAGI) SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
nuoširdžiai kviečia T imatą atlankyti mūsų bendrovės naują namą - vieną gražiausiai ir moderniš
kiausiai įrengtą visoje Illinois valstybėje.

CHICAGO SAVINGS per paskutinius 32 metus nuo josios įsikūrimo 1924 metų iki šios dienos 
- - be portraukos kas 6 mėnesiai išmokėdavo ir išmoka savo taupytojams augštesnį dividendą negu 
dauguma kitų šios rūšies įstaigų. Tatai liudija, kad CHICAGO SAVINGS valdyba ir direktoriai visą 
laiką bendrovės reikalus tvarko ne kelių asmenų, bet visų taupytojų naudai.

Tamsta, pasidėjęs taupomus pinigus pas mus, gau-:i ne tiktai apdraustą saugumą, augštą divi
dendą, bet veltui gausi dar daug kitų patarnavimų, už kuriuos kitose įstaigose turėsi mokėti.

Mūsų turtas virš $20,000,000.00.

IMAGO SAVINGS AND LOAN ASSOtlATION
6245 So. Western Avenue GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois
ATDARA: plrtuiuliefcj nuo 12 Iki 3, antradtouį ir penktadienį nu< 9 iki 4, ket\Irtadlenį uuu 9 iki 3, trečiadieni 

uždaryta visą dieną, o šeštadieni nuo 9 Iki 2 vai. po pietą.

• Televizijosv Radijai: importuoti lr vietiniai,
AM/FM, nešiojami ir klt.

• Fonografe' • Hl-ridellty
• Įkalbėjimo aparatai
• Dulkiasiurbliai, skutimosi mašinė

lės. plaukų džiovint- -ai, kavos 
virduliai, tosteriai, r. :masterlai, 
automatiškos keptuvė-- ir kt. na
mų apyvokos reikmenys

• Rašomos mašinėlės
• Elekt. laikrodžiai ir Įvairūs kito

kie daiktai.
Pigiausiai pirk.site ir geriausių pa-' 

tarnavimų gausite lnž. A. Semėno 
Įmonėje.

iJii-Dflinfl
UJlTCLEVISIOn
Isales - Service}

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA Ht CHIRURGĖ

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

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgo) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ EIGŲ
SPECIALISTE

1150 South \Vostorn Avcnue 
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Offioe tol. RE 7-110S
Res. tol. IVAlbrook 5-3705

Sav. lnž. A. SUMENĄS 
3321 S. Halsted — CLifftdde 4-566.9
Atdara: kasdien 9—6. pirmadieniais ! 

ir ketvirtadieniais 9—9

Tol. ofiso HE 4-0000. roz.HR 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield B Iv d.
VAL: 1—4 ir e j 

Šeštadieniais nuo 1 iki « vai. p. p. 
išskvrus ketvirtad. ir sekmad

TeL ofiso PRospect 0-2240
PRospect 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPE4’. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 So. Wood Street 

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South Western Avenue ; 
vai.: kasdien 10-12 vai. 1.- 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-a vai .Trečia- į 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso U'lefonas: PR 8-3229 
Res telef. VVAItirook 5-5076 

i'"d. ofiso HE.4-5849. rez. HE.4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
i Vai. Pirm., ketvir., pcnKt. 1-4 ir 7-9 
j Antr. 1-6, treč.lr iešt. Dagai sutarties

: DR. j. ir K. AGLINSKAI
1 GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 VVest 5Ist Street
Priima ligonis pagal susitarimą.

, Dėl valandos skambinti telefonu
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. i 
p. p. kastiian išskyrus trečiad. lr 
šeštad.

Res. tel. GRovehill 0-5603

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

Office: 10748 .South Mieldgau Avė.
Buto 1653 VV. 103 St., Beverly Hilis

Vai.: liaadie’n.tnuo 6 v. v.'Jki 9 v. v'ų 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,
išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUUman 5-6760 
Buto — BEverly 8-3946

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

DR. A. NARBUTAS
PILAI ČIŲ IR VIDAI S LIGOS

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

Priima pagal susitarimu

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

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

šeštad. lo -12. Trečiad. uždaryta
IiAfuyctto 3-4019.

Namu — V Edai crest 3-7 786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

DVTO.»AI II! CIHItEKGAI
3259 South Halsted Street

J?

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenae

(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 3-6048
Rez.: HAlbrook 5-3048

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South VVestern Avenue 
Chicago 29, m

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpublic 7-4900

Reihlcncia: Gltovehll) 3-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Oftso tel. Vlrginia 7-0036. 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė. 

VAI..: 2—4 Ir 6—8 v. p. p,
Nešt. 2—7 vai. p. p..
Išskyrai, sekmadienius

Ofiso telef 
Rezidencijos .

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

VAI* I—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien Išskyros trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

V Ards 7—1166 
- STevvart 3-4511.

Tel. VYAIbrook 5-2670
Res. Hliltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAI)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Ccnter
6132 South kcil/.io Avenue

VAL. 2—4 p. p. lr nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso PK. 6-3838. rez. RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ff>fETWIS OTDYTO.JA8)
2500 VVest 63rd Street

VAIa kasdien nuo 2—4 p. p ir 7:I<> 
iki 9 vai. Tr'čiad. Ir šeši uždaryta J

T-lofons* ORor*hlU 6-1696
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

balandos: 9—12 ir 7—• » v. pagal 
ausdarlinn lAskyrua ti«čl*-1|enltis 

2422 VV. Murųuette Koad

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 Nortlt Waekor Drive 
(Civlc Opera House, kainb. 858)

Vai. kasd. 12—4 
Tol. CEnti-al 0-2201

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

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

Rozid. tel. HEiulock 4-7080

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SI’EC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St. 
Tel. PRospect 8-1223 arAVE.0-5577 

Ofiso vai. Pirm. S-10 v. v. Antr., 
Trečiad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. ir 

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. oriso lle. 4-2123, rez.PR.6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6255 South VVestern Avenue
VAL. kasdien 2—4 p. p. lr 7—9 vak. 

Trečiadieniais, šeštadieniais lr 
sekmadieniais uždaryta

Tcl. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

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

Šeštadieniais 1—-4 v. p. p.

Tel. ofiso PllosĮM.-et 6-9400
Rezid. PRospect 6-9100

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške vičiūte)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Kedzie Avenue

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

Tcl. ofL-o VIetory 2-1581
Rez. VIetory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street
Kainp. Halsted ir 31-rnos gatvių 

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

Tcl. ofiso l’R. 6-6116, rez. HE.4-3150

DR. F. C. 1VINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuettc Kd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal šutai ti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Virš 25 metų patyrimo
Tel. Y Artis 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtine 
756 VVest 35th Street

Vai nuo 10 iki 2. nuo 6 iki S, tre
čiad. nuo la-12, penktad. 10-2 ir 
šeštadieniais nuo lo Iki 2 vai. p p.

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

Trečiad. ir kilu laiku pagal sutaritna 
Ofiso tel. Victory 2-1 484. Resid. 2437
W. 62nd St., tel. Repnhlic 7-8818-

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

~ DR. ZIGMAS RUDAITIS
SI’EC. CHIIlVRGlNfiS IR 

Oltl’OPEDIVftS LIGOS 
2745 VVest 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. ItEpnblic 7-2290

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

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko a,kiuiiis, 

keičia stiklus ir rėmus.
4455 S. California Avė., Chicago 

šaukite — Y A. 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9, šeštad.
10 ryto iki 4; trečiad. ir sekmad. 

tik susitarus
Tel. ofiso VA. 7-1787. rez. PK. 6-193of ,

J al'.ngvhiu aklų įtempimų, t u ris
DRi STRIKOL 1 ■ |;' Kulvos bkutiriėjitno bei

z-vnvmn IAC to CHfPI RCAU ?  ......... skaudančių akių karščio.
tu Y UY l OJ AS IK C.riJKO Kt.i Ao \titnis;iii 1 mm pu icgvsi r įp toliregyii-

4645 S. Ashland Avė. (kamb.211) >''irenkn teisingai akinius. Visi

DR. S. VAITUSH, OPT.

.... „ . , . 'Kiantinatiniai daromi su elektriniaisVAL. nuo 2-4 irk-..; . eč ad seš-j |pjl     lt>,Iull,-la|Į( „iaziKUp)(ls
nd. Ir sekmad. 8 J '„„i ' '■ okumus. Speciali atyda kreipiama

neatsilieps viršminėti telefonai, k ,„ok,k|os aU|klw. t
..aukite Vllduny J-OOOI

4712 South AshlaJid Avė.
Tel. VArds 7-1873

Jei

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orlliopolns • ITotez.lstJis

A pa ratu i - Protezai. Med. i'.in- 
dažai. š|we. pagalba kojom 

(Areli Siippnrta) Ir l.t.
Vai.: 9-1 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1.
ORTHOPEOI.IOM TE4 IIMHOS l,AB.
2850 VV. 63rd St.. Chicago 29, III.

Tcl. PKnspcct 6-5O8I

\';il 10:30 Iki 7 v. vak. fteitad. 10.30
iki G vai. HekmatJ. ir troČ. uždara.

ttemkite dien. Draugą! 
Skclbkitės "Drauge 49

DRAUGAS
THK LITHI AMAN DAILY FRIEND 

2334 Sn. Oakley Avė., Chicago 8, Illinois, Tel. Vlrginia 7-6641-7-6612

Knteiod Heeoud Class Matter Mareh 31, 1916. at Chicago, 
UtVier tjie Aut of Mareh S. 1879.

Meiubsr of ths Cathollc Fress Ass'n 
Publishsd dslly. exept Hundnys, 

bv t.h«
E>thua«dan Cathollc Press Hoelety 
PRENUMERATA: M<tsms
Otcagot ir ClceroJ $9.0»
Kl‘ur JAV ir KahadoJ »8.on
Užsienyje 911.06

Illinois

8EBSCRIPTION RATEP 
|8.00 per year outslde of Chicago 
99.06 per year In Chleago A Closro 
98.imi per year In Can&da 
Korelgn 111.00 per year.
K metų

6.60
94.66
96.60

I mėti. 
9Ž.76 
92.66
9164

1 ni4n
• t.96
• 1.00
91.15

Redakcija slraipsiilus taiso savo nuožidia. Nesimaudo)ų straipsnių ns- 
sauro. Ju«s grųžlua tik Iš aukšto susltaius. Redakcija už skelbluių turtą/ 
neatsako. Skelbimų kainos pilalunčlamos gavus praSym^
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MŪSŲ VALSTYBĖS AMŽIUS
Mūsų istorikai daug darbo ir pastaugi) padėjo, kol surinko 

žinias apie Lietuvos garbingą praeitį ir turtingą istoriją. Žino
me, kad Lietuvos istoriją rašė ir svetimi, daugumoje jai nepa
lankūs žmonės. Jie daug faktų suklastojo, prisiskyrė sau. Jei 
mes patys susiorientuojame ir atskiriame senovėje padarytą Lie
tuvai klastą, tai svetimieji to negali padaryti. Jie vadovaujasi 
senais šaltiniais, knygomis.

Paimkime ir šiandieninę padėtį. Ją iškraipome mes patys.
Vienu kurpaliu, kaip susitarę rašom, kalbam, kad Lietuvos vals
tybės nepriklausomybė prasidėjo prieš 39 metus. Kitaip sakant,
Lietuva, kaip valstybė, prieš tai neegzistavo. Ji atsirado 1918 
m. vasario 16 d., arba tos dienos paskelbtoji Lietuvos Tarybos 
deklaracija sukūrė valstybę. Mes žinome, kad ne. O kaip sveti
mieji? Jeigu mes sakome, tai jie tiki. Kad Vasario 16 paskelb
tas aktas atstatė Lietuvos suverenumo tęstinumą, pakeitė mo
narchinę vldymo santvarką, ja paskelbė laisva demokratine res
publika, atpalaidavo nuo visų priklausomybės ryšių su kitom vals
tybėm, tai tiesa. Tačiau Vasario 16 deklaracija jokiu būdu neį
kūrė Lietuvos valstybės. Lietuvos valstybė įkurta gilioj senovėj.

Lietuvių kilmės giminės prie Baltijos jūros apsigyveno prieš 
Kristų, jei ne 1,000 metų, tai anksčiau. Pagaliau nesugriauna
mas įrodymas, kad 1253 metais pirmuoju karaliumi buvo vai
nikuotas Mindaugas. Atmetus prieš tai nežinomą laikotarpį, mil- dolerių.

53 metus mes privalome laikyti Lietuvos valstybės sukūrimo ir —
jos giminių sujungimo metais.

Švęsdami Lietuvos valstybinę šventę, mes turime skelbti 
srautine ne kaip 39 metų sukaktį, bet mažiausiai 704 metų. Jei 
Lietuvą dalintis kaimynai pradėjo 1772 metais, dalybas pakar
tojo 1793 metais ir baigė 1795 metais, tai nereiškia, kad Lietuva 
nustojo savo vardo, tautinės gyvybės. Buvo padalinta žemė, 
erdvė, bet jokiu būdu ne Lietuvos vardas ir tautinė gyvybė. Su
spenduotas valstybės savarankumas, tvarkymasis ir valdymas 
nėra nustojimas tautinės gyvybės, dvasinės laisvės. Tautinė dva
sia, laisvės gyvybė žmonių širdyse nebuvo numarinta. Ji ruseno, 
šakojosi, darė pastangų iki atsiekė galimybę suspenduotą sava
rankumą atstatyti ir tęsti.

Šiandien Lietuvos laisvė ir savarankumas yra suspenduotas.
Tėvynėje, kaip visų nelaimių metu, taip ir dabar lietuvis neišsi
žada nė S3vo laisvės, nė valstybinio suverenumo minties. Buvo ve
dama kova seniau, ji visų jėgų subūrimu vedama ir šiandien.
Kaip vasario 16 d. prieš 39 metus buvo pasiektas laisvės trium-

AKABIJOS sElK.V* tis padėtį iš esmės pakeistų. Jei su Ulbrichtu ir Grotewohliu, o 
tiesa, kad istorijos malūnas ma- paskui nuvyko pas Gomulką.l 
la tiksliai, nors ir pamažu, tai Pasukęs jis ir Vengrijon, kad ne1 
turėkim vilties, kad ir bolševikų būtų jau taip aišku, jog jo ke- mii 
žiaurumas bei suktumas nepa- lionės svarbiausias tikslas bu- 
jėgs to malūno darbo Lenkijoje vo Gomulka. Čia irgi vingis — 

i sulaikyti. suprask, komunistinis solidaru-
Vengrijos įvykiai skirtingi nuo mas nebėra jau tik Maskvos, 

Lenkijos tuo, kad ten įvyko ne bet ir Pipingo reikalas. Tai tu- 
komunistų grupės sukilimas už retų paveikti mažuosius komu- 
daugiau teisių krašto valdyme, nistų broliukus.
bet visos tautos sukilimas prieš, _____________________ ______
komunistinį režimą. To žygio 
imtis vengrus paskatino kas 

. nors daugiau negu Stalino “iš-
BALYS

Radio-Television

SALES—SERVICE
Rekordai — Dovanos — Filmos 

ir Elektriniai Prietaisai
2646 West 7lst Street
Tel. PRospect 8-5374

keikimas”. Šis pastarasis gal 
tik buvo proga Nagiui grįžti 
prie valdžios vairo. O Nagy ne
bebuvo Maskvos interesų komu
nistas po to, kai išgyveno Ro- 
koši šeimininkavimo gadynę 
Vengrijoje.

Neginčytina, kad Kremlius!
Henry Cabot Lodge, JAV Jungtinėse Tautose pasiuntinys, svei- turi jabar vnatineesniu rūnes-

kincisi su Arabijos šeiku Saud New Yorke. Turtingas monarchas tu- . , • ” F- ' ----- --------- *----- ----
ri 28 mil. dolerių vertės namus. Už alyvą jis gauna p?r metus 48 c1'!’ bet prie Vakarų neryžtin-; Krautuvė atdara pinu., ketvir. *»—a 

(INS) gurno jis juos aptvarkys sau pa-į An,r - treč" šeĄ,ad- ®-6- Sl'kin’ 9 - 
lankia prasme. Reikia grąžinti'

JIE VIENINGI GROBĮ SAUGODAMI
DR. ONA LABANAUSKAITE

Kremliaus despotizmo katilas jau bus paimta tokia kryptis, 
verda, tik ne tokiu burbulu, kad kuri mums čia šiapus geležinės 
išsiveržtų per kraštus ir užpil- uždangos patiktų. Įvykiai jau 
tų režimą. Bolševikų klika turi parodė, kad nėra pasikeitęs nė 
šiuo metu ypatingesnių rūpės- naujosios gadynės rutinos turi- 
čių, tačiau ji juos nugalės nė nys. O ką jau bekalbėti apie 
vieno iš savo tarpo nepakarda- tikslus! Jei yra koks kryptelė- 
raa. Postalininė gadynė gal tuo jimas, tai gal tik metode ir įtam 
tik ir skiriasi nuo stalininės, poje. Tai šis tas, bet ne dau- 
kad viršų paėmusios nuomonės giau, kaip menkas mažmožis, 
grupė nebenaikina pralaimėju- Todėl chruščevizmas ar dar 
sios grupės atstovų. koks izmas nereiškia režimo tik

Vengriją į Maskvai klusnias 
rankas, (o dabar sunku rasti 
Vengrijoje tokį komunistą), rei 

Į kia sulaikyti lenkų gomulkinin- 
kus nuo didesnių reikalavimų, 
reikia apsaugoti R. Vokietiją 
nuo antrojo sukilimo.

Indenų šventosios filmas
Naujai susidariusi Marian fll- 

bendrevė Dumonte, N. J. 
pirmu savo kūriniu numatė pa
ruošti filmą indėnų šventosios 
mergaitės — Kateri Tekakvvi- 
tha gyvenimą.

llllllllilllllllllllllllllU' ųilllllt'llllltlllll
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4DOMAS VAiTKLVIGfvb
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Visų rūšių (įamų apšiiayin<
'•htemo įvedima*, perdirb 

<iuu> <t pataiNytna- 
renta* sąžininga* u uigu» 

patarnavimai

ATI./S FUEI CO
Uitom

4up Sc Paulina S» 
PRospect 6-796<

imki .uiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiHitMKoi

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
B A L D’U S
VIETOJE IR IŠ TOLIAU

K. EIDUKONISTuo reikalu ir buvo sukvies
tas Kremliuje posėdžio visas! 
kompartijos centro komitetas, 
kuris išsprendęs laikinai Chruš-: 
čevo vieta valdymo viršūnėje, j 
palikdamas jį partijos sekreto
riumi, vietoje siūlyto Malenko- 
vo. Bet visi politiniai klausimai 
esąs turėtų netrukus įvykti, 
kuris tyrėtų netrukus įvykti. • 
Spėtina, kad po griežto režimo , 
įtvirtinimo Vengrijoje. Iš Len-

Turiu naują didelį BunKveiiin 
ir apdraudaa

ĮSU W. Birt 8t Ohicago, UI
Tel. PRflBcott 8-2781

• estuviu nuotidur.ss h 
‘ugštos rūšies fotografijos 

mūsų speciaiybė

Prccin Photo Studio
(lncorporated) 

EDVARDAS jLIS, sav. 

4C58 Archei Avenue
Telefonas VIrginia 7-2481

i rL-.Ati

Ir šiandien dar neaišku, ko- slų ir turinio pakeitimo. Jei bol 
fas savo tautai, taip jis bus pasiektas artimesnėje ar tolimes- dėl Stalinas nebuvo pamirštas ševizmas lieka, tai jis lieka kaip 
nėję ateityje. tylėjimu, bet apkaltintas nusi- 'buvęs.

Vasario 16 yra garbinga tautinė šventė. Jos reikšmė yra kaitimais, kuriais susitepė ir jo Linkčiau manyti, kad ne Sta 
didelė mūsų tautai ir jos ateičiai. Ji leido 22 metus gyventi lais- kaltintojai. Bet aišku be aiški-
viems. Ji iškėlė mūsų tautą į augštą vietą kultūringame pašau- nimų, kad Stalino darbų juodi-
lyje. Jos reikšmė yra ne mažesnė, kaip Vytauto savistovumo nimas nebuvo vieno Chruščevo
pergalė 1392 metais, šventė, kuria verta didžiuotis, tačiau kar- išradimas ar kaprizas, todėl ne-
toju, kad ji nėra Lietuvos valstybės įkūrimo data. Mes patys tai daug pagrindo teturi kalbos, iteresams. Ir komunistus apėmė vieton premjeru ateisiąs Chruš-
žinome. Niekas mūsų nesuklaidins. Parašytų mūsų istorikų jog Kremliuje vyksta mirtinos ' pyktis, kad jų valdomo ploto čevas. Partijos sekretoriaus vie

kijos šaltinių eina gandas, kad 
lino “iškeikimas” paragino Len iš “prezidento” pareigų pasi- 
kijos komunistų vieną sparną trauks nusenęs maršalas Voro- 
sukilti prieš tą, kuris be ato- šilovas, jo vieton bus pastum- 
dairos tarnavo tik Rusijos in- tas maršalas Bulganinas, o jo

Lietuvos istorijos vadovėlių nesunaikins. Tačiau yra daroma kovos tarp stalinistų ir antistali 
skriauda mūsų tautai svetimųjų tarpe. Koks gali būti palygi- Į nistų. Iš tų kalbų ciniškai pa- 
nimas valstybės senumo, jei imame santykį 70:39? sijuokė pats Chruščevas, per

Laikas susirūpinti lengvu švaistymuosi ten, kur tas švais- Naujus Metus gerą gurkšnį deg

didžiąją dalį turtų už skatikus į tą užimsiąs Malenkovas. Molo- 
paima Rusijos reikalams. Mat, tovas viršūnėje nebevaidinąs

tymasis atima didingą istorinę praeitį, kovas už laisvę ir mūsų tinės nurijęs ir sušukęs, kad vi 
ainių dėtas pastangas Lietuvą padaryti garbingu ir galingu kraš- Įsi bolševikai yra stalinistai, jei 
tu. Tas jiems pavyko (Vytautui 1393 — 1430 m.); Istorinė Lie
tuva turėjo 1 milioną kvadratinių mylių. Jei mes to neatgausi
me, tai savo rankomis, raštais ir žodžiais jų pasiektų laimėjimų 
nenaikinkime

svarbesnės rolės, nes jo metodų 
veiklai nebėra atitinkamos dir-
vos.

TRYS GERI ŽENKLAI mas, kuris reiškia nepasitikėji
mą komunizmo pagrindams.narys

dar randasi ir geru nacionaliz
mu užsikrėtusių komunistų. Go- 
mulkos vadovybėje sukilusi ko
munistų grupė tuo tarpu laimė- 

eina kalba apie kovas su impe- Į jo todėl, kad gerai buvo sąmok-
riallstai. Paprasčiau tariant yra 1 slą suplanavusi, gerą laiką pa
tai pabrėžimas, kad ir po Stali- rinkusi, ir kad turėjo už nuga- 

K. T-kus no “iškeikimo” Rusijos bolševi-' ros visą tautą. Maskva pradžio-
_______ kų užsienio politika nepasikeitė, i je padarė mažą nuolaidą (atsiė-

Nėra pagrindo manyti, kad kas mė maršalą Rokosovskį), nes 
pasikeitė ar norėta keisti vidaus nenorėjo sukilimo vienu laiku 
politikoje. dvejose pavergtose valstybėse

Stalinizmo (jei tas terminas Į (kai Gomulka atskleidė savo rei 
k0 vertas) nebuvo galima išlai- kalavimus, Maskva jau užuodė 
kyti, todėl jo galima grąžinti kas rūgsta Vengrijoje), 
dėl tos paprastos priežasties, Vengrijos sukilimas padėjo

TAUPYTOJAMS DOVANOS

NEMOKAMAI!
Nieko ypatingo... Tik kad prisimintumėte mus ... 
Mūsų padėka jums už rėmimą.

ELEKTRINIS SKUSTUVAS
Sausam skutimuisi. A. C 
srovė. Moterims arba vy 
rams.

SU INDĖLIU S 1.000.00 
AR DAUGIAU

Termometras ir Barometras
Pranešama būsiantis oras pasikeičiant 

spalvai. Gaunamas už $100.00 
ar daugiau indėlį.

Be gaunamų dovanų jūsų indėliai yra ap
saugoti. Kiekviena sąskaita yra apdrausta $10,- 
000.00 MOKAMI AUKŠČIAUSI DIVIDENDAI 
be pertraukos nuo 1922 metų. Atidarykite tau
pymo sąskaitą 1957 met. sau ir savo šeimai.

Įvykęs prieš pat Kalėdas ciko 
posėdis nustatė naujas gaires 

! ūkinei politikai namie ir sateli
tuose. Nutarta duoti pavaldi
niams daugiau valgyti ir apsi
dengti. Vengrijai ir R. Vokieti
jai duotos didelės paskolos auk
su ir svetima valiuta (nerub- 
liais!), kad galėtų Vakaruose 
nusipirkti to, ko negali Rusija 
duoti. Tai šis tas nauja bolševi
kų vingiuose. Tik čia ne staliniz 
mas — Leninas seniai yra tokių 
vingių mokęs savo vaikus.

Satelitų komunistus Maskvos

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Ct., Cicero. III. 
Tel. TOwnhall 3-8131 Closed VVednesdays

OPEN MONDAYS TO 8:00 P.M.—SATURDAY TO 1:00 P.M.

SAVE BY MAIL - ASK FOR OUR SAVE-BY-MAIL KIT

kad nebėra Stalino ir jo gady- Gomulkos komunistams išgauti 
nėję sudarytos valdymo rutinos. Į iš Maskvos sutartį apie Rusijos
Su naujais žmonėmis turėjo atei kariuomenės Lenkijoje teisių ir ...
ti ir naujas priėjimas prie da- elgesio apribojimą, bet reikia, v&dovybeje išlaikyti padėti pasi

JAV delegacijos JT 
Paul G. Hoffman rašo
York Times Magazine” straips- , . , ......
nį apie taikos ž-nklus kuriame PasakytE Trecias geras ženk- tykų, bet tai neturi reikšti, kad stipriai abejoti, kad toji sutar

iąs — tai faktas, kad JT tapo

NCW Kiek ilgai diktatūra atsilaikys 
prieš šiuos bruzdėjimus, sunku

teigia, kad sukilimą' pavergtuo
se kraštuose, žmonių bruzdėji
mai Sovietų Sąjungoje ir žmo
nijos sąžines atsiliepimas JT po 
gūdžiuose esą trys geri ženklai,

kviestas Kinijos premjeras Chou 
En-lai, kuris Maskvoje matėsi

vieta ne tik ginčams ir deba
tams, bet ir sakykla, iš kurios 
trykšta apgalvota ir kilniais 
principais paremta žmonijos va-

kad" pasauliu' taik, Stao momen lia' Maoęo-
tu labiau užtikrinta negu bet ma' bet ate,s lalka3' kada 
kada. Jis sako: "ct ir Rus,ja klausys, kaip Pa-

"Mūsų gadynė nerami, nes is- klausė Izraelis, Anglija ir Pran- 
torijoje sykiu veikia du skirtin- cuzija • V*
gi neramumų kėlėjai. Vienas — KOMUNISTAI KONFERUOJA 

tai kolonijinių t'utų pakilimas; „ . ,
laisvėn su neapykanta baltajam1 „KSoV'dlnl,ų re,kalų , ž,lno.va3 
žmogui ir ryžtu visais būdais iš ..Ne_w. York /e<takcijojc
si kovoti tuojau lygybę ir nepri-

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

nebūsiu užmirštas. — Rusėdamas atsikelia. Į stoja jos eilių eilėm, iškalbingai bylodami apie šei-
— Paremsiu, pa, tik kantrybės! — klebonas iš- mininką.

lydi- j Iš miegamojo garsiai ateina radijas. Kaunas pri-
Pasigriebęs dviratį, Linkus nusispjauna siauru pildo Smilgaičių bankelį saldžių melodijų. Ir Julius

ruožu ir suūžia:
— Eisiu aš vinelių kalinėti. Dutki! Dar nagus

nusimušiu. Nenorėjau visko išversti klebonui, bet tam švilpauja į taktą.

atsiliepia joms: atsiraitęs rankoves, su skuduru ran
koje, brauko nuo palangės, nuo paveikslų dulkes ir

klausomybę. Antras neramumų 
kėlėjas — komunizmo diktatū
ros siekimas užk rti savo Siste
mą, nežiūrint, ar kas jos nori, 
ar ne. Ka’kur šie du neramumų 
šaltiniai buvo mikliai suderina
mi ir grėsė tšs'lieti trečiuoju pa 
sauliniu karu.

Man?u, kad dabar būklė kin
ta ir kinta iš pagrindų. Man, 
besėdinčiam JT centre, tenka 
pajusti vis0 pasaulio kraštų 
nuotaikas, ne3 juk į posėdžius 
ateina 80 tautų atstovai. Ži
nau, kad taikai graso daug gal
vosūkių, bet aiškėja ir labiau 
džiuginą dalykai. Visų pirma, 
imperializmo žingsniai Rytų 
Europoje yra tartum nus'lpę ir : 
kontrolė slysta iš Maskvos ran- Į 
kų. Antra, pačioje Rusijoje iš- ! 
augo milioninė vidurinės inteli
gentijos klasė, kuri, nors vadų į

H. Schwartz sekmadienio laido 
je rašo:

“Per pirmąsias dvi 1957 metų 
savaites komunizmo dikthūra 
jau turėjo tris konferencijas: 
penketuko Budapešte, dvejukės 
(Rytų Vokietija ir Sov. S-ga) 
Maskvoje ir kitos dvejukės (R. 
Kinija ir Sov. S-ga) taip pat 
Maskvoje. Matyti, kad despera
tiškai jieškoma priemonių nu
slopinti pasireiškusias ’rimpas 
komunizmo pasaulyje. Tas pa
saulis, kaip žipoma, juk yra la
bai įvairus. Jį sudaro trečdalis 
žmonijos — 900 milionų žmo
nių nuo Vokietijos iki šiaurės 
Vietnamo. Net normaliai būt; 
sunku tokį plotą iš vieno cent
ro valdyti, o čia visur galvą ke
lia tautinio apsisprendimo no
ras ir nepasitenkinimas skur
džiomis gyvenimo sąlygomis

dar neturi, bet jau bruzda. Y- 'n ■ «i .

pač bruzda studijuojąs jauni- IlCIUKllC (HCH. 1011^!

15 tęsinys

— Te, neženotas, vis pasidairo ... Sakau, tegu iš
važiuoja, juk jam čia nėra lygios. Gali likti senber
nis, ir dulkės kaip klemeta, užkišta už balkio.

— O aš manau, kad yra, viena tikriausiai... — 
sumirksi klebonas. — Bet tai jo reikalai, o mūsų, štai, 
kaip atrodo! Jei aš rytoj valdyboj iškelsiu, o visi prieš, 
— kas tada ? Tamsta, sveikas palaidotas!

— Uf, baisu! — Linkus mūkteli gurkšnį. — Tai 
ir yra baisu, kad nesuspėjau paveikti.

— Bet pas Gimbutą buvai, sakei?
— Nepavyko, į kalbas nesileido. Subizęs toks.
— Ir gerai, kad nesakei. Gimbutui buhalteris pa

tinka, sudraugauja. Būtų kirviu atkirtęs. Dar ko ge
ro iš banko valdybos išsijotų. Pirma reikia dirvą iš
purenti, parengti, ne taip degančiais nasrais lėkti. 
Kas bus, jei Julių taip atleistume? Reikia ir jam vie
tą pramatyti. Nėra taip paprasta. Svarbiausia, su 
Gimbutu kaip degtuku — atsargiai: nudegins ūsus. 
Negalime rytoj posėdy klausimo kelti, net prisiminti 
negalima. Visai nuskandinsi tokią taupią mintį. — 
Klebonas kalba ramiai ir šaltai ir, pastebėjęs, kad 
Linkus nępatenkintas sukiojasi minkštasuolyje, pri
deda: — Jei trūksta pinigo, ateik stogo dengti pas 
mane. Moki.

— Pataikiau į vinį! — kikena Linkus ir išmau
kia stiklą. — Atrodo, su savo misijom būsiu paanks
tinęs

Juliukui dar pašvilpausiu prie ausies .. .
Išlenda iš šventoriaus vartų ir žiūri: Samanė at

važiuoja.
— Ši plunksnelė tėvo nenulenks! — jis dumia į 

kitą pusę.
Samanė pasistato dviratį ties vargonininko lan

gais, kieme, užsimeta ant rankų megztuką ir nueina 
gatve.

Miestelis vėdinasi atlaidams. Praviruose languo
se plevėsuoja užuolaidos. Darželių takai išbarstyti 
smėliu, akmenys nubaltinti. Gonkose gėlių vazonai, 
kilimėliai. Gatvės švarios, iššluotos.

Jei nereiktų eiti pas buhalterį, nukiltų į kapines, 
aplankytų brolio kryžių, karkliukus. Ten taip gražu. 
Ramus miestelis — lyg vaiko žaislai sukrauti prie 
kojų. Dūmai rūksta ir pamažu driekiasi vakaro ty-

— Jeigu šitaip viskas darosi, reikia pasistengti! 
— dedasi jam žodžiai. — Kleboną, sunkiąją artileri
ją, įtraukiau prieš vikarą! Nepajus kunigužis, kaip 
išlėks su visais vaidinimais.

Mosteli skuduru, lyg nublokštų dulkes, menką 
nuosėdą, peleną nuo buhalterijos knygų, ir susijuokia.

Ir ko jam nesijuokti? Juk šiandien tokia diena, 
kurią kalendoriuje reikia pabraukti raudonu rašalu. 
Jis ir dabar girdi klebono žodžius: “Juliau, auksinė 
proga!”

Štai, kas atsitiko: pats kunigas Senkus, stambiau
sias, įtakingiausias Smilgaičiuose, iam perša turčiaus 
dukterį!

Juliui krinta skuduras iš rankų, o jis pats kyla 
augštyn ir augštyn. Ir mato ateitį tokią patrauklią, iš

loję. Iš ganyklų grįžta bandos. Toli Žarstė spindi. Ten j didžią. Koks gandas siaubs miestelį ir apskrities ban- 
prisimintų kiekvieną vikaro žodį. Ir kas gi jam? Kaž- kus: Julius Rumšas su Samane Gimbutaite ... Ek, ne
kas jį slegia? Ko jis nori iš manęs? atsiras niekas, kuris išdrįstų pastoti kelią jų karie-

Stiklinės bankelio gonkos čia pat. Žalsvos, lyg tai, traukiamai gražiausių obuolmušių. Niekas! 
dešimties litų popierinis pinigas. Durys praviros. Jei I Iš Kauno veržiasi dainininkas ... Kažkur) Palan. 
neužeisi, ką pasakys tėvas? gos jūroje, skęsta meilė, bet Julius Smilgaičiuose ne-

_^08AeJkvlcpia £e]ėjL Š^rU„:^rn^8,±P;a ^sta. Jis dabar tik pradeda išplaukti į laimingos že
mės krantus.žingsnius. Ant durų net dvi eilės raidžių. Paskutinis 

žodis — Bankelis.
Pasibeldžia.

6

Bet keldamas skudurą, drauge pagriebia ir min
tį. Gal klebonas kokias pinkles užtaisė? Ne, jokiu 

JULIAUS kambariuose malonia drėgme kvepia j būdu. Jis jau toks, tas mūsų klebonas: įpratęs sta- 
išplautos grindys, tiesiasi takeliai, blizga stalai, pu- ^CFa daryti- I agavo ir šį reikalą ir atnešęs pa-
čiasi nublizgintas seifas, o pravirose spintose rikuo-

, bet vėliau, motinai bažnyčiai padedant, tikiuos, Ijasi knygos. Kaip tie puslapiuose įrašyti skaičiai, su
dėjo ant stalo.

(Bus daugiau)
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TRUMPAIVAKARAS GIMNAZIJAI
PAREMTI

16 gimnazi 
t i joje buvo ir yra reikalinga 
mūsų paramos

girną. Tokiu būdu bus galima 
išvengti dviejų lietuviškų paren 
girnų tą pačią dieną. Visais ka- 
lendoriaus reikalais kreiptis j 

i Albertą Misiūną, 1985 Scotten 
' Avė., Detroit 9, Mich., telef. 
TA-5-0303. V. Kutkus

PASIKEITIMAI ŠFŠ'*' 5 DIEN 
MOKYKLOJ?

— Pranas Jackūnas, pasižy- Po Kalėdų keturiems luaky- 
Vasario 16 gimnazija Vokie- rnėjęs gabumais moksle, prade-. tojams atsisakius toliau dirbt) 

jo lankyti Asumption Collegc,: Detroito šeštadieninėje mokyK- 
Paskiri asme- Windsor, Ont. Jo tėvai Petrą01 loję, nes šeštadieniais Albertas 

nys, gimnazijai remti būreliai ir ir Josephine, buvę detroitiečiai.' Misiūn . •> ir Antanas Januš^evi- 
keletas organizacijų savo auko- turi maisto krautuvę ir gazoli- čius tu’*i dirbti, o seselės Terfa- 
mis ar sutelktomis lėšomis yra
gražiai prisidėję prie šio kil
naus darbo. Šiuo metu LRS De
troito skyrius, pasikvietęs tal
kon Detroito Dramos Mėgėjų 
Sambūrį, bando sutelkti stam
besnę sumą Vasario 16 gimnazi
jai paremti. Kad jų pastangos; RALFO 76 SKVR. VEIKLA i 
būtų sėkmingos, reikalinga mū
sų visuomenės parama, Unidos salėję įvyko Balfo 76 ri«us mokytoja — Kristinai
bus efektinga, jei gausiai atsi- , . . • • , • .r - ,, , J skyriaus metinis susirinkimas. D. jgvyuiene, antro skyriaus mo
ankysime j s-o savaitgalio va- Susirinkimui pirmininkavo sky k/tjja _ Aldona Dulaitienė, 
arą. a aro programoje ma rįaus pirmininkas Petras Pago- pirmo skyriaus mokytojas —
ysime naują ytau ° , ati ° jus. Darbotvarkėje buvo valdy- Pranas Zaranka, tikybos moky-
rijų vei smų ome įją ’iapus bos, revizijos komisijos bei Bal- tojas — kun. Kazimieras Simą-'

uz angos . ai ma e r~ ° fo seimui rušti komisijų prane- navičius ir dainavimo mokyto-'
Dramos Mėgėjų Sambūris, ,'a-, g yald jag _ AlbcrUs MateiRa
statymas ir režisūra — Z. Ar-1__ . y KutkusI

no stotį Wolf Lake, Mich. j nija ir Juozefina — įvairius sa- 
— Jurgis Kavaliauskas, likvi-; vo reikalus tvarkyti, JAV LB

davęs alinės biznį ir išėjęs į pen 
siją, apsigyveno gražioje ir ra
mioje vietovėje Wolf Lake, Mi
ch igan.

Detroito apylinkės valdyba su 
darė ir patvirtino šį mokytojų į 
sąstatą.

Mokyklos vedėjas — Kazys1 
Gricius, kuris moko trečią sky- į 
rių ir drauge yra lituanistinės 

Š. m. sausio 13 d. Hispanos mokyklos vedėjas, ketvirto sky-

mai, priimtas veiklosj planas 
1957 metams ir klausimai bei 

Vakaras įvyks š. m. vasario sumanymai.
2 d., šeštadienį, 7 vai. vakare į 
ukrainiečių salėje, 4655 Martin 
Str. Po vaidinime bus šokiai ir

lauskaitės . Mikšienės.

Išaiškino' šnipų viršininko Į 
tapatybę .. į

I
Pasinaudojant ilgų tyrinėji-

Iš pirmininko pranešimo iš
ryškėjo, kad skyrius 1956 m.

veiks bufetas. Pelnas skiriamas su™ošė du vakarus, vieną ge-. mų duomenimis, senato vidaus 
Vasario 16 gimnazijai {guzinę, pravedė viešą rinklia- saugumo komi’ is, išaiškino

,vą Detroito gatvėse ir pravedė _ kas buvo tas •. Peters, ku- 
aštvntąjį Balfo seimą Detroite. rjg 25 metus vadovavo Ameri- 

LIETUVIU DIENA I ®e’mo pravedimu rūpinosi spe- • kos komunistams bei Maskvos 
cialiai sudaryta komisija, vado- agentams ir kurio vardas buvo j 

Lietuvos N e priklausomybės vaujama Llzbietos Paurazienės. minimas įvairiose pricšvalstybi- i 
šventę — Vasario 16 — senie-: Skyriaus piniginę apyskaitą, nėse bylose.
ji ateiviai yra įpratę vadinti lie-1 patiekė ižd. Vytautas Cižaus-į gįo -žmogaus tikras vardas y 
tuvių diena. Detroito Lietuvių kas, finansų sekretorius Cėsys ra Aleksander Goldenberger ir 
Organizacijų Centras yra nuta- Šadeika ir seimui ruošti komi- įį3 vra frimes JR97 m Veneri- 
ręs šią dieną iškilmingai paminė sijos ižd. Vladas Selenis. Sky
li š. m. vasario 17 d. (sekma- rius 1956 m. už vakarus, gegu- 
dienį). Minėjimo tvarka yra nu žinę, aukas ir per viešą rinklia- 
matyta sekanti: vasario 17 d. vą turėjo pajamų $5,559.04, iš- 
11 vai. iškilminges pamaldos laidų $1,056.49 ir pelno $4,502.- 
Šv. Antano parapijos bažnyčio- 55. Nario mokesčio surinkta 
je ir tą pat dieną 3 vai. p. p. — $495. Seimo pajamos $1,183, iš-! 
iškilmingas šventės minėjimas laidos $919.12 ir pelnas $263.88 DETROITO’O BIZNIERIŲ 
Westcrn High School auditori- Taigi, pridėjus perimtą $153.78' |D nnnCECIinilAI Al
joje. likutį iš 1955 metų valdybos ■" "nUrtalJUIlALAI

skyrius 1956 metais turėjo pa-
JAUNIMO GLOBĖJO ŠVENTE jamų $7,390.82, išlaidų $2,093.- ’ Jeigu norite pirkti arba parduoti 

70 fnriskaitąnt nrie anksčiu) ; 'namus, sklypus, Biergardenus — 
Detroito jaunimas — vyčiai,, ,. ’ ... . 1 .. . ; alines, ūkius ar vasarvietes, kreip-. . . . < ... . , . . vardintų išlaidų rūbų pcrsiunti- kitės iskautai ir ateitininkai — nu a- mQ bcJ ražtjnės baidas islai-l ELSEA REALTY & INVEST- 

re bendromis jėgomis suorgan.-,das) $5,297.lz
svotl savo globėjo sv. Kazimie- J
ro minėjimą, kuris įvyks kovo rjnk|iava _ »

ispanes n. o., sa eje Taigi skyriaus daug padary- Telefonai: Įstaigos VA 2-9790.

jis yra gimęs 1897 m. Vengri
joje. į Ameriką atvykęs 1924 
m., kur pradėjo avo komunis
tinį darbą. Neužilgo čia buvo 
paskirtas Daily vVorker leidyk 
los viršininku.

MENT COMPANY
atstovą

VLADA BARAUSKĄ
tuojau po 11 valandos pamaldų. I , , , . , ,,,.... , ,_x 7 ta, daug aukų surinkta ir su-Minėjimas bus prairtas pamal-
domis 10 vai. ryto Sv. Antano ,- - * , ,; ruoti. Deja tuos darbus atlikoparapijos bažnyčioje, kurių me-> ... . . .. . . ,j , , , . v, .. tik maža saujele žmonių (notų bus bendra sv. Komunija. , .. . . . . ....'j' , , .... , į skaitant viešosios rinkliavos gatPo pamaldų minėjimas bus tę- . , . . , , . " A1 . . ... r, vesc, kurioje dalyvavo apie 200mis minėtoje salėje. Prog
ramoje — jaunimo paruoštas 
montažas.

Residencijos — TA 6-4366 
Ši įmonė yra pati stambiausia Mi- 
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klientams.

Iš ALRKF 1 SKYR. VEIKLOS

M. MIŠKIIPS. M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RA i
393 VVest Grand Boulevard

žmonių). Ir šį kartą į metinį 
susirinkimą atvyko tik 30 narių 
ir jy dalis, pradėjus valdybos! -• S'“įya^"tl^j“i.į5mM‘ch‘g“ 
rinkimus, Išlakstė. Taigi Balfo; Pim kMv. ir 12-3 ir 6.9 .J 
darbui daug kas pritaria, tačiau1 Trrč. ir Jeit. 12-3 vai. 

Telef. TA 6-0686Šio skyriaus susirinkime, į- mažai kas nori dirbti. 1957 m. 
vykusiame š. m. sausio 27 d. valdybon išrinkti Petras Pago- 
buvo pateikti pranešimai apie jus, Barbora Keblaiticnč, Algir- 
skyriaus veiklą. Apie praėju- das Nakas, Vytautas Cižauskas, 
siais metais įvykusio Bostone! Vladas Staškevičius, Roza Ra- 
ALRKF kongreso darbus prane žauskienė, Valadas Selenis, Vac 
Šimus pateikė Pranas Zaranka lovas Kriaučiūnas ir Pranas 
ir Stasys Stapulionis. Apie A. | Mnrcinkėnas
L. R. K. F. Jaunimo stovyklos 
kūrimo eigą papasakojo inž. M i 
kaila. Didžiausias dėmesys at
kreiptas stovyklos vajaus reika
lams. šio vajaus metu bus sten
giamasi išplatinti vajaus rėmė
jų biletus, kurie kaštuoja ~po 1

Jenų
Albavičius. Jo vykdytojas — 
ALRKF Jaunimo Stovyklos Glo 
bos Komitetas Clevclande. šia
me susirinkime Dctroitui vajaus 
vykdytoja buvo išrinkta Elzbie
ta Paurazienė. Vajaus rėmėjų

platinimui galima gauti pas E 
Paurazienę. Daugelis detroit ie
čių yra buvo stovykloje ir matę 
atiliktus darbus, todėl reikia ti
kėtis, kad įvertins pastangas j-

VINCAS KIRŠINĄS
11420 feteel Avenue 
Detroit 27, Michigan 

Tel. WE. 4-6166 
G E.\ KKAL CONTRAOTOR 

Atlieka Įvairina .tatyboa, patalav 
mo ir pertaisymo darban — atallnln- 
kyatėH cemento, mūrijimo, elektros,

Susirinkim :s pritarė pasiūiy-i plu.ublngo, dažymo Ir dekoravimo 
, «n--7 i i_ - 7 .1 Atskirų kambarių l»«'l butų Jrenglrnarmui, i d ir 19oi metais butų oastoKSu-- ir skiepuose. 

suruoš1 i du vakarai .gegužinė
ir vieša rinkliava Detroito gat 
vėre. Rinkliavai leidimus gau
ti ir Balfo 76 skyrių atstovauti 
amerikiečių įstaigose išrinkta

Perkant ar parduodant namus 
ir apdraudžiant turtą 

Jums patarnaus
VLADAS N.SELENIS

narys United Northwestcm 
Realty Association 
saukite telefonais

t’olerį. Vajaus rėmėjams burtų ! Elzbieta Paurazienė. 
keliu š. m. kovo 31 d. bus pa-1 Tai tenka ir šiais metais Bal- 
rkirstyta 10 dovanų po 100 do-1fo 76 skyriaus vadovybei palin- ofiso: WE 3-7000; rw.: WE4-6621 

Vajaus globėju yra prcl.' MU ištvermės ir aėkrrtĮa didžia-' „„otafnŠn REALTV CO.
me artimo meiles darbe. 13000 Sclioolcraft kamp. Sorrento

V. Kutkus---------------------------------------------

VISOMS

Norime

DRGAMZAUIJ3MS
ŽINOTINA

DANTŲ GYDYTOJA
BRONE GRUZDIENE, D.D.S.

15807 W. VVaren
1 (3 bl. į Mik- nuo (irecntield kelio) 

prir inli, kad Lietu- Detroit 28, Michigan
')US oa'',na gurt i pu., \i<v į Bendruomenės Detroito apv- Priėmimo vai. pHgal susitarimą 

.« Frdcmujoš.■iai-niu. UUliku., Uchojt(, , Tekf Kabineto -LV».J 4 5121
kų organizacijų valdybose bei . ’ . . .• . Namu '" ’* '. \ - u i 9 tancių parengimų kalendorių.pas įų atstovus. Rėmėjų biletų ,1 , __ x: u- Patariama, k id vis »s organiza

cijos, prieš rengdamos kokius 
parengimus (vakarus, minėji
mus, gegužines ir pon.) pir- 
miai patikrintų, koki parengi
mai jau yra užregistruoti kitų

LUiou 4-89B1

kurti lietuvišką židinį ir gavo au-į organizacijų, prisiderintų prie 
ka parcus. SI. G-kas jų ir užregistruotų savo pareil-

K I a u s y k i t e 
LITHUANIAN MELODIES

Ann Arbor H'PAG — 1050 kilo 
cycleg

Sekmadieniais 1:00 — 1:30 p. p 
Vedėjas - RALPH VALATKA 

15756 Lesu re — Detrnlt 27, 
Mlnlilgup

DIENRAJOTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

INVENTORINIS PREKIŲ 
IŠPARDAVIMAS

LIETUVIŲ PREKYBOS 
NAMAI

3224 SO. HALSTED STREET 
Tel. VIctory 2-4226

Kas turi ger? skonį — viską perka pas Lieponį
Prekės be brokų, sugadinimų, naujausio stiliaus, 
geriausių Amerikos iabrikų, kainos be užsiprašymo, 

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

SVE6IŲ KAMBARIO BALDAI
Už $100.00 parduodamos sofos, įvairių spalvų, nakčiai 

padaroma miegama lova. Pas mus pirksite 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 ............................................. $149.00

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, Simmons, 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 .................................................................... $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 ............................................. $149.00

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 nematyto 
stiliaus pas mus .................. . ........................... ............. $499.00

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

su formica nededamu 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 tiktai ........................................... .............................. $399.00

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

Šis valgomasis susideda iš 17 dalių.

VIRTUVES 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 dalių virtuvėm baldai, įvairių

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

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

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

Už $75.00 parduodami rašomieji stalai, ąžuolo ar ma- 
hagoni 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 $100.00 parduodami 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 jryon įvairių spalvų ki

limai tik ............................................. . ........................ .. $49.00
Po $100.00 parduodami A Smith, Maggee, Bigelow 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 ..................................... ..............................
Už $300.00 parduodami 10 cub. pėdų šaldytuvai 8 asme

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

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

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

kais gręžtuvais tik .............. ............... . ..........................

TELEVIZIJOS IR RADIO
Balti radio aparatai virtuvėms ar miegamajam tiktai.. 
TV ARC, Zenith, Admiral, Dumont, General .Electric,

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

sūs, medis 57 metų modeliai šį mėnesį už .................

$150.00

$249.00

$99.00

$119.00

$99.00

$15.00

S99.00

$199.00

FURNITIIRE CENTER, INC.
Įmonės vedėjas JUSTAS LIEPONIS 

3224 SO. HALSTED STREET
Tek VIctory 2-4226

Prekyba atidaryta:
Pirm.. Kelvirtadienj 9- 9:30 v.
Kitom dienom 9 —'6 v.
Sekmadieniais 10—5 v.

Ketvirtadienis, sausio 31, 1957

©Oka®*
MIDLAND

Sayings apd Loan<a 
Association

' ‘y ‘ - amsuHEO

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
& SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVį
Ačen’

4038 Archer Avenue T«l. LA3-671P 

AUGUST SALDOKAS Praeidama

■ .. . ' -

1957 BUICKAS 
Tik

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

Lietuviškoje Prekyboje-^8LDA BUICK, Ine. 
907 W. 35th St., Chicago 9, III. LA 3-2022
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PERKRAUSTYMAI -- MOVING
Plgufi. sąžiningas darban. Visi apdraudimai. Iš artimų Ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
34’5 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL. 

Telefone# — FRontler 8-1882
'UIHUIMlrlIJISI-VMOMUIKIIK.tlIM.IIKIIiniHlllllll.lltltlIlIlinilllllllllllIlnilllllllH

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

menų turinčiu ilga patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2148 So, Hoyne flvs., Telef. Vlrginia 7-7097

I
L W • B LALH k

J. u. 1 ELE VISION COMPANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

TV IŠPARDAVIMAS
NUOLAIDA IKI 13!

NARIAI IIEIIiViV I.UJF. iR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
• Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO ŠAvTnGS & LOAN ASSN.
6245 S. Western flve., Chicago 36, III.

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

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Kaisted St., Chicago 8, Iii.

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

UNIVEBSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Ilalstcd St., Chicago 8, III.
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Naikinamų knygų tragedija
VLADAS MINGfiLA, Detroit, Mich.

Man gyvenant Philadelphijos, pats dažnai “medžioju" pas se
ni. .(Penna) teko daug brangių 
žinių surinkti apie mūsų tautos 
kultūrininką kun. Antaną Milu
ką. Jis turėjo šiame mieste lie
tuvišką spaustuvę (katalikiš
ką), spausdino įvairiausio turi
nio knygas ir katal. žurnalą 
“Žvaigždę". A. Milukas, pagal 
nepatikrintus duomenis, išleido 
daugiau kaip 180 atskiro pava
dinimo knygų. Tiražas — apie 
600,000 egzempliorių. A. Miluką 
savo raštais rėmė dr. J. Basa- 
nius, poetas Mačiulis-Maironis 
ir kt.. Mirus kun. A. Milukui, jo 
gausi vertinga biblioteka (apie 
3000 tomų) paliko be globėjų. 
Tiesa, pradžioje spaustuvė ir 
visas jai priklausąs turtas buvo 
Julės Pranaitytė globoje (žur
nalistė ir kun. A. Miluko bendra 
darbe — spaustuvininke). Po 
jos mirties visas knygas, foto
grafijas ir klišes, taip pat ir pa
čią spaustuvę bei inventorių per 
ėmė žurnalistė Anastazija Smai 
lyte (jos sesuo dail. Adelė Smai

nūs ateivius amerikiečius lietu
viškas knygas. Kaikada pavyks 
ta... Dr. J. Basaniaus pasakas 
ayba dr. V. Kudirkos raštus 
man kartą su džiaugsmu atida
vė. Sako: “Mat, mes jau buvo
me nusistatę valyti beismentą: 
tos visos knygos būtų ant gar- 
bičio sudegintos”. Kitur nesus
kubau. Buvo pasakyta: “Gaila. 
Labai gaila. Prieš porą savaičių 
apie šimtą senų lietuviškų kny
gų sudeginau. Man atrodė, kad 
jos niekam nereikalingos, o ma
no vaikai lietuviškai jau nebe
supranta"...

Dar ir šiandien yra vertingų 
bibliotekų, bet apie jas mažai 
kas rūpinasi. Tuo tarpu tų bib
liotekų savininkai jau mirė, kiti

IS ATEITININKU 
GYVENIMO

(Atkelta iš 2 pm.l
koncertą, kurio programą at< 
liks Vacį. Verikaičio vyrų kvar
tetas iš Toronto.

— St. Louis ateitininkai yra 
numatę suruošti savo šventę ko
vo 2 — 3 dienomis.

— MAS Centro Valdybos pir
mininkas Jonas šoliūnas šiuo 
metu vizituoja moksleivių kuo
pas rytiniuose pakraščiuose.

NEW .YORKO SENDRAUGIŲ 
SUSIRINKIME

Sausio 18 d. New Yorko sen
draugiai buvo suėję į mnėsinį 
savo susirinkimą, kuris įvyko 
Angelų Karalienės parapijos sa 
Įėję. Susirinkimas pradėtas ka
vute. Besivaišindami dalyviai 
šnekučiavosi, dalinosi švenčių 
įspūdžiais. Kiek vėliau oficialią

Tolimesnėje susirinkimo eigo
je buvo išklausytas valdybos 
pranešimas. Be to Fordhamo u- 
niversiteto profesorius Vasys 
pranešė apie išsamaus lituanis
tikos kurso įvedimą vasaros se
mestro metu. Ši mintis diskusi
jose buvo kiek paliesta ir reikia1 Studentų Sąjungo 
tikėtis, kad dalyviai pasistengs Skautų Sąjūdžio,

PAAIŠKINIMAS
Sausio 5 d. Bostono studentai 

ateitininkai suruošė vyresniųjų 
klasių gimnazistams vakarą, ku 
riame R. Leimonas kalbėjo apie 
kolegijas ir studijavimo reikalą 
bei naudą. Atstovai iš Lietuvių 

Akademinio 
Santaros ir

savųjų tarpe popularinti šių stu Studentų Ateitininkų Sąjungos 
d:jų reikalingumą. V.' trumpai papasakojo apie savo

Yra kalbama mieste, kad STEIN TEKTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims.

paseno. Jiem mirus, aišku, A. susirinkimo dalį pradėjo kun. 
Miluko bibliotekos tragedija vėl Narbutas, pasveikindamas šių
kartosis. Kaip užkirsti tam ke 
lią? Kas tuo pasirūpins?

Geriausia būtų, jeigu kalbami 
bibliotekų ir kitų kultūrinių ver
tybių savininkai, dar gyvi būda-

lytė dar ir šiuo metu gyvena sudarytų testamentą ir tą
Philadelphijoje, Pa.), bet ir jai 
mirus visu kalbamu lietuvišku 
lobiu nebuvo kam rūpintis, nes 
nepaliko jokio testamento.

Po to įvyko baisi mūsų tautos 
tragedija (kultūrinio pobūdžio). 
Čia minima biblioteka: visas 
knygų, žurnalų bei laikraščių 
atsargas, visas klišes, paveiks
lus bei įvairių raštų originalus 
kažkas pardavė (greičiausia 
Adelė Smailybė) žydams, kurie 
minėtas vertybes išvežė ir par
davė makalatūrai. Adelė Smai- 
lytė man pati pasakojo, jog ji 
mačiusi daug dr. Basaniaus, dr. 
V. Kudirkos, poeto Mačiulio- 
Maironio ir kt. rankraščių... Bet 
jai atrodė, tuo metu, viskas be 
vertės...

tautos lobį kam nors pavestų 
globoti iš anksto. Bet vistiek 
daugelis net pinigų testamentu 
nepatvarko, tai ką bekalbėti 
apie knygas.

Tad — organizuokime ,kur

metų “Draugo" romano konkur 
so laureatą Paulių Jurkų.

Pagrindine susirinkimo prog
ramos dalimi buvo dr. VI. Vilią-' 
mo pranešimas apie jo europi-' 
nės kelionės įspūdžius. Pranešė- j 
jas plačiau panagrinėjo Vengri-j 
jos sukilimo reikšmę ir jo iš-1 
šauktus pasireiškimus Vakarų 
Europoje. Be to trumpai buvo! 
paliesti šiuo metu pasireiškią 
Rytų Europos studijų institutai

nors knygų rinkimo ir siuntimo Vokietijoje. Po' pranešimo kilo;
centrą. Organizuokime lietuviš 
kos knygos gelbėjimo komite
tus. Pavieniai kultūrininkai te
gu parodo daugiau iniciatyvos, 
tenepatingi dažniau nuvažiuoti 
pas tuos, kurie tokių knygų tu
ri. Kiekviename Amerikos mies 
te dar, kol kas, guli garažuose, 
supelėję vertingų lietuviškų kū-

diskusijos, kurios kiek nukrypo 
į bendrą politinę įvykių interpre 
taciją.

saugo šv. Kazimiero seserys — 
Sisters of St. Casimir, 2601 W. i 
Marquette rd., Chicago 29, III;
gera joms vieta ALKOS muzė^

LTJi ’’ į • globojamas prel. Pr. Juro,rimų tomai. Musų pareiga tas ’6 1 , . . . .,94 Bradford, Mass.; taipgi jas|knygas iš ten ištraukti, išdžio-

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų:

Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos
tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 
ir plaunamas “Sil-O-Shan“, “antiųue taffeta“, pa
prastai $1.98, dabar tiktai .............................................................98c.

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

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

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik $1.09
Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek

vienų pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.

Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
..“laces“, satiną, taffetą, ‘/brocades’’, Shantung, irt. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas į rytus nuo Halsted St., iy2 bloko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vaL vak. 
Fel. MOnroe 6-8152.

• „ ja,: : : 'mielai priims Pasaulio Lietuviųvinti ir padėti jas į knygoms £ Manouette
priklausančias lentynas. 1 ™ „ .arquette

i r<3-, Chicago 29, III. Į šias ir ei- 
Red. pastaba: Lietuviškas lę kitų lietuviškų įstaigų lietu- 

tūriniai lobiai. Argi toji klaida į kny&as labai gražiai tvarko ir'viškas knygas patartina siųsti, 
ir šiandien nesikartoja? Štai ašį"1 1 ; ,j , tt—-

Taip žūsta mūsų tautos kul-

GERIAUSIOS
net 8 8 ženklais raSoi.ios maSlnos su 
visada naujausiais patobulinimais. 
l'.OYAb didžiausia firma pasauly. 
Jums pagamins kokiu tik norite ral- 
uynu Jūsij pasirinktu stilium.

Kaina $69.95 ir aukščiau.

4-i> šimtinė baigiama siuntinėti 
užsisukantiems. Pranešę adresu dy
kai gausite smulkias informacijas Ir 
paveikslus per:

Klauskite informacijų —

J. L. GIEDRAITIS 
1632 Brnad St., HarTord 6, Conn. 
kuris “Draugui” žinomas, kaip 
sąžiningas asmuo.

********?‘:**is***«<:;:^M:;.*«3SMjo Į 
Jau gaunamas rauįas

Anglų-lietuv.ų kalbų

žodynas!
Apie 20,000 žodžių, su nuro- ' 

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

Žodynas paruostas 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.

Užsakymu^ ir pinigus siųs
kite adresu:

TERRA
3333 So. IlaJsted Street

CHICAGO 8, ILL.

organizacijas.
Tačiau sausio 17 d. Dirvos 

“Santariečių gyvenimo" skyriu
je apie šį vakarą yra šitokių pa
stabų: “...rengėjų objektyvu
mas pasirodė ribotas. Kaikurių 
kalbėtojų net stengtasi prade
dančius studentus pakreipti j 
trečiaeiles mokyklas...” šitoks 
pasakymas yr atikras tiesos iš
kreipimas, nes kalbėtojas ragi
no studijuoti katalikiškose, o ne 
trečiaeilėse kolegijose. S. L.

JOHN T. ZURIS
LAWYER AND COUNSELLOR 

11 SO. LA SA1.LL. STREET 
Itoom 1115

Pilone: KAndulph 0-1125 
Home plionv: _.Afa velto 3-B177

IŠ ARTI TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Nauja-, specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
4546 S. Wood St.. Chicago 
9, Illinois, tel. VI 7-2972

V

MRS. NASH—’lf electricity Kas come down, 
why has our bill gone upf"

LITTLE BILL— ’Btcause novvadays 
you're using neaffy 4 times as 
much electricity, ma'aml”

Look what pennies buy today......
tvhcn yvu live the modem eleetrie ivay

Onlyuponny brtwa lOcupi uftof 
fee io your eloclric coffec raakrr.

O e. k. to.

Apu

-•sa-
!
I ;

F*

Only f i • dsy cuukd utį your mesi. 
oo a modern clcctric range.

“tlactrieity
u you Unow

it did 25 ye»r» »<o!”
. r

luti 6< will dry « big load of 
dulkes in tin clcctric rfryor.

*< r~-.. ‘į
---- ' ■

Only a p.nny bnugn vinį uver I >. >» 
houra of lop 'I'V entortaiomeot.

Commonwealth Edison
a s t.

Public Service Company

IŠ REDAKCIJOS KREPŠIO

Prašome mielus bendradar
bius atkreipti dėmesį į pasikei
tusį redakcijos adresą. Nuo da
bar visus raštus, susijusius su 
šiuo skyriumi, prašome siuntinė 
ti Vaclovui Kleizai, 518 E. 
Green Str., Champaign, III.

Taip pat primename, jog visa 
medžiaga redakciją turi pasiek
ti nevėliau pirmadienio vakaro. 
Kitu atveju ji bus patalpinta tik 
sekančios savaitės numeryje.

I>u'>n* Ir Įvairia* akonlngaa 
bulkater kcMi

BRUNO’S KEPYKLA
3389-41 8. Lituanica Ava 

Tek Gliffaide 4-6876 
Pristatome i visas krautuves 
ir restoranus, taip pat lt- 
■lunėla 1 visus artimuosius 

miestu*.

CLUB ALDONA
2259 South Westem Avenue

Ruošia gimtadienio pobūvį A. Onai Martinkicnei, šeštadienį, 
vasario 2 d. Svečiai bus vadinami skaniais užkandžiais. 
Šokiams linksma muzika. Bus įvairių gėrimų. Kviečiame 
visus atsilankyti.

A. Norbert Marlinkus, sav.

%

SPECIALUS 
SARGE NAS
INVENTORIAUS
IŠPARDAVIMAS

4 gabalų miegamojo setas,
1 rėmai su spyruoklėmis, 
spyruoklinis matracas,
3 vanity lempos, 2 pagalvės 
lovai ir 1 mažas kilimėlis.......... $169 95

I-'EI.IV A. RAIBOMS, ŠELME ItKItTI LIS. Sav.

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo II iki 4:30.

T-.- .

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

Įstaigoje — 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 Califomia Ava.

CHARLES ZEKUS, Sekretorių®

OFISO VALANDOS:
Plrmad.. antrad.. penktad. Ir Tredlad. 0 ryto Iki 11 vai., 
ieitad. • vai. ryto Iki 4:10 p.p. Ketrirtad. 0 vaL Iki S vai, vak, I

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI BADU Al

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMA

FRANKS TV & RADIO, INC.
3240 So. Halsted St. CAIumot 5-7252

r^-

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

Unlversal Savlngs and Loan Assoclation užtikrina sangn- 
mą Ir gražų pelnų.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentflra lld 
$10,000 00 kiekvienam Indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

k

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOC1ATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois



MĖNRAŠTIS MtAtJGAS, CfflCAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis sausio 31, 133 <

PAJIEŠKOJIMAI
Jieikcmi: Dr. Jonas Mačiulis, s. 

Jurgio; ir Jonas Kirkus, s. Vincę; 
ir Edvardas Kirkus, s. Jono. Atsi
liepti adresu: H. Banevicz, 1026 W. 
13tb Avė., Oary, Indiana.

Iš Lietuvos jieško SLAVOMIRĄ 
KAROLI FENNIG, gimusi 1924 
m. Lenkijoje, Gast.vmine, išvažia
vo iš Lietuvos 1945 m. j Lenkiją 
ir tais pat metais iš Lenkijos į U. 
S.A. Pranešti ar atsiliepti: J. Sta- 
lioraičiui, 41 Van Stassen Blvd. 
Toronto 9, Ont., Canada.

Petrė Matulaitytė jieško savo dė
dės Dr. Juozo Botyriaus, gyvenusio. 
Virbalyje: ir Saliutės Kriščiūnaitės, 
gyvenusios Barzduose. Rašyti: Pet
rė Vosylienė, Majauskio g-vė Nr. 
11, Kaunas, Lithuania.

J ieškomas ANTANAS RIEKS P., s. 
Kazio, apie 60 nu aiuž., gyv. Dint- 
rant (Detroit?) mieste,.kilęs iš Tra
kų apskr., Onuškio vals., Spengli- 
nitikų km. Jieško sesuo. Atsiliepti, 
adresu: S. S. S. R., Kraanojarskij 
Kr., Paitizanskij R., Poc. Mina-Di- 
za, Anelė Aliukonienė, d. Kazio.

Jieškomoa — URŠULĖ RĄINYTĖ 
ir SEVERĄ RAINYTfi, dukterys 
Prano, kilusio iš Trakų apskr., Onuš
kio vals., Poniškės vienkiemio. Jieš
ko jų teta. Atsiliepti adresu: S.S.8. 
R., Krasnojarskij Kr., Partizanskij 
R., Poc. Mina-Diza, Zabelė Budrevi- 
čienė, d. Simono.

Jieškomas STASYS PRANC- 
KŪNAS, s. Mykolo, gim. 1910 m., 
iš profesijos agronomas. Jis pats 
arba žiną apie jį prašoma kreip
tis: 42 Bvelyn Avė., West Toron
to, Ont., Canada, Tel. RO 6-7132.

Jieškoma SERAFINĄ NAVIC
KIENE, našlė Aleksandro Navic- 
kio, anksčiau gyvenusi New Yor- 
ke, 158 E. 224 St. Jieško giminės, 
iš Lietuvos. Dėl informacijų kreip 
tis laišku: Mrs. Al. Steponavich, 
7255 S. Washtenaw Avė., Chica
go 29, III.

Giminės iš Lietuvos jieško JUR
GĮ STANKŪNĄ, Jono s. gimusi 
1913 m. Jis pats ar apie jį žinan
tieji tepraneša: Mykolas Biliūnas, 
22 Putnam Avė., Poil Chester, 
New York.

Prašau atsiliepti ADOLFĄ SI
MONAITĮ, Plikiškių km., Šiaulių 
apskr., arba žinančius apie jo li
kimą. Jam yra laiškas iš jo gimi 
nių. Skambinti: TUxeo 9-6106, 
Chicago, III., A. Simonaitytei.

Iš Kretingos jieško motina AN
TANO NAGALIAUSKO, anksčiau 
gyv. Philadelphijoje. Jis pats ar
ba. asmenys apie jį žinanti prašom 
atsiliepti šiuo adresu: Mrs. Vanda 
Vaiktus, 54 Galley Avė., Toronto, 
Ont., Canada.

/ieškomas BRANISLOVAS JAN
KAUSKAS, s. Simono, provizorius 
(vaistininkas), kilęs iš Marijam
polės. Į Ameriką atvykęs 1912 m. 
1935 m. gyv. Cicero, UI. (Tel. Ci
cero 49). Jis turi vaikus: dukra 
Geraldiną ir sūnų Ričardą. Jieško 
jo sesuo Lietuvoje. Jis pats ar jo 
vaikai ar kiti žinantieji ką nors a- 
pie jį ar jo vaikus prašomi rašy
ti šiuo adresu: Walter Macys, 399 
Wilson St., Waterbury. Conn.

Iš Lietuvos jieško JONĄ ME
ČISLOVĄ PLUNGĘ, s. Juozo, g. į 
1910 m. Prašau atsiliepti arba ži-l 
nantieji jo likimą pranešti: J. Sta' 
lioraičiui, 41 Van Stassen Blvd., 
Toronto, 9, Ont. Canada. ,

Jieškomas JONAS ZALIECKIS, 
sūnus Juozo, gyvenęs ar tebegy
venąs Anglijoje. Jam yna svarbus 
laiškas, Jieškomasis arba apie jį 
žinatieji prašomi atsiliepti šiuo ad
resu: Jonas Audra, 4122 Drum- 
mond St., East Chicago, Indiana.

Našlių klubas
Clevelande susiorganizavo vy 

rų ir moterų našlių klubas, ku
ris padės globoti jaunus liku- 

j sius našlaičius, kol likusi našlė 
j ar našlys susiras’ darbą, kol 
; kaip nors pastoviai savarankiš- 
| kai įsikurs.

ATVYKO
Šveicarų mokyklos laikrodi

ninkas, kuris sutaiso visokius 
laikrodžius. Iš seno padaro be
veik naują. Reguliavimą įr tik
rinimą su specialiomis mašino
mis atlieka nekomamai. Įsiti- 

i kinkite, kad tai yra teisybė. J. 

Karvelis, 3322 So. Halsted,

Chicago 8, III. Tel. YA. 7-0677.

i
P. S. Taip pat sutaisomi foto 

aparatai ir kiti precyziniai ins
trumentai.

KNYGA, R IRI VISADA (DOMI 
IR NESENSTA 

Tai Juozo Bvainto

Aloje knygoje gražios mOaų žmonių 
pasakos, su paveikslais. Jas mielai 
skaito Ir suaugę Ir jaunieji. Labai 
Unka lietuvių kalbos pamokoms. It 
viso 78 pasakos. Kaina |2.&0. Pla
tintojams didelž nuolaida.
Užsakymus kartu su pinigais siuskite

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois

Perskaitę

kitiems!
‘Draugą”, duokite

3^ n

CLASSIFIED AND HELP WANTED AUS
REAL ESTATE

DIANA FARMS

Reikės gydytojo liudymo 
vairuotojams?

Dr. Murray E. Gibbens, ku
ris suruošė specialią parodėlę 
Orthopedistų suvažiavime Pal- 
mer viešbutyje, pranašauja, 
kad jeigu susisiekimo nelaimės 
vis bus taip gausios, gali būti 
įvestas reikalavimas, kad lei
dimai vairuoti tebus duodami 
tik iš anksto pristačius gydyto
jo liudymą, jog tas asmuo ne
turi fizinių trūkumų, kliudančių 
jam vairavimą.

3233 SOUTH HALSTED STREET
Telefonas — DAnube 6-6966

Šviežiai Paruošta Paukštiena

nerimui pirkiniai šią savaitę: 
Naujas miir. 2 po 5. centr. šlld. 

klekv. butui atskirai, did. Ir Šviestis 
kamb., tuoj galima užimti abu bu
tus. statytas kaip sau.

Mflr. 4 kamb. perlais 611d., tik
$10.500, tuoj galima užimti.

Miir. 2 po 5, centr. 611d., tuoj gali
ma užimti vienų butų, kaina tik
$23,000.

Miir. 5 kamb. ir taverna, centr. 
šlld., garažas.

Mūr. 3 butai Ir maisto krautuve, 
labai gera vieta, labai geros sąlygos.

ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAX

2737 W. 43rd St., Cl 4-2390
Nekilnojamo turto pirkimas, 

pardavimas.
Income taksų pildymas

P LEONAS
REAL ESTATB

2735 West 71st Street 
' Visi telefonai: AVAlbrook 5-601S
! MISCEL1ANEOUS

I Įvairūs Dalykai

| LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi- 

I lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvlrtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur,
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
6108 S, Ashland Avė., Chicago 36, III.

REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
tr pai duodami uždlrb-■ 
eite per šių (stalgų.
AL. BUDRECKAS

REALTY
4081 Archei Avė.
(prie California g.)
1-Afayette 3-3384

BEI J* WANTED - VYRAI

Aloje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar 
navtmas.NORVILĄ

REAL ESTATE SALES 
2600 W. 59th St. Tel. I’rospect 8-B4M

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų pa rūpinimąsi

Pildome Inoomr Taksus 
VISŲ RCŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS

“Varpai” Real Estate 
General Insurance, Notary Public

5916 So. \Vestėm Avė.
REp. 7-6886 arba HEm. 4-7085

WE NEED 3 YOUNG MEN 
TO LEARN A GOOD TRADE, 
With An Excellent Future
Steady year around jvork with 
all Company Benefits. Will train 
beginners. This is an unusual 
opportunity for ambitious young 
men.

SEE M R. ELLIOTT
AMERICAN ENVELOPE C0.

3100 W. Grand Avė.
Tel. VA 6-5001

AUTO MECHANIC
All around. Mušt be good. 

Top pay.
General Auto Service 

1150 No. Clark

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRoppect 8-3579 (vak. ir semad.)

T AILOR—S ALE SMAN
Exeellent mctiey making opportun
ity for tailor able to sėli. \Yell 
established mens clotliing store. 
Ideal working c-onditions. Company 
benefits.

HARVEY BROS.
11124 S. Michigan

PU 5-3180 
II. GLUTH, Mgr.

Supjaustyta vištiena
kepimui
kepsniams
capon’ai
kalakutai
antys
vištiena sriubai 
troškinimui vištiena

Švieži kiaušiniai iš ūkio 
Ūkiškas sūris 
Grynas medus
Importuoti saldainiai 
Grybai, Konservai, Caviar 
ir kiti maisto gaminiai.

Apsilankykite šiandien

*J

PLU M B I N G
Llcensed, bonded plumben

Joks darbas nėra didelis ar mažas 
šaukite dabar. Kalbame lietuviškai

Tel. BEpubUo 7-0844 
WAlbrook 5-3451

PIRKITE ir parduokite savo ne 
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mane teisingu pataraa 
rimu.

E. KURŠIUS 

REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

Kas per mano įstaigą pirks 

ar parduos nekilnojamą turtą 

ekspertiškas income taksų pil

dymas vieniem metam nemoka

mai.

DRAFTSMAN 
TOOL DESIGNER

EXPERIENCED 
Excellent opportunity

Scully-Jones Company 
1901 So. Rockweli

Arthrilis ir Rheumatizmas Yra Nugalimi 
Naujais Išradimais

BUILDING & REMOPEUNO

VIKTORAS ŠIMAITIS 

General Contractor

Stato rezidencinius Ir komerciniu 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen 
luoja planus; Išrūpina statybos kre 
ditus. Skambinti vak.: VI 7-422* 
arba rez. tel. BĮ 7-3340. Kreiptis —

SI MAIGIA I 
Realty - BuHders - Insnraaea 

2737 West 43rd Street

CICERO — PARKHOLME. šv.
Antano parap. MŪRINIS 2-jų bu
tų — 5 ir 5 k. ir 3 k. MODERNIŠ
KOS vonios ir virtuvės. Alyva ap- 
šild., ATSKIRI “boileriai”. 2 au
tom. garažas. LABAI ŠVARUS 
NAMAS. Pajamos 10% kainos. 
5542 W. CERMAK RD. OLympic 
6-0666.

CLERK
Jan. Graduate for General Office 
Duries. No Experience Necessary. 
Modem Offices. Campany Be- 
neffts. Apply
DUPLI-COLOR PRODUCTS CO. 

2440 So. Michigan Avė.
TšNUOMUOJAMA

Marąuette Parke išnuom. 3-jų di
delių kamb. butas.

PRospect 6-2191

PROGOS — OPPORTUNITIES

Mes neseniai esame išleidę mū
sų vertingų tyrinėjimų praneši
mus apie puikius rezultatus pa- I 
siektus gydant vėžio, multiple 
sclerozo, polio, cerebral palšy, pro 
tinių sutrikimų, širdies ligas bei 
arthritą, Spears Chiropraotic Hos- 
pital, Denver, Colo. Viso to pa
sekmėje tūkstančiai “bevilčių” ir 
nusiminusių žmonių kurie maža 
ką težinojo apie šią įstaigą arba 
apie chiropraktiką rado naują vil
tį ir džiaugiasi suteiktų jiems pa
lengvinimų nuo šių ir daugelio ki
tų ligų..

Dabar yra ruošiami pranešimai 
apie mūsų naujausius tyrinėjimus 
duodančius patenkinančius rezul
tatus gydant tuberkuliozą, nuoma
rą, raumenų distrophiją, galvos 
skaudėjimą ir kitus problematiš
kus negalavimus. Nors šitas straip 
snis ypatingai liečia arthritą ir 
rheumatizmą, kviečiame rašyti 
mums dėl nemokamų informaci
jų apie didelį palengvinimą teikia-

tik raumenys; vėl kitais atvejais 
ir raumenys ir sąnariai. Kai kada 
visa žmogaus kūno sistema yra 
paliečiama, kurios pasėkoje seka 
t. vad. “rheumatinė širdis” arba 
pasikartojantis bendras rheumati- 
nis raumenų uždegimas.
Kokia Yra Rheumatizmo — Arth- 
rito Priežastis?

Kai ir daugybė kitų problema- 
tinių ligų anthritas ir rheumatiz
mas yra sukeliami ne vienos bet 
daugelio priežasčių kombinacijų. 
Jos yra skirtingos skirtinguose as 
menyse. Mūsų tyrinėjimai rodo, 
kad pagrindinės priežastys yra 
sekančios:

Įteikimas šio straipsnelio ser
gančiam draugui gal kartais 

išgelbėtų jo gyvybę.

1. Prispausti gyvybiniai nervai 
sujungimo angelėse tarp. nugar-

sužinoti faktus. Faktų pažinimas 
padėties nepablogins. Ir faktas y- 
ra, kad Spears Chiropractic Hos- 
pital tyrinėtojai rado pagrindo 
rodančio, kad pažengęs arthritas 
yra reumatinės rūšies piktybinė 
liga. Arthritas retai būna mirtin-i 
gas, bet jo veikimas ir simptomai I 
turi panašumo su tam tikros rū-( 
šies vėžiu. Pagrindinis arthrito pal 
žymis yra, kad jis paliečia tiktai 
sąnarius. Skirtingai negu kiti pik
tybiniai negalavimai jisai gali pa
sireikšti augimu ar naikinimu ar 
abiem jis gali padidinti ar sunai
kinti apimtus sąnarius.

Rentgeno peršvietimai ir kraujo 
tyrimai rodo kaikurių panašumų 
su vėžiu. Maistas, kuris pablogi
na vėžį, pablogna ir įsisenėjusį 
arthritą; gydymas Spears ligoni
nėje teikią pagerėjimą vėžio at
veju yra labai gelbstantis įsisenė- 
jusio arthrito atveju.
Vėžys Gautine Kitų Ligų Pasek

kremzlės yra sunaikintos; kartais 
sąnariai nepaprastai padidinti pri
augimu sergančio kaulo ląstelių, 
kartais kaikurie sąnariai rodo pa
didėjimus kartu su nykimu kremz 
lių ir jų jungiamų kaulų.
Nuostabus Spears Ligoninės Sąna
rių Gydymo Darbas.

Išradimai išvystyti Spears Chi- 
ropraktinėje ligoninėje sunaikin
tiems vaikų sąnariams pagydyti 
bei suaktyviniti kitų ligų iškreip
tus suaugusių sąnarius, taip pat 
pasirodė tinkantys daugelyje at
vejų gydant paliestus sąnarius 
piktybinio arthrito.

Tūkstančiai Laimingųjų Dėl Pa
sekmingų Rezultatų.

Nežiūrint to, tūkstančiai paci
entų atvykstančių į Spears iš į- 
vairių Amerikos valstybių ir kai
kurių užsienio valstybių skelbia 
stebuklingus rezultatus, mes ne- 
tvirtinam, kad mes pagydom. Tik
tai gamta pagydo. Mūsų darbas

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Buildcrs Gcn. Contrnctors 

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

Namų Įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

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

Tel. PRospect 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicagc 29, Ui.

Lietuvių rajone parduodama
MAISTO PRODUKTŲ 

KRAUTUVE

Savininke susirgo, todčl krautuvė 
parduodama už prieinamų. kainą. 
Prie krautuvės yra atremontuotas 4 
kambarių butas. Skambinti telefonu 
PO 4 vai. p. p. CL- 4-6056.

Savininkas parduoda GROSERNĘ. 
Moderniška, seniai įsteigta. Gerai ei
nąs biznis: labai geroj vietoje. Turi 
tuojau parduoti dėl ligos. čia yra 
gera vertybė! ATVYKITE IR PIR
KITE. 2734 W. 59th St. Skambinti 
PRospect 6-5006 po 6 vai. vak., visą 
dieną sekmad.

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
IAV PILIETYBEI

me.

Vienas iš dviejų Spears Chiro
practic Hospital pastatų veikiantis 
dabar. Kada jau trečias pastatas 

3-74 bus užbaigtas, (dabar eina jo sta- 
♦ K 4 tyba), Spears turės apie 8000 lovų. '

J. BREIVE and SON
; CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct, Cicero 50, III

Statome nanjns namas ir garažas 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų (vairios remonto darbus, skabiai 
gerai ir pigiai.
Saukite DAnube 6-2793 nuo 9 »ai 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
M. OLympic 2-5121 nuo S vai 

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

0UR Wx>^
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Pagal šią knygelę daugelis tapo 
JAV-vių piliečiais. Siūlome kiek
vienam ateivių ją įsigyti, kas pa
lengvins išlaikyti egzaminus.

tvinusiam, u dtHDKjuia, anglų 
Ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Wells. Kaina 
60 centų.

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

nišom su užsakytu iStl
DR AUGAS” 2834 S O»- - , n 

Cblc»e«> w D’

Skelbkit^ liraiijji

mą sugebančių chiropraktikų čia 
ir visur kitur nuo šių ir daugelio 
kitų ligų įvairaus amžiaus ligo
niams.

Kas Yra Arthritis — Rhearaa- 
tlzmas?

Tai bendri pavadinimai skaus
mingiems ir griaunantiems uždegi
mo procesams apibūdinti, vykstan
tiems sąnariuose, raumenyse, o 
kai kada ir kitose kūno dalyse, 
“Rheumaitizmas yra bendras ter
minas apibūdinantis tam tikros 
formos sąnarių, raumenų, širdies 
ir kitų audinių uždegimų. “Arth- 
ro” reiškia sąnaris, “itis” reiškia 
uždegimas. Tad Arthritis reiškia 
uždegimą arba rheumfltizmą vie
no ar daugiau sąnarių. Įvairūs 
vardai panaudojami rheumatinlus, 
bei arlhritiniua negaJavimus api
budinti, paeina nuo ligos vietos 
bei jo pažengimo laipsnio.

Ksikuriais atvejais tik vienas 
sąnarys yra paliestas, kartais ke
li ar net visi sąnariai; kai kada

kaulio sąnarių užtvinsta ir trfikdo 
nervų energijai pasiekti sąnarius 
ir kitas paliestas kūno dalis.

2. Netvarkingas virškinimas or
ganų veikimas, asimiliacija bei e- 
liminacija iy rinkimasis kūno ga
minamų nuodų sąnariuose bei au
diniuose, nusilpnintuose blogo ner
vų veikme,

S. Nebalansuotas gaminimas ga
lingų natūralių hormonų, reika- 
Hngų 'normaliam kūno funkcjjo- 
navimui, kuris įvyksta kai vienos 
liaukos veikia per stipriai, idtos 
per silpnai.

4 Pathokgen’ai ir Malignin’al— 
ligų nuodai ir nuodingi fermentai 
permetami į visą kūno sistemą iš 
sąnarių, organų, liaukų ir kitų an 
dinlų, kuriuose degenerativtnlai ar 
piktybinis veikimas jau yra ak
tyvus.
Ar Arthritas Yra Giminingas Vė
žini?

Kitus gal nustebins toks klausi
mas, bet tyrinėjimų tikslas yra

Mūsų tyrinėjimai rodo, kad vė
žys yra atskira ir aiški liga. Ji 
yra dažniausia galutinė kitų li
gų pasekme, dažnai sutinkamas 
kartu su kitom ligom. Ligos, ku
rios gali baigtis piktybine forma 
—vėžių yra dažnai uždegimo 
("itis”) rūšies ligos ir įsisenėju
sios arthrito formos žinomos kaip 
"Hypentrophic arthritis, atrophjc 
arthritis, rheumatoid arthritis ir 
arthritis deformans”, yra tiek pik 
tos, kad jas beveik tiksliau būtų 
vadinti rheumatoidiniu sąnarių vė
žiu.

Kaip ir kaikurios vėžio rūšys, 
kurios yra augimo “ėdimo" ti
po, arthritas pažengusioje formo
je yra dažnai augimo ir nykimo 
procesų kombinacija.. Kai kuriuo
se arthrito apimtuose sąnariuose

yra tiktai jai padėti. Mes darome 
tai patenkindami daugelį tūkstan
čių. Kadangi apie 90% mūsų pa
cientų atvyksta pas mus, kai vi
sur kitur jų ligos yra paskelbtos 
nepagydomom, • savaime aišku, kai 
kurie atvyksta per vėlai pilnam 
palengvinimui, bet didt’.’ daugu
ma grįžta namo pilniai patenkinti 
ir laimingi. Į tuos įeina didelis 
skaičius sergančių arthritu ir reu
matu.

Dėl tolimesnių informacijų pra- 
I šome kreiptu pas vietinį chiro- 
' praktą ir rašykite Spears Chiro- 
• practic Hospital jei. norėsite gau
ti dokumentalinius įrodymus įvai
rių ligų pagydimo rezultatų ne 
mokamai. Taip pait atsiūskite pa
vardes savo draugų norinčių gau- 

, ti mūsų literatūros.

S t a t t m «
NAMUS IR
GARAŽUS

Ir atliekame vigus statybos Ir pe 
tvarkymo (remodeltng) darbus

MASTER BUILDP»S
General Contractlng Co.

(8av. V. Sodeika Ir J. Skorrbskaaj 
i600 8. ISTH CT., CICERO 60, IL1 
Tel. OT.ympio 2-7381: TO 3-423S

%

NEW
HIGHER

SPEARS CHIROPRACTIC HOSPITAL 
DEPT. L-106 ' DENVER. COLOMDO

PASTABA: "Draugo" Red. ir administracija neima atsakomybės už šiame skelbime paminėtų faktų.

ĮSIGYKITE DABAR

TĖVAS PIJUS
istorijoje yra pirmasis kunigas 

kuris turi Kristaus žaizdas. Tė 

vąs Pijus yra garsus nepapra

stais darbais ir Dievo malonė 

mis. Knygoje aprašoma pra

našysčių dovaną, nuostabūs iš

gijimai, ekstatiniai persikėlimai 

ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 

vra įdėti 32 paveiksmi. Kaina 

<2.00.

Galima gauti “DRAUGO“ 

Administracijoje 

2884 So. Oakler Avenne 
CHICAGO 8, ILLINOIS

RATES
TOOLMAKERS, DIEMAKERS

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

MACHINISTS
To repair and maintain Standard and epecial machinery. 
Central tool roams are air conditioned \vith finest equip- 
ment and best, safest vvorking conditions.
Wage progression and merit inereases.

10% night bonus. — Ovcrtime.
Excellent pension plan, paid vacation and holidays, and 
many other benefits at no cost to employee.

WESTERN ELECTRIC
APPLY

CICERO AVĖ. & 23D PLACE
Employment office open Monday thni Saturday.
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Cliicagoje.

Futbolo Klubo |>obū\ is

Žurnalisto primicijaKun. J. čepukaitis išvyko į 

Floridą

Olandų rašytojas ir žurnalis- 
Sv. Andriejaus parapijos kle-1 tas Pieter Van de Metr de Wal-

i nazijos pastatus sudėtas vienas 
j milionas dolerių. Kita tiek kaš- 
I tuos antroji statybos dalis. Kai 

Prie gražiai padengtų šv. An-, žiūri į tuos moderniškus rūmus, 
driejaus parapijos salėje stalų Į negali tikėti, kad tai rezultatas 
ilgesnėmis ir trumpesnėmis kai intensyvaus ir kupino švento

Sausio mėn. 27 d. Vyčių sa- b°mis buvo paryškintas Leono ryžto Kazimieriečių seserų re
lėje įvyko Chicagos Lietuvių Kaulinio vaidmuo organizuojant niėjų būrelių, kurie dažnoj lie- 
Futbolo Klubo, naujai pasivadi- Meno ansamblį, bei vadovaujant tuvių kolonijoj telkė centą prie 
nusio “Lituanicos” vardu su- jo dainai, kuri pastaraisiais me cento, kad Newtowne pastaty- 
į uostas pobūvis, kuriame buvo I tais buvo pasiekusi gan gražaus tų lietuvišką mokslo įstaigą ir 
išdalinti medaliai, pelnyti 1956' Meno ansamblio vardu lietuvių senelių prieglaudą,
m. “National Soccer League“ II kal^j?s V. šalčiūnas kaip ben-
divizijos pirmenybėse, ten lai-! dro darbo atminimą L. Kauliniui 
mint I vietą.

Čia į susirinkusius futbolinin 
kus ir jų svečius prabilo Lictu-

Šiuo metu seserys (jų čia yra 
11) moko 160 mergaičių, ku
rios buvo susispaudusios gan 
ankštuose senuose namuose.

vos konsulas Chicagoje dr. P. 
Daužvardis, kuris pabrėžė, jog 
kiekvienas lietuvių laimėjimas, j 

nežiūrint kokioje srityje jis bū-, 
tų pasiektas, yra visos lietuvių' 
tautos laimėjimas. 1

"Todėl man yra malonu svei
kinti ir linkėti jums ir toliau 
skinti laurus ir dirbant sportinė 
je srityje prisidėti prie Lietuvos 
laisvinimo bylos”— kalbėjo kon 
sulas.

Po savo žodžio dr. P. Daužvar 
dis išdalino gražius “National 
Soccer” lygos skirtus medalius, 
kuriuos gavo šie futbolininkai: 
K. Baltramonas, A. Blandys, R. 
Gavėnia, R. Koženiauskas, R. 
Libus, J. Linartas, J. Kaunas, 
A. Leifertas, A. Malinauskas, 
A. Martinkus, J. Perkūnas, V. 
'□milijonas, L. Povilaika, T. Re- 
meikis, V. Rekėtis, V. Sipavi
čius, A. Stulga, E. Sadauskas.

Be šių, medalius dai‘ gavo: 
buv. Klubo pirm. Edv. Šulaitis, 
dabartinis pirm. Vacį. P. Num- 
gaudas, futbolo komandos vad. 
Vyt. Miceika, rėmėjai: V. Šim
kus, J. Gaidelis, M. Pauperas ir 
Tučinskas.

įteikė gražų lietuvišką kryžių.
Be jo, žodį tarė buvęs Meno 
ansamblio globėjas kun. S. Rai
la, Bendruomenės valdybos var- Naujame pastate yra 500 vietų, 
du jos pirmininkas L. Bura, Erdvios ir turtingai įrengtos 
Kultūros tarybos vardu jos vi- klasės, geras seserų Kazimierie- 
cepirm. B. Raugas. Ramovėnų £įų auklėjimas yra pilna garan-
vardu A. Impulevičius. Nuotai
kai pritaikintą eiliuotą humoris- 
tiką skaitė A. Šalčiūnas ir A. 
Gedvilą. Savo žodyje L. Kau
linis pareiškė padėką Meno an
samblio dalyviams už gražų ben 
drą darbą, bei už parodytą nuo 
širdumą suorganizuojant šį po
būvį, o tai ką jis daręs, tai esan 
ti tik išpildytoji pareiga. Pobū
viui vadovavo A. Gaigalas.
Worcester, Masą.
Persikėlė į milijoninės vertės 

pastatus

Šalia Philadelphijos esančia
me Newtown Seserys Kazimie- 
rietės jau eilę meių savo akade-

tija, kad nuo ateinančių moks
lo metų pradžios ši mokykla bus 
pilnutėlė.

bonas ir Amerikos Lietuvių Ku
nigų vienybės pirmininkas kun, 
J. Čepukaitis sausio mėn. 21 d. 
išvyko mėnesiui į Floridą, kur 
tikisi sustiprinti savo pastaruo
ju ’aiku pašlijusią sveikatą. Iš
vykusį kleboną pavaduoja kun. 
J. Degutis, o jam talkinti atvy
ko kun. Mačiulionis, MIC. 

Rengiamasi Tautų mugei

metais Tarptautinis

cheren, 76 m. amžiaus, kuris 
įstojo į benediktinus ir gavo 
kunigo šventimus, neseniai at
laikė savo pirmas iški’mingas 
šv. mišias. Į jas atsilankė ra
šytojai iš Belgij ’s ir iš įvairių 
Olandijos dalių. Jis atgiedojo 
šv. mišias Šv. Povilo abatijoje, 
kur 1955 metais padarė vienuo
liškus įžadus, praslinkus me
tams po jo žmonos mirties. Ku- 

Ir šiais metais Tarptautinis' ni£° šventimus jisai gavo sese- 
Institutas organizuoja tautų! r4 benediktinių koplyčioje, kur 
Mugę, į kurią pakviesti ir lietu- į j° duktė yra seselė. Rašytojas 
viai. Mugė įvyks Commercial

Mieliems Prieteliams JOANAI ir ANTANUI PUMPU- 

ČIAMS, mirus brangiai Mamytei ir Uošvei
A. f A.

PETRONĖLEI BAKŠIENEI,

giliausią užuojautą reiškia

Jadvyga ir Pianas Gabrėnai

JOHN F. EUDEIK1S
Museum salėje 
d. d.

balandžio 16-17

Pirkit Apsaugos Bonus!

Van de Mter yra konvertitas, 
vienas iš nirmaujančių Olandi
jos plunksnos žmonių. Labiau
siai jo vertinamas veikalas yra 
“Baltasis rojus” — apie kartū
zus.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
FRYS MODERNIOS KOPLYČIOJ

4605 07 South Hermitage Avenue 
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas Lietuvio 
kai angliškas žodynas Parašyta* | 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50 
Ga: narna “Drauge *, 2354 South
Jakley Avė., Chicago S. 11
XXX»fXXXXKXXXXXXXXX. oooooo

ĮKVEPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

mijoje, kuri žinoma Joseph Ma-į p j J * • Dailiai 

rie vardu, moko gražų būrį mer. **• ** U ^1 Ų ____ 1 >gražų
gaičių. Šiomis dienomis ši mo
kykla persikėlė į naujus moder-, 
niškus rūmus, kurių žemės pra-;

Romanas

yra
milžiniško pastato pirmoji da- 

į lis, t. y. gimnazija, o antroji 
• dalis — senelių namai bus sta- 

Pobūvio metu buvo skaniai tomi netolimoj ateityje. Į gim-
pasivaišinta, o taip pat ir pasi----------  ~ ~ ~- ------------- - ~
linksminta susirinkusio jaunimo
tarpe. E š.1

Pagerbtas Meno ansamblio i 
vadovas

Lietuvių Meno ansamblio va
dovas Leonas Kaulinis dėl susi
dėjusių aplinkybių iš Meno an-' 
samblio pasitraukė. Sausio mėn. 
19 dieną Meno ansamblis, pa-1 
rodydamas Leonui Kauliniu:! 
dėkingumą už jo ilgametį dar 
bą. surengė vaišes, į kurias bu
vo pakviestas ir nemažas bū
rys Meno ansamblio bičiulių

f
A A-

ONA WALTERS 
Valutkevičienė

(Alanskytė)
Gyveno SL’22 S. PoOrin St. 
Mirė anubio 2lt d., 1957, 1 v.

popiK sulaukus SL-nalvčJ. Gi
mė Lietuvoje

Amerikoj- išgyveno 57 m 
Pasiliko didGionie nuliūdi

ni'. 5 dukterys: Anue, Ilclen 
Maaon. žentas John. Marge 
\Vinnikc. žentas Arnold. Mary 
Warren, žentus Stuart ir Lil- 
iian Kyner, žentas Edu-arrf, 
sūnus Pat, marti Modeline, se
suo Mnggie Paskier. jos vyras 
JOhn. 9 anūkai, 3 proanflkai ir 
kiti giminės

Priklausė Tretininku brang.
Kūnas pašarvotas Jurgio !•'. 

Iludniino koplyčioje, 3319 So. 
Lituunica Avė.

l.abiotinės Įvyks šeštud.. va
sario 2 d., Iš koplyčios S:30 v. 
r, to bus atlydėta Į Sv. Jurgio 
parap. bažnyčių, kurioje Įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. I’o pamaldų bus nu
lydėta ) Sv. Kazimiero kapi
ne*.

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnus, 
marti. ž*ntaJ. arnikai ir pro- 
i.nukal.

IjUldotiiviij direktorius Jur
gis Itudinimis, YArds 7-1 I3f*.

81 knyga, pasakodama kovos ui 
. . . . .. spaudos laisvę žygius, yra Įkvėpimųkasimais įvyko praeitąjį atvely- knyga, paskatinanti mus tvirtai lai- 

kį. šiuo metu yra baigta šio I ^Vjamdmui Ž°di yra Dulkl d°

VIKTORO K O Ž I C O S 
Lietuviška gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
3lt psl., Broniaus Marino virSells 
kaina $3,00.

lietuviškos literatūrom ugdymą* 
yra visu susipratusiu lietuviu darbas. 
Užsakymus su pinigais siuskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley A vena© 

CHICAGO 8, DLL.

A. A.

JONAS SHILLING
Gyveno Yalparaiso, Ind. Tel. Chicagoje GArden 4-8717. 

Anksčiau gyv. Chicagoje.
Mirė sausio 28 d., 1957, 2:45 vai. popiet, sulaukęs 66 m. 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Telšių apskričio, Varnių kaimo.
Amerikoje išgyveno 4’ m.

Pasiliko dideliame nulitdime žmona Elena (Samuilj'tė), 
duktė La Verne Kanschat, žentas Edward, anūkas Ronald, bro
lio sūnus Antanas Shilling ir šeima, švogerka Sofija Juozapa
vičius, jos vyras Vincentas ir šeima, švogeris Jonas Samuilis, 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko sesuo Marijo

na.
Priklausė Liet. Baltes žvaigždės klubui ir Liet Piliečių 

Darbininkų Pašalpos klubui.
Kūnas pašarvotas Lackatvicz koplyčioje 2424 W. 69th St.

Laidotuvės įvyks penkt. vas. 1 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėtas į Svenč. Panelės Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyk- gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, duktė, žentas ir anūkas.
Laidotuvių direktorius Steponas Lackatvicz. Tel. REpub

lic 7-1213. '•> - -

A. A.
ELEANOR

DONIKAUSKTENfi
Gyv. 10829 S. Ridgeivay Avė. 

Tel. PRescott 9-0945
Anksčiau gyvenusi \Vest Sidėj.

Mirė sausio 30 d., 1957, su
laukus senatvės. Gimė Lietu
voje: kilo iš Telšių apskr., Tve
rų parap.

Amerikoje išgyveno 60 in.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me duktė Ona I>obro\valskie- 
nė, anūkai Eleanor Dibulak ir 
Aleksandras I)obrowalskis, ki
ti giminės, draugai ir pažįstami 
mi.

Priklausė I.KKH Kp. 100, 
Tretininkų Dr-jai. Buvo amži
na. narė TT. Marijonų Rėmėjų 
Draugijos.

Kūnas bus pašarvotas ketvir
tadienį 6 vai. vak. Lackawicz 
koplyčioje. 231-1 W. 23rd PI-

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
vasario 2 d., iš koplyčios 9 v. 
ryto ims atlydėta į Aušros 
Vartų parap. bažnyčių, kurioje 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta Į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Duktė ir anūkai 
laidotuvių direktorius Ste

ponas l-aekayvicz. Tel. VIrginia 
7-6672,

GU2AUSKŲ
REVERLY HILLS GftLINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke- 1 
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

♦ 2413 Mest 63r<l Street
Tel. I*|{os|xx-t H-OIUM ir VU 8-0S31. ]

10 Atsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti 
Standard Federal Taupymo B-vėje

1. Stipriausia Taupymo Bendrovė Chicagoje.
2. 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 l/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 11 -tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį.

CHARTERED AND SUPERVISED BY 

THE UNITED STATES GOVERNMENT
JUSTIN MACKIEWICH, President 

JUSTIN MACKIEWIUH, Jr., Vice-President

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.

LIODĖSIO VALANDOJ 
šjakift

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausimo 
koplyčių, arčiau jūsų namų.

4NTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai — GRavehilI 6-2345 arba 

TOvvnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- Mes turime koplyčias’
vimas dieną ir nak- Ja visose Chicagos ir’

1 tį, Reikale Saukite 8 ^ose^an^° dalyse ir ’
1 mus. tuojau patarnaujame I

l/2% PADIDINA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

DIVIDENDĄ ! Standard Federal Savings
C R A N E S A V I N G S ‘7^

2555 ĮVEST 47th STREET LAfayette 3-1088
B, K. I’letkirn lez, pre/-; E. K. I‘letklewk:z, sek r. Ir advokatas

Mokam' aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkamu 
tttlnlylM'a bonus. Iimpy tojams putnriun linui nemokumui.

Pradėkite tuiip)ll atidarydami sųskuitų šiandien. Apdrausta iki $10,00(1.

Darbo valandos: pirmad. Ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir peuk. 9 iki 0; treč. uždaryta, o ieėt. nuo 9 iki vidurdienio,

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

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

PHONE: VIrginia 7-1141

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

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

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

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

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

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

Jasaitis — būtkus
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III. Tel. OLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICŽ
2424 M. 69th STREET REpobUo 7-1213

2314 M’. 23rd PLACE VIrginia 7-6672

VANCE FUNERALHOME
1424 S. 50lb AVĖ. OLympic 2-5245 ir T0wnhall 3-9687

i?iiį iŽaiifciniLj iliii iLnLnĖJi įj'ntjliLi
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, x Chicagos šaulių klubo 
nauja vadovybė buvo išrinkta 
sausio mėn. 27 d. metiniame 

i narių susirinkime Liet uvių 
auditorijoje. Dabar valdybą su-

VIEŠNIA IŠ ITALIJOS CHICAGOS ŽINIOS kas ką ir kur

/ mus
x Marquette Parko Lietuvių: nienė, J. Ulevičius. Kandidatai: 

Bendruomenės apylinkės vai-j v. Šimkus, J. čėsna ir P. Dir- 
apsvarsčiusi finansinius \ kis. Kontrolės komisija: A.

Mackevičius, M. 
kandidatai — J. 
Ulevičius. Garbės

Amerikos Lietuvių Bendruo- mosi sąlygos nelengvėjo. Iš ar
mėnės Chicagos apygardos vai- t imu jų pagalbos negalėjo lauk- 

daro: kun. A. šeštokas, J. dyba ėmėsi iniciatyvos j JAV ti, nes šeima pasiliko Lietuvoje, 
[Vepštas, A. Gintneris, VI. Iš- pasikviesti su koncertais Jani- o Vaka»uo. e tebuvo ti.c sesuo, 
ganaitis, V. Abramikas, J. Pa- ną Liustikaitę. Su visa eile lie-
kalka, N. Šapalaitė, K. Rožė- tuvių kolonių tariamasi dėl jos

dyba,
reikalus, nutarė per spaudą j Juodka, L.
kreiptis j visus Marųuette Park 
gyvenančius lietuvius, kviesda-

Griškėnienė, 
Pocius ir K.

koncertų organizavimo, o su kai 
kuriomis jau susitarta. Kovo 10 
d. numatytas jos koncertas Chi 
cagoje. Šiuo metu Janina daina 
vimo tebesimoko Italijoje.

Bet J. L ustika.tė priklauso 
prie tos žmonių kategorijos, ku 
rie savo užsibiėžto tikslo siekia 
atkakliai ir visomis jėgomis. 
Šen ir ten kaip dainin nkė vie
šai pasirodžiusi ir gerai jvertin

Mergaites nužudytos tačiau po to moKslininkų 
gruodžio 28 d. reiškimo policija suskato

Naują sensaciją Chicagoje žudikų jieškoti.
atskleidė medicinos ekspertai.
Suvesdami skrodimo duomenis 
ir informacija;-, gautas labora
torinių tyrimų dėka, jie tvirti
na, kad Grime s seserys buvo 
nužudytos maždaug praslinkus 
penkioms valandoms po to, kai 
jos gruodžio 28 d. išėjo iš na
mų į kino teatrą. Tokį sprendi
mą padaryti mokslo ekspertus 

vienos

n_ — Budriko radijo programa. 
” Dainuoja Algirdas Brazis. Pasi- 
vėl klausykite šį vakarą Budriko ra

dijo programos iš stoties WHFC 
nuo 6 iki 7 vai. Tikrai gėrėsitės 

Tardymo metu visiems gilų gražiomis lietuviškomis dainomis, 
. kurias dainuos žinomas baritonas

lt ate įyztingas nuzu- Algirdas Brazis. Jam akompanuos 
dytųjų motinos žodis. Paneig- radijo orkestras.. Taipgi bus prn-
dama tuos pasakojimus, kad ,\as laimėjo praeitos savai-

... . ... les rrųshų konkursą, šias progra-mergaites daužėsi po tavernas mas duoda savo lėšomis Juozo

ta, ji pagaliau ryžosi lemiamam 
Janina Liustikaitė yra girnų- gyvenimo sprendimui: vykti stu 

si Žemaitijoje Tryškių mieste- dijom Italijon. Ko ji verta kaip paįenkė faktas kad 
ly. Gyveno vėliau Papilėj, mokė dainininkė, ji nutarė pasiteirau mcrgaitgs viduriuose dar ’buvo 
si Viekšnių progimnazijoj ir ti pas žinomą pasaulyje Benja-| rasta3 maista3i kokį išeida.
Kauno “Saulės” gimnazijoje, miną GigU. Ir jai pavyko B-,ma suvalgė. Motina per tardy- 
1942 m. įstojo , siaubų muzikos Gigli pamatyti ir apie savo dai- mą pasakg> kad mergaitgs val. 

institucijų palaikymui. į plenumo posėdis įvyko Holly-į mokyklą> mokėsi St. Dievaity- navimą jo nuomonę sužinoti: “I bulvių košSs3 tuna žu.
Tautinis solidarumo mokės- tės dainavimo klasėje. Ligi tre- think she is advanced enough vieSi užsigėrūsies Coca Cola,

paėmusios saldainių, kurių tar
pe buvo ir su riešutais. Iš na
mų jos išėjusios apie 7 vai. v.

Šitoksai ekspertų sprendimas 
patvirtina motinos ir kitų na-

ma užsimokėti tautinį solida- j teismą sudaro: gen. K. Mustei- Į 
rūmo mokesti. Kiekvieno lietu- Į kis, kun. B. Sugintas, adv. R. i 
vio sumokėtas mokestis skiria-! Skipitis. Kandidatai — prof. A 
mas lietuvybės išlaikymui, lie- Rukuiža ir S. Radzevickas. 
tuviškų mokyklų rėmimui ir
visų kitų lietuviškų kultūrinių

X Tautinių šokių šventės

tis 1956 m. buvo nustatytas 1 
dol., o 1957 m. — 2 doleriai.

Tautinį solidarumo mokestį 
prašoma sumokėti, 
tautinį solidarumo 
sekančiose vietovėse: 
niai, 2511 W. 69 str., maisto 
krautuvė, 2659 W. 71 str. ar 
pas apylinkės valdybos narius 
ir seniūnus.

kurioje plačiau buvo aptarta 
eiga ir atlikti darbai. Komite
to nariai, pagal savo paskirtus 
atlikti daraus, padarė praneši
mus. Buvo paskirti vadovai! 
nakvynių — Paštukas ir tech- 

Margi- nįkįneį — Bartkus. Reper
tuaro komisija jau baigia savo 
darbus. Kitų komisijų vadovai 
greitai bus paskirti. Darbas 
sparčiai ir sėkmingai varomas 
pirmyn. Jau baigia įsiregist
ruoti beveik visos JAV ir Ka
nados didesnės lietuviškos ko
lonijos.

paimant
ženklelį,

X A. O. Martinkienė, Club 
Aldona savininkė, 2259 South 
\Vestern avė., šį šeštadienį, va
sario 2 d., rengia savo gimta
dienį. Svečiai bus vaišinami 
skaniais užkandžiais. Šokiams 
gros linksma muzika.

X Jaunimo stovyklavimo
pradžia pas liet. saleziečius prie 
Cedar Lake, Ind., numatyta lie
pos mėn. 6—7 d. d. ir tęsis sep
tynias savaites. Naujai pasta
tytose patalpose tėvai salezie
čiai galės talpinti vienu metu
apie 200 berniukų nuo 8—16[dos- meno, moksleivių, 
metų amžiaus. Pageidaujama, 
jog numatantieji leisti stovyk
lauti savo vaikus iš anksto už
sisakytų vietą ir norimą sto
vyklauti laiką. Tai galima pa
daryti pradedant nuo vasario 
mėnesio, nes vėliau, likusios 
lietuviais berniukais neužpildy-

X Jaunimo kongresui ruošti 
birželio mėn. 29 d. Morrison 
viešbutyje jau posėdžiavo jau
nimo atstovų komisija, kuri nu
statys kongreso programą. Jau į 
beveik aišku, kad bus 3 plenu
mo posėdžiai ir apie 6 įvairios 
sekcijos, kurios turės atskirus | 
posėdžius tame pat viešbutyje, i 
Buvo kalbėta apie sporto, spau- 

prakti-
nių mokslų ir kitas.

X šaulių klubui Chicagoje 
priklauso keturi kunigai, kurie 
energingai reiškiasi jos veiklo
je. Vieni priklauso valdybai, 
kitį garbės teismui, treti renka 
aukas M. Jankaus aklam sū
nui, ketvirtas atlieka kitas jam 

tos vietos bus papildytos ang- pavestas pareigas. Tai yra kun.

ir viešbučius, ji pareiškė:
— Mano mergaitės yra ne

begyvos. Jos gintis nebegali 
Aš ginsiu jų garbę.

Ekspertų tyrimai motinos 
viltims buvo palankūs. Be kitų 
dalykų, jie nerado ženklų, kad 
mergaitės tūtų gėrusios alko
holio.

Gaisras gazolino 
sandėliuose

Budriko namą rakandų, televizijų 
ir auksinių daiktų krautuvė Chi
cagoje, 3241 S. Halsted St. Pasi- 
klausikite. Pranešėjas

— Ralfo Chicagos apskrities
valdybos metinis narių susirinki- 
ii-’s įvyksta vasario mėn. 3 
penktadienį, Hollywood salėje, ku
riame bus renkama valdyba ir 
kontrolės komisija. Beto, padarytas 
pranešimas iš Balfo seimo Detro
ite, aptarti kiti šalpos reikalai. 
Balfo skyriaus nariai, kurių Chi
cagoje yra 11, kaip atskirai vei
kiančių po visą miestą, prašomi 
atsiųsti savo atstovus ir paragin-

_ ti kitus narius susirinkime daly-
Standard bendrovės gazolino į vauti, nes norima turėti apskri- 

sandėliuose VVhitinge, Ind.,' ties valdyboje po vieną narį iš 
nakčia į trečiadienį įvyko d.'.de-

.... ... . , ... hs sprogimas ir kilo gaisras,miskių pažiūrą, kad mergaites , . . ,. . . ,,7. , , kurio metu liepines sove dau-negalejo lakstyti po Madison . , . n ‘ ,. J o r- . . giau kaip 200 jardų augštynrestoranus ar tavernas. Taipgi * ,. , . . ./ , . -. ,. . j Apylinke nušvito kaip dienątas sprendimas sugriauna Bed- r. - .... ............ , . A . Dege tankas ties 29 gatve irwellio prisipažinimą, kuris tvir- , _. j •• j Dickney road. Sprogimas ištino, kad jis su draugu mer-,, ... .. x.j. . . „ o bloškė gazoliną su atplaišomisgaites nužudęs sausio men. 13 ... . , , „ « .” „ . .... .. ... . į keturių akrų plotą. Gaisrasd, Tai aiški netiesa, tačiau dar , r1 buvo

kiekvieno skyriaus, kas būtų ge
resnė ir sėkmingesnė veikla Bai
to organizacijoje.

— Moterų Sąjungos 20 kuopos 
Brighton Parke susirinkimas įvyk
sta antradieni, vasario 5 d. 8 v. 
p.p. Nekalto Prasidėjimo parapi
jos mokyklos salėje. Kviečiamos 
visos ra rėš ir viešnios.

Valdyba

liškai kalbančiaisiais, iš kurių 
bus sudaryta atskira grupė.

X Kas norėtų į savo vietovės 
surengtos Vasario 16 d. minė
jimą atsilankiusiems svetim
taučiams suteikti šiek tiek

A. Šeštokas, kun. B. Sugintas, 
kun. S. Laurinavičius ir kun. 
V. A. Mantautas.

X Kun. B. Sugintas paskuti
niu laiku sudarė 4 naujus bū
relius po 20 asmenų. Daoar ji-

gesinamas chemikalais,' 
specialiai tam paruoštų vyrų. j 
Po dviejų valandų gaisras buv. 
sukontroliuotas. Buvo privežta i 
smėlio, kad būtų galima už
tvenkti gazolino tolimesnį bė-i 
girną į šalis. Sprogimo metu J 
žuvo 9 darbininkai ir sužeista 
apie 50. Padaryta keletas mi- 
lionų dolerių nuostolių.

Brolybės savaitė

Chicagoje vasario 17—24 die
nomis bus Brolybės savaitė, 
ruošiama JAV Krikščionių ir 
Žydų konferencijos, šios savai
tės metu bus iškeliamas reika 
las gražaus sugyvenimo tarp 
įvairių rasių ir tikybų žmonių 
Pasiruošiant tai savaitei jau 
antradienį buvo vadovaujančių 
asmenų pietūs ir pasitarimas 
Sheraton viešbutyje. Kalbėjo 
pianistas Liberace. Jis pabrėžė:

— Vienas iš brangiausių da
lykų, kuriuos programų pildy- 
tojas gali turėti, yra tikėjimas, 
ir aš tai stengiausi savo pro

nėra pašalinta galimybė, kad 
Bedwell dalyvavo jų nužudyme 
anksčiau.

Tos visos naujos informaci
jos buvo atskleistos tardytojo 
salėje. Čia buvo ir nužudytųjų 
motina, kuri skausmingai at
sakinėjo į klausimus, bet ir pa
ti klausė: jeigu Bedvvell tvirti
no, kad mergaitės buvo nužu
dytos sausio 13 d., tai kur jos ’ 
buvo nuo išėjimo iš namų ik' 
tos dienos? Į šį ir kaikuriuos 
kitus motinos klausimus niekas 
negalėjo duoti tikslaus atsa
kymo.

Tardymas buvo karštas, 
ypač ilgokai pasiginčijo tardy
tojas su Bedvvell advokatu, ku
ris norėjo motinai duoti klau
simus, o tardytojas manė, kad

JANINA LUSTCKAITft

čiojo kurso priėjus, 1944 m. at- with her singing 
sidūrė pabėgėlių tarpe Vokieti- the opportunity 
joje. Vokietijoje mokėsi Muen-i and engagements”. 
sterio konservatorijoj ir drauge1 Dabar tebesimokanti J. Lius- 
lankė universiteto filosofijos fa tikaitė reikalinga paramos. Jos
kultetą. 1947 m. su seserimi at-. gastrolės JAV lietuvių koloni-jį yra labai pervargusi 
sidūrė Anglijoje, kur gavo dar- jose ne tik triūsų visuomenei pa Sprendimą, kad mergaitės 

buvo nužudytos gruodžio mėn. 
28 d., padarė Illinois universi
teto toksikologas dr. W. Camp, 
laboratorijoje ištyręs maisto

to be given 
of auditions

LIETUVIŠKU STUDIJŲ 
INSTITUTAS

— Išlaikomas —
MOKSLINIŲ STUDIJŲ KLUBO 

SEMESTRO TEMA: 

MODERNIŠKŲ KULTŪROS AP
RAIŠKŲ VERT’NIMAS

Penktadienį, vasario 1 dieną 
Vilniaus Aušros Vartų mokyk
loje (virš bažnyčios), 2325 W. 
23rd Piace (šalia “Draugo”)

Dailininkas Paulius Augius 
skaito apie Modernųjį meną.

Paskaitos nadžia 7 vai. 30 
min., nesivėlinant.

Visi, besiek mintieji 'vasinių 
mokslų pažang' kneč’ami da
lyvauti.

bo ligoninėje, o laisvu laiku bau rodys šią už gyvenimą ir už me 
dydavo dainuoti. Susitaupusi pi no augštumas taip atkakliai be 
nigo, mėgino mokintis dainavi-Į kovojančią lietuvaitę, bet ir jai 
mo Cardiff College of Music sudarys materialinį pagrindą 
operos klasėje. Sunkių pragyve dar kurį laiką mokytis ir moks- jįekanas( rastas Barboros Gri- 
nimo sąlygų slegiama ir jieško- lą baigti. Reikia sveikinti JAV meg viduriuose, šerifas Loh

IIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEHIIIIIIII
STASYS DŽIUGAS

učio Vardines

, . . . , - ..... ~~o----------------- --  J-----  ,— o— --------------------- mes viduriuose aeruaa uun- , Sramose pabrėžti, nenaudoda-
"“g'X TZ™ ir ‘ 3al tUr‘ iŠ Vi8° 40 ratt'"ų' ar“ d3ma palengvėjimo, persikėlė j Lietuvių Bendruomenę nutaru- man vis yra i8itikinęs, kad mas pamokslavimo.jos apie Lietuvą ir lietuvius 
anglų kalba, tesikreipia į Litu- 
anus redakciją. Neseniai pasi
rodžiusio numerio tiražas šiam

aud asmenų, kurie kas menuo 
auoda po $1. Jau išrinkti pini
gai už sausio mėnesį $800 ir 
pasiųsti į Vokietiją bei Italiją,

tikslui buvo kiek praplėstas ir nes 31 yra būrelis Vasario 16 
iniciatoriai turėtų tuo klausimu gimnazijai remti ir 9 Salezie- 
kuo skubiausiai susirūpinti. Ra- gimnazijai.
šyti, paminint pageidaujamą
egz. skaičių ir tikslią minėjimo X Chicagos Augšt. Lit. mo- 

datą, šiuo adresu: Lituanus, k^klos Tėvų komitetas prašo 
916 Willoughby Avė., Brooklyn ni0KulN
21, N. Y. “

komitetas
tėvus atsiimu iš No

reikos buto, 5820 So. Campoell 
avė., inuus ir aaiKtus, paliktus 

X Solistė Prudencija Bičkie- Lietuvių auditorijoje sausio 5 
d., pasibaigus moayklos vaka
rui.

nė ir Moksleivių Tautinis an
samblis, vadovaujamas Anelės 
Kirvaitytės, išpildys koncertinę 
programos dalį Sophie Barcu3 
radijo programos metiniame 
parengime, kuris įvyks šį sek
madienį, vasario 3 d., Lietuvių 
auditorijos salėje.

X Kpt. Rimas, mūsų karinės 

aviacijos žymiausias lakūnas,

X Rekolekcijos vyrams šv. 

Jurgio parapijoje įvyksta vasa-

šiuo metu aktyviai veikia su 
oro skautais ir netrukus pra- 

i dės juos mokyti sklandymą, o 
i vėliau ir skraidymą.

X Banketas-balius įvyksta

kovo 2 d. Shoreland viešbutyje,
Liudviko salėje, 5454 S. Shore 
dr. ryšium su įvykstančiu at- j rl° d- J°8 tęsis vieną dieną, 
eitininkų sendraugių kongresu, Prasidės po 9 vai. šv. mišių ir 
Chicagoje. Banketo pajamos Į baigsis 3 vai. p. p. šv. valanda, 
skiriamos LRK Federacijos Neims jokių rinkliavų, o pusry-
Jaunimo stovyklos naudai.

X Dr. P. Daužvardis, Lietu
vos konsulas Chicagoje, kalbės 
Vasario šešioliktosios iškilmin
game minėjime Marijos Augšt. 
mokykloje. Minėjimo progra
ma sudaryta iš dviejų dalių — 
oficialiosios ir meninės — bus

čiai ir pietūs bus nemokamai.
X Linksmavakarj ruošia 

Liet. Stud. Sąjungos Chicago3 
skyrius šį šeštadienį, vasario 
2 d., 8 vai. vak. Liet. audito
rijoj. Programą išpildo Chica
gos studentai, muzika B. Pakš
to kapelos.

Londoną. Čia dirbo fabrike ir šią organizuoti jos koncertus. I mergaičių žudikas yra Bedvvell, 
mokėsi. Pragyvenimo ir moky- Į J. Kreivėnas
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TEMPLE BAR 4343

28th.2.1954

Jis pasipasakojo su savo mo 
tina lankęsis pas popiežių Pijų 
XII, kuris skatino ugdyti mei 
lę šeimos, žmonijos ir Dievo.
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Naujasis Testamentas 

Šventas Raštas

iaj gražiausia dovani. mūsų 
mažiesiems skaitytojams Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
lai! VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau 
riausia mėgiama mažųjų akaity 
ojų tarpe. Kaina $1.50.

vilius kurtu su plnlg-als siuskite:
‘DRAUGAS”

4334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. UI.
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I hav« heard Misa Janina Liuetikaite and I think 
aha ia advanced enough with her singing to ha gi— 
▼en the opportunity of auditiona and engagements.

Beniamino Gigli

Sol. Janinai Lustikaibei išrašytas pripažinimas solisto B. Gigli.

Verte lie. ,ių nalbuL JcJOZArxx. 
dKVIRLCKAS — Kauno Arki vyt 
supas Metropolitas. IV laida. Ii 
leido “L(JX” 1947 m. Stutgart 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunam,

a i X f •0 R A U G 
2334 So. Oakley Ava.

Chicago 8, Illinois

X V’aclcvtii Andriekui, sūnui 
motinos,

Atsiminė senutę ir 
išgelbėjo

Ugniagesių kapitonas Harry 
degantį namą

įdomi, bet trumpa. x Roselando apylinkėje vei-

X “Rigoletto operos kvieti- kįančių lietuviškų organizacijų
mus galima įsigyti į valdybų ar jų atstovų pasita

rimas lietuviškos veiklos rei-

, Juozo, yra ž:nių iš 
gyvenančios Sibire. Kreiptis 
pas dr. K. Pemkų, 1418 S. Ci- Shafer įbėgo į
cero avė., Cicero 50, III. Harrison.

: išnešė senutę
X Domicėlei Petmtytei, 1609 Wige iš ugnįe9. Niekas jam ne-

No. Albany Avė., už 28 dienas buvo gakę9) kad jį buvo likusi 
sugaištas namuose dėl ligos Le- j viduje, bet prieš metus laiko 
onardas Jankauskas įteikė i jįgai į tuos namus buvo pa- 
$186.66 čekį. ! kviestas gesinti mažo gaisro ir
___ __Į dabar atsiminė, kad ta 83 metų

senutė ten buvo. Ją surado ir 
išnešė iš gaisro. Ugnis padarė 
nuostolių $5,500. Gaisras pra
sidėjo iš rūsio.

$10,000 pabaudos už 
narkotikus

Federalinio distrikto teismas 
į Chicagoje nuteisė John Hu- 

Parke Marginiuose, Bridgepor-1 . " ... .7/ . £bey» m- amžiaus, 6 metams
te pas prekybininką J. Karvelį:rimftS ie UVI 08 v*1 08 rei kalėjimo ir $10,000 pabaudos, 
ir Brighton Parke J. Savrima-1kalu ivyks sekmadienį, va- jį8 buvo sugautas rugpjūčio
vičiaus krautuvėje ties bažny- 8ftrio 3 d. 11 vai.. Visų Šventų- mėn. 8 d. beturįs 14 uncijų he-
čia jų parap. salėje. romo

j. A. VALSTYBĖSE
— Santariečių sąskrydis į-

vyks vasario 9 dieną (šeštadie-
Chicaeoie ir n») New Yorko pilieč-4 klubo 
invalidę Adą -Įėję, 280 Union Avė., Brook-

Skelbtis “ DRAUGE“ ansimo<s 

nes jis yra plačiausiai skaitoma 

lietuvių dienraštis o akelbim 

Kaina yra prieinama visiem*.

lyn. Sąskrydžio metu kalbės 
Algimantas Gureckas (New 
York) ir Kostas Ostrauskas 
(Philadelphia). Santaros veik
lą apžvelgs organizacijos pir
mininkas Raimundas Mieželis 
(Chicago). Salę puoš kilnoja
moji Santaros veiklos apžval
gos paroda — “Santara Pa
veiksluose”. Numatomi užkan
džiai ir pasilinksminimas. Pra
džia 10 vai. Lietuvių studenti
jos judėjimu interesuoti malo
niai kviečiami atsilankyti.

lillllllllllllllII||||||||||||thH<Ht-dli llllh

PER PASAbL) KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezlji 
tnkinys Nedidelis skaičius iio. 

*nygos gautas šiomis dienorm 
Drauge- 2.334 So. Oakley Av. 

’THTCAGO 8, TLL. Knvg-os kais 
kietais viršeliais $2

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiinniiiiiiir
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UTHUANIAH RECIPES
Surinko .rtTZfi OAU^VARDUINS

o«<pa.praatn Knyga V ir. Z00 re- 
■J’ptų grynai lletuvlftkų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia DauZvar- 
dlenS, kurt dažnai panakodavo apt« 
lletuvIAkus valgius per Chicagos ra
dijo Ir televizijos stotis, surinko pa
dus {domiausius lletuvtSkų valgių 
receptus Ir DRAitOAS Juos lAleido 
labai parankioje fotmoje. Pirmų kar- 
t4 tokia knyga pasirodo knygų rin
koj*.

Gera dovana kitataučiams ar ang 
lltkal skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.90

llžeitkymus kartu su pinigais siųskite:
“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Aveuue,

CHICAGO 8. ILL. 

tiHimmiiinKuuMimumiiiiiiimuiHiiiii

»A

Skelbkitės “Drauge"!

maldaknyge

IWWrtIIII MAIDOV
Kuris nurnoAR 

Knn. P Rirvpfoltlft 

Kaina- Ji 50 Ir >2.50
- tMAkpniiu luIrcHiM>air»

DRAUGAS 

2334 South Oakley Avenue

CHICAGO 8, ILL.


