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AR BUS INFLACUA J.AMERIKOS VALSTYBĖSE
Ar komunizmas jau yra 

užgesęs ugniakalnis?

JUOZAS LINGIS,
Mūsų bendradarbis Švedijoje

STOCKHOLMAS. — Paskutinių laikų įvykiai Lenkijoje ir 
Vengrijoje, studentų neramumai Maskvoje, Leningrade, Vilniuje, 
Taline, Kieve verčia kiek giliau žvelgti j priežastis tuos įvykius iš
šaukusias. Šie klausimai lieka visada aktualūs ir švedų spauda 
kartas nuo karto tą problemą paliečia.

Sausio 26 d. įtakingo švedų de
šiniųjų oficiozo Svenska Dagbla- 
det atkarpoje G. B. Thomas (sla
pyvardis vieno užsienio diploma
to, gerai pažįstančio Sovietų vi
daus santykius) gana išsamiai 
dar kartą primena tuos vidaus 
neramumus Sovietų Sąjungoje ir 
iš to daro savo išvadas.

Melagysčių ir žudynių teorija
„Komentuojant paskutinio lai 

ko įvykius Sovietų Sąjungoje 
žmogus gali mesti į šalį visokius 
atsargumus ir drąsiai sakyti, 
kad pasaulinis komunizmas kaip 
ideologinės pajėgos faktorius da
bar yra tik užgesęs ugnikalnis“, 
sako Thomas. Lenkų savarankiš
kumo pastangos ir vengrų suki
limas suskaldė ideologinio vienin 
gurno fasadą. Dabar jau visiem, 
žinoma, išskyrus tik komunistų

Tai dailininko padarytas kreiserio paveikslas, kuris numatomas pastatyti šiais metais, .lis bus 
atomine energija ir ginkluotas raketomis.

Nori imtis administracinių

priemonių prieš infliaciją
WASHINGTONAS, vas. 6. — Prezidentas Eiesenhovveris šian

dien spaudos konferencijoje pareiškė, kad vyriausybė imsis prie
monių infliacijai sulaikyti, jeigu pramonės ir darbo organizacijos 
pačios nesiims žygių ir neišlygins situacijos.

Kokių priemonių prezidentas ■ —_
imsis, jis spaudos konferencijoje’ . ,
nepasakė. ‘ 'gerai; darbas eina pilnu tempu,

kad to nusekimo nebus galima 
sustabdyti.

Tito perspėjo

Prie tokių labiau į akis kritu
sių to jėgų nusekimo padarinių 
kaip tik ir priklauso lenkų lais
vės pastangos ir sukilimas Ven
grijoje. Atrodo, kad tie abu įvy
kiai užklupo partijos vadus ne
lauktai, nors maršalas Tito juos 
gana įsakmiai buvo perspėjęs.
Yra ženklų, lodančių, kad atsa
komybė už karinį įsikišimą Ven- junSu Vokietijai. Tam tikslui nu 
gri joje krenta ne sovietų politi- matyta siūlyti, 
nei, o karinei vadbvybei, ypač Pusėse sumažinti kariniai dali- 
maršalui Žukovui. I niai ir sudaryta „neutrali juos-

į ta“.
Paruošė karinius specialistus

varomas
(INS)

Manoma, kad sovetai stiprins 

politinį ir karinį spaudimą
WASHINGTONAS, vas. 6. — Kai kurie politikai galvoja, kad 

Indijos premjeras Nehru, pasitaręs su prezidentu Eisenhoweriu ir 
Kinijos raudonuoju ministeriu pirmininku Chou En - įai, netrukus 
pateiksiąs Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministeriui Šepilovui 
vadinamąjį „taikos planą“.

Turimas taip pat planas ap- j . —■
jai. Tam tikslui nu - ... .
, kad būtų abejose ▼ C1 Vilioja

Chiang Kai-shekę
COLOMBO, Ceilonas, vas. 6.— 

Raud. Kinijos premjeras Chou 
Per Eisenhowerio — Nehru j En - lai vakar vėl pasisiūlė susi-

.......................... susitikimą Washingtone iš Vidu-i taikinti su „senu savo draugu“
vadus Albanijoje, Čekoslovakijo- būs, kaip įvykiai pačios Sovietų; rįo Rytų buvo gauta aliarmuo- Chiang Kai - sheku tautinės Ki-je ir Prancūzijoje, aišku, kad tai Sąjungos viduje. Į janSių itoiy. kad sovietai yra nu- j „ij„8 prezHentu Ir' vėl rXdMo
kas seniau atrodė idėjų imperija, -—- —- ; matę ten pravesti bolševikinį pu-
dabar yra melagysčių ir žudynių Planas prieš i čą. Jie tam tikslui paruošė kari-

Tačiau įvykiai Lenkijoje ir 
Vengrijoje, kad ir kaip reikš
mingi jie bebūtų, yra netaip svar

Chiang Kai - shekui augštą pos
tą komunistinėje valdžioje, jei

tironija. Gal būt galima būtų ir 
taip pasakyti — 1917 atsiradusi 
specialioji komunizmo forma pra 
nyko su Stalino mirtimi 1953 m., 
jos vieton nieko kito dar neatsi
rado, nors dabartiniai vadai dar 
ir dabar neatsikratė senojo reži
mo nuožmaus palikimo — 30 me
tų karo su ūkininkais.

Krizės pradžia

Paprastai sakoma, kad sukili
mą Vengrijoje tiesiog iššaukė 
Chruščevui viešai paskelbus Sta
lino prasikaltimus, padarytus pa 
saulinio komunizmo vardu. Tho
mas tačiau mano, kad dabarti
nė krizė prasidėjo jau 1953 m. 
balandžio 5 d. paskelbus, kad ap
kaltinimas devynių gydytojų BELGRADAS, Jugoslavija, va
u™°?.ydZ8l!,.b.l!y0_?a^r^1iaSJSUx sario 6. — Jugoslavijos diktato- BONNA, vas. 6. — Vokiečių spaudoje skelbiama, kad dabar 

rius Tito bijo, kad sovietai nepa- Egipto policiją apmoko sovietų slaptosios policijos agentai, 
darytų intervencijos jėga Len-, Sovietų slaptosios policijos
kijoje, o po Lenkijos paskiau jų agentai vadovauja prieš Vaka- 
smūgiai būtų nukreipti prieš Ju- rus nukreiptai propagandai Kai- 
goslaviją. Todėl skubiai paprašė ro mieste, įtaiso vakariečiams 
iš Jungtinių Amerikos Valstybių koncentracijos stovyklas ir vyk-

L 1’ * • i | nius specialistus, bet, savaime su jis Formozą paves valdyti Kini-
KOailCinę vyriausybę prantama, viskas būtų buvę pri- jos komunistine], vyriausybei.

arabų iBONNA, vas. 6. — Vakarų i dengta tariamai pačių 
Vokietijoje prieš dabartinę koa-! veiksmais, kad neatrodytų, jog 
licinę vyriausybę, norint smuk- sovietai ėmėsi agresijos. Tam ir 
dyti jos autoritetą, sugalvotas buvo sukurta Eisenhowerio dok- 
planas, kaip diskredituoti žmo- itrina- nes netekus Vidurio Rytų, 
nėse jų vardą. ; tuo pačiu sovietai lengvai galėtų

i paimti ir visą Vakarų Europą.
Pasigaunant profesinių sąjun-I WashingtOne laukiama, kad so 

gų, kuriose dominuoja socialis- vietai dabar sustiprins politinį ir 
tai ir ekstremistai, numatyta su
stiprinti streikus, reikalauti di- 
nesnių atlyginimų, geresnių atos 
togų ir 1.1.

Pagalba Nepaliui
TOKIO, Japonija, vas. 6. — 

Nepalio maža valstybė gavo 10 
milionų rupių iš raud. Kinijos. 
Viena rupė (kinų pinigas) verta 
apie 21 centą.

karinį spaudimą. Faktiškai so
vietų spauda ir radijai, atgaivinę • Vakarų Vokietijoje imamasi 
šaltąjį karą, vėl smarkiai prade- visų žygių, kad tik rytinės zonos

Infliacija iš tikro gresia 
Du vadovaujantys pramoninin į

Jugoslavijos Tito
bijo sovietų

jo'dergti Vakarus, ypač puldami 
amerikiečius.

švento jai nesukiltų prieš sovie
tus, nes tam dar neatėjęs laikas.

Sovietų veikla Egipte

klastotais dokumentais ir kad už 
tai atsakinga buvo slaptoji poli
cija. Nuo tos dienos ir pradėjo 
pasaulinio komunizmo žvaigždė 
leistis.

Lėktuvai nukentėjo
Stalino paveldėtojai ėmėsi pir

ma susidoroti su saugumo poli
cija, atimdami iš jų visagalią jė
gą. Jų nervai nebeišlaikė, nė vie
nas iš jų nebedrįso leisti kuriam 
nors iš savo kolegų savo rankose 
turėti stalinistiškai išmuštrintos 
slaptosios policijos organizaciją. 
Šis baimės padiktuotas nutari
mas leido jiems pašalinti vieną iš 
svarbiausiųjų, jeigu ne pačią 
svarbiausiąją, komunizmo galy
bės ir valdžios atramą. To nuta
rimo padariniai dabar jau ima 
aiškėti.

Griežtesnėje kontrolėje
Thomas tačiau nesako, kad 

slaptoji policija jau taip ir ne
beegzistuotų — ji egzistuoja ir 
įvairiopai pasireiškia. Pasikeiti
mas yra tik tas, kad slaptoji po
licija ir jos vadai didele dalimi 
neteko juos gaubusios siaubo au
reolės. Jie nebegali, kaip Stali
no laikais, elgtis kaip tinkami su 
augštos hierarchijos žmonėmis, 
jie atsidūrė griežtesnėje kontro
lėje ir prarado daug savo inicia-

Jei sankcijos prieš 
Izraelį, tai ir prieš
Sovietų Sę jungę

VVASHINGTONAS, vas. 6. — 
Senatorius Knowland (R., Cal.) 
vakar pareiškė valstybės sekre
toriui Dulles, kad „būtų nemora
lu“ naudoti Jungtinių Tautų 
sankcijas prieš Izraelį, nevarto
jant tokių pat sankcijų prieš So
vietų Sąjungą, kuri nevykdo 
Jungtinių Tautų rezoliucijų Ven
grijos byloje.

Respublikonų senatorių vadas 
prabilo po tf>, kai Dulles pasakė 
spaudos konferencijoje, kad JAV 
rimtai apsvarstytų sankcijų klau 
simą, jei Jungtinės Tautos jų pa
prašytų priversti Izraelį pasi
traukti iš Egipto teritorijos. Ta
čiau Dulles tikisi, kad Izraelio 
jėgos ir be sanko.i jų pasitrauks 
iš Egipto.

Šen. Knovvland yra Jungtinių 
Amerikos Valstybių delegacijos 
narys Jungtinėse Tautose.

Jungtinės Tautos kelis kartus 
įsakė sovietams pasitraukti iš 
Vengrijos, bet Maskva tik susi
raukė — ir viskas.

RIO DE JANEIRO, Brazilija,
, . . _ ., .. . . vas. 5. — Smarkus vėjas suža-
kannes paramos, ypač sprausmi- do britų, prancūzų ir žydų depor- lojo 27 lė\tuvus, įskaitant ir 
mų lėktuvų. tacijas. Nepaisant to, Egipto pre Jungtinių Amerikos Valstybių

--------- .v . - zjdentas Nasseris vistiek prašo lėRtuvą Lėktuvai buvo sužalo-
Trumanas susižeidė Jungtinių Amerikos Valstybių kaį Vgjas gmogė į miesto aero 

paramos.
INDEPENDENCE, Mo„ vas.

(į — Buvęs prezidentas Trumą- Nasserio inspiruoti sąmoksli- 
nas vakar susižeidė galvą, kai jis ninkai norėjo pravesti pervers- 
paslydo ir parkrito ant ledo. Dr. mą prieškomunistiškai nusiteiku 
VVallace Graham pareiškė, kad šioje Lebano valstybėje. Egipto 
Trumanas nesunkiai susižeidė. karinis atstovas Damasko mies-

_________ te buvo sugautas su sprogstamo-
5^pt*QgiITli gaisrai 1 sios medžiagos siuntiniu. Lebano

dromą.

Vengrijos komunistų 
laikraštis vėl puola 

kardinolų Mindszenty

tačiau kaikurių svyravimų jau 
pasirodo. Jie mano, kad krizės 

'galima laukti apie šių metų vi
durį.kų atstovai Washingtone pareiš

kė, kad infliacija dabar yra di- Infliacijos priežastys
džioji problema, kurią Amerikai ,
turi išspręsti. Pramonininkų są-'i Ekonominių tyrimų komiteto 
jungos vardu buvo pareikšta, manymu infliacijos priežastis
kad jeigu viskas eisis taip toliau, 
tai iki 1975 metų kainos bus dvi
gubos.

Ekonominių tyrinėjimų komi
teto pirmininkas F. B. Wilde sa
ko, kad mes esame ilgalaikės in
fliacijos akivaizdoje. Infliacija, 
arba pinigų atpigimas, pasak jo 
labai blogai veikia gyvenimą ir 
veda į nedarbą.

Darbo vadai

Darbo organizacijų žmonės sa 
ko, kad iki šiol viskas yra labai

yra peraugštos algos ir iškilusios 
prekių kainos. Kiti sako, kad dėl 
gresiančios infliacijos yra kaltos 
kai kurios administratyviniu bū
du nustatytos kainos.

Nors ir protestuoja
LONDONAS, vas. 6. — Brita

nija vakar pareiškė, kad ji šią 
vasarą bandys atominius gink
lus Pacifike, nors japonai protes
tuoja dėl paskirtų bandymų 
Christmas salose.

vyriausybė turinti įrodymų, ko- 
Reno mieste; kių Nasseris ėmėsi žygių jų kraš

te įstatyti sovietams priimtiną
vyriausybę.RENO, vas. 6. — Trijuose ga- 

zo sprogimuose vakar žuvo ma
žiausia du asmenys ir 60 sužeis
ta. Sprogimai įvyko Reno vidur- 
miestyje. Po sprogimų sekė gais
rai, kurie apsiautė verslo namus. 
Ugnis nušlavė penkis verslo pa
status. Nuostolių yra nuo 10 mil. 
dol. iki 13 mil. dol.

Bėga iš miesto

Ar JAV paruoštos
dideliam karui?

VVASHINGTONAS, vas. 6. — 
Jungtinių Amerikos Valstybių 

i armijos augšti pareigūnai vakar 
j pasakė: JAV yra pakankamai ap 
ginkluotos laimėti mažą karą, 
bet ne didelį.

VVARDNER, Idaho, vas. 6. — 
tyvinėa jėgos. Tatai reiškia, kad Beveik visi VVardnerio gyvento- 
kam nors įvykus kiek toliau nuo jai (1,000 asmenų) kraustosi iš 
Kremliaus, saugumo policijos j)a šio anglies kasyklų miesto, kai į reiškimai jį nustebinę, nes, girdi, 
reigūnai sujunka, jiems pasidaro jį vakar smogė griūvanti sniego; kiti apsaugos pareigūnai užtikri- 
nebeaišku, kas jiems galima ir masė, net tris kartus, 
kas ne. Jiems trūksta valios ir ------------------

Šen. Kefauver (D., Tenn.) pa
sakė armijos vadams, kad jų pa-

1 nę kongresą, kad kraštas paruoš 
tas laimėti visuotinį karą.

galios greitai ir be jokios atodai
ros veikti ir smogti, kaip kad jie 
buvo įpratę Stalino laikais. Per 
tuos ketverius metus jų jėga 
kaip reikiant nuseko ir atrodo,

KALENDORIUS ORAS
Vasario 7 d.: šv. Romualdas; Oro biuras praneša: Chicagoje

lietuviški: Ramutis ir Švitrigėlė. 
Saulė teka 6:59, leidžiasi 5:12.

ir jos apylinkėje šiandien
siniaukę.

ap-

Vengrai iš Britanijos
nori atvykti į JAV

LONDONAS, vas. 6. — 2,400 
vengrų pabėgėlių iš 12,000 Bri
tanijoje nori patekti į Jungtines 
Amerikos Valstybes, vakar pra
nešė JAV imigracijos raštinė. 
Vengrai pabėgėliai, norį atvykti 
į JAV, padavė prašymus.

„Mes nežinome, kiek vengrų 
pabėgėlių prašymų bus patenkin
ta“, pasakė amerikietis pareigū
nas. „Bet nėra progos nė vienam 
patekti į JAV dar prieš vasarą“.

Kanados ambasados pareigū
nas pasakė: 3,000 vengrų prašo 
vizų į Kanadą ir jis tikisi, kad 
dar 2,000 vengrų prašys vizų.

Komunistai verkšlena dėl

Lietuvos laisvinimo veiksnių
I

OKUPUOTA LIETUVA. — Vilniaus radijas š. m. sausio 29 
d. ir komunistinė spauda nepaprastai bjauriai užsipuolė Lietuvos 
laisvinimo veiksnius ir laisvajame pasaulyje už krašto nepriklau
somybės atstatymą kovojančius tautiečius.

Skundžiamasi “priešo propa
gandos įtaka” pavergtoje Lietu
voje. Per radiją skelbta, kad 
“reikia visuomet atsiminti, jog 

! pavojinga ne tik pati priešo pro- 
Į paganda, kiek tai, kad mes ne
duodame jai atkirčio. Tuo tarpu 
mes vis dar turime žmonių, ku
rie, išgidę priešiškus šmeižtus, 
pradeda jieškoti, kas juose yra 
teisinga... Reikia mokytis at- 
skleistit klastingus priešų tiks
lus, kurie iš tikrųjų slepiasi už 
jų propagandos, reikia mokyti 
dadrdbod žmones, kad jie mokė
tų skirti sveiką, dorą kritiką nuo 
priešiškų melų”...

Patit kom. '‘Tiesa” pripažįsta, 
kokį stiprų atgarsį laisvajame 
pasaulyje veikiančių mūsų tau
tiečių veikla ir radijo praneši
mai randa pavergtame krašte.
Bolševikai taip skundžiasi: “Vi
sokiais baslais cypiantis ir besi-

draskantis kapitalistinis pasau
lis primena mums, kad priešas 
žiaurus ir klastingas, kad jie ne
siliauna prieš mus kiršinęs, kad 
jis visas pastangas deda, siekda
mas mums kenkti, kad jis mišta- 
mai mūsų nekenčia”...

Stengiasi visaip suniekinti
Okupnatas konkrečiau apie lie 

tuvius, išdergę juos ir stengda
miesi visaip suniekinti, sulyginti 
su naciais, kad girdi, veikėjai, va 
kar kalbėję už Hitlerį, rytoj 
kalbės už Dulles, taip bjauriai 
atsiliepia, pasidžiaugę, jei ma
žėja aukos laisvinimo reikalams: 
“Tai sukelia didžiausią nerimą, 
kai užtrunka karvutė. Todėl ne 
nuostabu, kad krupavičiai ir bir 
žiškos, lozoraičiai ir Škirpos, 
kairiai ir plechavičiai, karveliai 
ir matulioniai ima jaustis tary
tum ant tirpstančios lyties, bla 
škosi ir nerimauja. Blaškyda
miesi jie vis garsiau šūkauja 
ir keikiasi. . . .”

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Saudi Arabijos karalius Saud ir Irako princas vakar susi

tiko Jungtinių Amerikos Valstybių sostinėje ir bandė išlyginti 
abiejų valstybių nesklandumus. Abu arabų vadai atvyko į Wa- 
shingtoną tartis Vidurio Rytų klausimais su Jungtinių Amerikos okupantai ir Kremliui parsi 

davę mūsų tautos išgamos

Sugeba atskirti 
Keikiasi ir nerimsta nebent

Valstybių pareigūnais.
— Arabų lygos boikoto komitetas vakar pasiūlė įtraukti į 

"juodą sąrašą 11į JAV, Britanijos, Prancūzijos ir Šveicarijos firmų, 
esančių arabų pasaulyje. Trys Aįncrikos firmos yra sąraše: Ame
rican Cyanamid Co., International Latex Corp. ir Dayton Rubber

arei 18 kunigu kuJ^0- -^ra^ sudaro Egipto, Sirijos, Jordano, Lebano, Irako,
, , , u • j’ Saudi Arabijos, Libijos, Yemen ir Sudano atstovai. Boikoto komi-

tetas pasakė, kad llf firmų turėtų būti uždaryta, nes jos nesilai
kančios arabų boikoto taisyklių prieš Izraelį.

— Saudi Arabijos karalius Saud pritaria, prezidento Eisenho- 
werio Vidurio Rytų doktrinai.

— Maskva vakar apkaltino Jungtines Amerikos Valstybes, 
kad jos siunčiančios sabotuotojus į Sovietų Sąjungą.

— Jordano vyriausybė uždraudė platinti sovietų biuletenį 
Jordano krašte. Biuletenį leidžia sovietų „Tass“ agentūra.

— Vakar mirė Luigi Repossi, 70 metų, Italijos komunistų par
tijos steigėjas, kuris vėliau pabėgo iš komunistų gretų. Po II Pas. 
karo jis buvo socialistas.

— Britams transportas į Sue.zą invazijos metu kainavo 50 mil. 
dolerių, užvakar pareiškė Britanijos karo sekretorius John H are.

— Prezidentas Eisenhoįveris vakar pranešė: apsaugos mobili
zuoto jas Arthur S. Flcmmiyg pasitraukė iš pareigų. Jo vieton bus 
nominuotas Gordon Gray, krašto apsaugos sekretoriaus pagelbi- 
ninkas ir buvęs North Carolina universiteto prezidentas.

— Prezidentas Eisenhoįveris vakar pasakė, kad federalinė vy-

BUDAPESTAS, Vengrija, vas. 
6. — Vengrijos komunistų oficia 
lūs laikraštis šiandien apkaltino 
kardinolą Mindszenty, kad jis at
leido iš
rie bend
ju režimu. Kardinolas Mindszen
ty yra prisiglaudęs Jungtinių 
Amerikos Valstybių atstovybėje.

Sakoma, kad Amerikos atsto
vybės pareigūnai prašę kardino
lą Mindszenty susilaikyti nuo 
bažnytinės veiklos, kol jis gyve
na Amerikos atstovybėje.

Atvyksta į JAV
BONNA, Vokietija, vas. 5. — 

Vakarų Vokietijos prezidentas 
Heuss, lydimas užsienio reikalų 
ministerio Heinrich von Bren- 
tano, kovo 6 d. atvyksta į Jung- Į

džiaugdamiesi Vakarų pasauly 
gyvenančių mūsų tautiečių kad 
ir menkiausia nevieningumo ap
raiška ar mažiausia nesėkme, 
stengdamiesi juos visaip sunie
kinti, tegarbindami okupantų 
prievarta primestąjį lietuvių tau 
tai režimą. Tačiau ir šios pasta 
bos puikiai atskleidžia, kad V. 
Tarybos radijų ir Am. Balso 
perduodamos žinios pasiekia 
kraštą ir kad ten gerai sugeba
ma atskirti svetimiesiems parsi 
davę ir tik raudonarmiečių dur
tuvais besilaikančių kvislingų 
veiksmai nuo mūsų veikėjų, ku
rie kovoja už krašto išlaisvini
mą. (E.).

tinęs Amerikos Valstybes. Tai riausybė galbūt darys žygių, jei Europa negaus pakankamai naf- 
tyus jo pirmas vizitas užsienyje, i tos.

• Vokietijos socialdemokra
tai. Besiruošdami į rinkimus, vo
kiečių socialdemokratų partija 
dabar dar toliau tolsta nuo mark 
sizmo ir nori pasidaryti panašia 
partija į anglų darbo partiją. At
sisakoma antireliginės veiklos.
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— Visi studentai ir moksle!- Meninėje dalyje V. Kriaučiū- 
viai ateitininkai, kurie nori daly naitė padeklamavo B. Brazdžio-
vauti tautinių šokių šventėje, 
kviečiami trečiadienį, vasario 13 
d. 6:30 vai. susirinkti į Šv. Kry

nio “Be motinos tėvynės”, P. 
Nasvytytė padeklamavo R. Uk
rinų “Laisvės dainą” ir D. No-

žiaus parapijos salę, 46 ir Wood reikaitė paskaitė Maironio “Tes-

ruošti i žgavėnių blynų vakarą, 
kurt įvyks š. m vasariu 2? d.

K i )|>os metikė šventė yra nu 
matyta šių m"tų birželio pra
džioje.

Taip jau nutiko, kad buvo 
proga neperseniausiai aplanky
ti mūsų moksleivius ateitinin
kus, kurie gyvena netoli Atlan
to ir priklauso Rytų apgardos 
valdžiai.

Dažniausiai baigus kelionę, ne 
Vienas klausia, koks buvo ;spū 
dis ir kokia nuomonė dėl moks
leivių veiklos ir bendrai organi
zacinio aktyvumo. Trumpai sa
kant, galima būtų nušnekėti ir 
teigiamon pusėn, tačiau nesino
ri nieko girti, nes mus visokios 
pagyros migdo ir neretai klaidi
na.

Turime gražų būrį jaunimo
Tenka tik pasidžiaugti, kad 

beveik visos moksleivių kuopos, 
kurias teko aplankyti — New 
York, Paterson, Putnani, Wor- 
cester, Boston, Philadelphia ir 
Brockton — yra gana gausios 
ir tik kiek mažesnės savo skai
čiumi yra Hartford bei Maria- 
napolio kuopos.

Koks įspūdis?
Bendrai paėmus, mūsų, mū

sų moksleiviams trūksta para
mos. Visur iš daugelio mokslei
vių teko girdėti pageidavimų,

ko katalikiškas mokyklas, ku 
riose jie gauna bent pagrindus 
tikrojo krikščioniškojo auklėji
mo. Religinis moksleivių ateiti
ninkų gyvenimas geras. Tai 
nuopelnas katalikiškųjų mokyk 
lų. Ir labai lengvai galima at 
skirti moksleivius, kurie lanko 
katalikiškąsias ir kurie lanko 
kitokias mokyklas.

Betgi mūsų dabartinei kartai 
trūksta organizacinio patyrimo 
Šitą jie turi gauti iš vyresniųjų, 
ir todėl mūsų žodžiai turi būti 
realizuoti moksleivių kuopų veik 
loję. Moksleiviai mažai žino a- 
pie organizacinę veiklą. Skan
dalingai mažai. Vyresniųjų pa
reiga yra padėti.

Bendrai — rytinės apygardos 
moksleivija stengiasi būti ver
tais ateitininkų organizacijos na 
riais, bet mes jiems turime pa
dėti.

J. SOUCNAS
/

ŠVENTE CICEROJE
Šį sekmadienį vysk. M. Valan 

čiaus moksleivių at-kų kuopa mi 
ni penkerių metų veiklos sukak
tį. Ta proga bus šventinama

Str., kur įvyks repeticija
— Kun. Lipniūno kuopos mer

gaičdų būrelio susirinkimas į- 
vyks vasario 8*d. 7 vai. vak. 
Kašubų bute, 6532 So. Troy St.

PO NEW YORKO 
DANGORAIŽIAIS

Sausio 26 d. buvo sušauktas 
specialus Marijos Pečkauskaitės 
MAS kuopos susirinkimas MAS 
CV pirm. Jono Šoliūno atsilan
kymo į New Yorko padanges 
proga.

Susirinkime buvo trumpas 
J. Šoliūno pranešimas ir eina
mieji reikalai.

Po susirinkimo — kuopos vai 
dybos ir globėjų posėdis, daly
vaujant MAS CV pirmininkui. 
Buvo diskutuojami naujų narių 
verbavimo, veikimo pagyvinimo, 
moksleivių uniformos, jaunučių 
steigimo, vasaros stovyklos ir 
kuopų glaudesnio ryšio su CV 
klausimai.

Tą pačią dieną (sausio 26)

tamentaa”.
Po minėjimo įvyko kasdieni

nių reikalų aptarimas. Artimo
je ateityje yra numatoma su
ruošti vakarą ką tik gimnazijas 
baigusiems moksleiviams, supa
žindinti juos su universitetais ir 
studijų šakomis. Šiam vakarui 
ruošti pirmininke buvo išrinkta 
D. Noreikaitė. Yra numatomas 
suruošti šv. Tomo Akviniečio 
minėjimas visai lietuvių visuo
menei. Menine programos dali
mi rūpintis buvo'išrinktas Jo
nas Kučėnas. Artėjant draugo
vės šventės darbams, buvo su
darytas komitetas, kurio pirmi
ninku yra Dudėnas. R. J.

IŠ VVORCESTERIO MOKSL.
ATEITININKŲ VEIKIAIS

Sugrįžus į veikimo darbą bu
vusiajam moksleivio at-kų kuo
pos globėjui Alfonsui Dainiui, 
veikla žymiai pagyvėjo. Narių 
skaičius pasiekė net 45. Kuoipo-

pasirodė ir pirmas New Yorko je yra trys būreliai, tautinių šo-

j°g jie norėtų mūsų vyresniųjų *r ku°P°s vėliava. Vėliavos
tvirtesnės pagalbos. Ligšiol dau 
geliui atrodė, ka’d studentai pa
deda dauigau negu senrdaugiai, 
tačiau manoji kelionė rodo visai 
ką kitą. Pasirodo, kad mūsų stu 
dentai turi noro ir laiko daly
vauti bendroje studentų veikld- 
je ir kitokiuose visuomeniniuose 
darbuose, bet jiems dažnai dar 
nelabai aišku, jog kaip niekas 
kitas ir dar niekada moksleiviai 
yra reikalingi pagalbos.

Kalbos, kad studentai geriau 
supranta moksleivius negu vy
resnieji pasirodo neturi jokios 
reikšmės, jeigu jos neįgyvendi
namos konkrečioje moksleivių 
veikloje.

Atrodo, kad mes labai sku
biai turime susirūpinti mokslei
vių globa. Susidariaiu įspūdį, 
jog šiandien ja uneužtenka būti 
moksleivių globėjais, atsilan
kant į susirinkimus bei pade
dant jiems atlikti paskirus dar-

krikštatėviais sutiko būti dr. P. 
Kisielius ir dr. L. Eitmanavičiū- 
tė. Šventė bus pradėta 8:50 vai. 
ryte Šv. Antano bažnyčioje, 
kur bus šventinama vėliava. Po 
to šv. mišias atnašaus tėvas dr. 
V. Rimšelis, MIC, pamokslą sa
kys kun. P. Patlaba. Po šv. mi
šių — pusryčiai ir iškilmingas 
posėdis parapijos salėje. Posė
džiui vadovaus dr. A. Razma. 
6:30 vai. vakare toje pačioje sa
lėje — pasilinksminimas. Kuo
pos valdyba kviečia visus Chi- 
cagos at-kus dalyvauti šventėje.

KRONIKA 
— Gmahos ateitininkai sau

sio 27 d. iškilmingai paminėjo 
prof. St. Šalkauskį. Paskaitą 
skaitė at-kų sendraugių pirm. 
J. Damijonaitis. (Red. pasigenda 
daugiau žinių iš šios vietovės 
at-kų veikimo).

— Praėjusį šeštadienį Phila- 
_ Į delphijos moksleiviai at-kai bu-bus. Nūdieninėje veikloje vy 

iresnieji turi palaikyti labai glau vo suruošę šokių vakarą jauni- 
dų asnfenišką ryšį su kiekvienu į
moksleiviu. Šiandien mūsų vy- AIel<sa gavo bakalauro
resnieji turi atlikti kaikurias1 laiPsn> Projektavimo srityje. Jis 
tėvų pareigas organizacijoje, ka 1 studijavo Illinois Technikos In- 
dangi daugelio moksleivių tėvai stitute Chicagoje.
nėra buvę ateitininkais. ~ Chicagos at-kų sendraugių

Ateitininkų oranizacija gali valdVb^ sudaro kun. Stašys, E. 
didžiuotis, jog į jos eiles lietu-Narutienė; dr-.J- Kižys- °* Mab
viai tėvai atiduoda savo jaunuo deikienė ir inž. Tumosa.
•ius. Tačiau mes, ateitininkai,1 Bostono jaunieji at-kai
turime dar nuoširdžiau ir stro-!ruošia šokius ~ bnksmavakarį
piau saugoti ir auklėti į musų ! jaunimui šį šeštadienį Tautinės
organizaciją įsijungusius neat- ^jungos namuose.. 
■Citininkų tėvų jaunuosius.

Nauja karta
Stebint mūsų lankytų moks- 

lefvių susirinkimus, teko paste
bėti visiems labai charakteringą 
vaizdą: daugelis moksleivių lan

— Teko spaudoje pastebėti, 
jog at-kai sendraugiai rinksis 
Chicagon į savo kongresą. Ti
kime, jog čia dalyvaus gausus 
būrvs vyresniųjų mūsų organiza 
ciįi a narių. Lauksime daugiau 
žinių apie kongresą.

TEBERAšAI RAVK.V.’
Rašomoji mašinėlė rašo gražiau. ' 

greičiau, Iki lu egz. iš kart! (vai- 
rlaunl modeliai nuo $69.96 ir augš- 
fiau. Pigu, nes tarnauja, visų gyveni
mą. Mokėsite tik po $5.00 kas mė- | 
nesj. I'ristatoma j bet kurj pasaulio i 
kampą su pilniausiom garantijom.

Katalogus Ir smulkiausias infor- ■ 
rnacljas reikalaukite;
J. L. Giedraitis, 1632 liauni Street, į 
HartfoM, Coni^, kuris "Draugui" ' 
žinomas kaip sąžiningas asmuo.

Tel. REliance 5-1811
OR. WALTER J. KIRSTUK

nVTOJAB IK CHIRURGĄ- 
'LIETUVIS GYDYTOJAS.

8925 V Ve-1 59th Street
• p liet 8:80--—8:8* -•

Tel. ofiso ir huto ObymplC 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. h J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. G3rd St. 
Ofiso tol. REliance 5-4410 

itezid. telef. GRovcliill. 6-0617 
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. m. 

I'euk Lati. tik |»o pietų.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Klauskite informacijų —
J. L. GIEDRAITIS 

1682 Broad St., Harford 6, Conn. 
kuris “Draugui” žinomas, kaip 
sąžiningas asmuo.

Ofiso telef, LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak. pirm. antr., ketvirt 6-8:20 v. 

Trečiad. tik susitarus.

Ofiso tol. CLiffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kampas 47tii ir Hermitage)

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

moksleivių at-kų laikraštėlio 
“Jaunystės keliu” numeris. Laik 
raštelis yra keturių puslapių ir 
spausdinamas rotatoriumi. Yra 
nuspręsta išleisti jį nors kartą 
per mėnesį, jei ne dažniau. “J. 
K.” redaguoja G. Naujokaitis, 
E. Adomaitis ir E. Remėza.

G. N.
CHICAGOS STUD. AT-KŲ
FR-VfiS SUSIRINKIMAS
“i Je.'uviais esame mes gimę, 

lietuviais turime ir būt”, skam 
bėjo praėjusį sekmadienį Chica- 
gos studentų at-kų draugovės 
susirinkime, kuriame buvo pa
minėta Vasario 16. Paskaitą 
skaitė Ad. Viliųšis, pateikda
mas daug įdomių minčių.

kių sekcija ir mergaičių cho
ras. Kas mėnesį būna bendri 
kuopos ir atskirų būrelių susi
rinkimai. Tautinių šokių grupei 
vadovauja stud. V. Matusaitytė. 
š. m. sausio 31 d. Worcesterio 
moksleivių at-kų kuopą atlankė 
MAS CV pirm. J. Šoliūnas. Šiam 

įžymiam svečiui pagerbti buvo 
sukviestas bendras kuopos susi
rinkimas, kuriame dalyvavo 
daug moksleivių ateitininkų ir 
žymūs vietos lietuvių veikėjai 
kun. J. Steponaitis, Albinas Gra 
žulis, Stasys Raudonis ir kiti.

Kuopos veiklos pagyvinimui 
ir artimesniam susipažinimui 
Worcesterio moksleiviai ir sen
draugiai at-kai yra nutarę su-

Saulėtoji Florida kviečia Jus į naująjį lietuvišką 

THE NEW BOLIVAR HOTEL 
740 Ocean Ori ve, Miami Beach, Florida

Telefonas — JEFFERSON 8-8716
Skoningai (taisytas, naujas pasta

tas, prie pat okeano.
Liuksusiniai kambariai, pagal 

kiekvieno pajamas, ideali vieto
ve arti krautuvių, teatrų ir pa
sauly garsios Lincoln Roacl.

Žemos kainos, visi kambariai turi 
privačias vonias, dušus ir tele
fonus, keletas minučių atstume 
nuo restoranų, naujos auditori
jos ir meškeriojimo krantines.

Dvelkimas iš okeano ateina tiesiai 
į Jūsų kam bar}.

Hotelis turi centrinę šaldymo bei 
šildymo sistemą. Atidaryta aps
kritus metus.

Yra pilnai (taisytas soliariumas
(sun deck) moterims ir vyrams 
atskirai.

Visų kambarių langai išeina Į lau
ką. Yra liftas (elevator), kortų 
kambarys.

Maudymasis okeane tiesiai iš Jūsų 
kambario. .

Pilnas patarnavimas paplūdimyje. 
Lietuviai savininkai.

Dėl rezervacijų prašome rašyti: Mr. J. Petrauskas, ‘The New 
Bolivar Hotel”, 740 Ocean Drive, Miami Beach, Florida, arba 
skambinti telefonu: JEfferson 8-8716, Miami Beach, Fla.

l/2% PADIDINA

DIVIDENDĄ !

C R A N E SAVINGS *NJ^SAN
2555 WEST 47th STREET LAfayette 8-1688

B. R. Pietldewicz, prez.; E. B. Ptetkiewic», sekr. Ir advokatas

Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame ir perkame 
valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradekite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta iki 810,000.
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 

antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATON
nuoširdžiai kviečia Tamstą atlankyti mūsų bendrovės naują namą — vieną gražiausiai ir moderniš
kiausiai įrengtą visoje Illinois valstybėje.

CHICAGO SAVINGS per paskutinius 32 metus — nuo josios įsikūrimo 1924 «n etų iki šios dienos 
— be pertraukos 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, gausi 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.

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATON
6245 So. Westem Avenue GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois
ATDARA: pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį ir penktadienioį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 iki 9, trečiadienį 

uždaryta viešą dieną, o šešta diennį nuo 9 iki 2 vai po pietų.

TELEVIZIJOS
ir Radio Aparatų Taisymas 

M. RIMKUS, 4517 S. Savvyer 
Sąžiningas ir garantuotas darbas

Tel. VIrginia 7-0087
-*

Tel. ofiso HE 4-6600. rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CH'RUnGAS 

1957 W. ' arfielr ’livo.
VAL: 1 • 4 Ir 6

š-štad<eniait nuo 1 iki « vai p p 
‘SRkvrue cetvirtad ir sekmad

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
— Pritaiko akinius —

6322 South Western Avenue
vai.: kasdien 10-12 vai. i. 7-9 vai. 

i vak. šeštadieniais 10 ± vai Trečia 
' dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-3220
Res telef \VAlbrook 5-5U7B

™ >1. ofiso HE.4-5849. rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir,, penxt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir iešt. pagal sutarties

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai 
p. p. kasd lan išskyrus trečiad. ir 
šeštad.

Res. tel. GRovehill 6-5603

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

(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.: VVAlbrook 5-3048

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westem Avenue 
Chicago 20, III 

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpublic 7-4900 

Rezklencla; GRovehill C-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:80 v. 
▼ak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. VTrginln 7-0036. 

Rezidenci jos tel. BEverly 8-8241

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampan Archer ir California Avė. 

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

Ofiso tolei. YArdn 7—1166 
• Meaidencijos — STewart 3-4511.

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

V AL*. 1—4 ir 6:80-—8:30 p. p. kas- 
dlen išskyrus trečiadienius. Atidarą

šeštadieniais 1—4 vai.

TeL WAlbrook 5-2670
Ren. Hllltop 5-1560

Dr. Alexa«ider J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marquette Medical Center
6132 South Ked/Jn Avenue 

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

Tel. Ofiso PR. "838. rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

VAL kasdien įmo 2—4 p. p. Ir 7:1" 
iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt uždaryta

Telefonas ORovehIU 6-159'

OR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

“RITA1KO AKINIIH 
valandos: 9—12 ir 7—J * v pagai 

susltartma lAekyrus • trečle-Menlus
2489 W. Bfliu-ųuattą Road

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir CliirargS) 

KŪDIKIŲ IK VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South Westem Avenue 
(MEDICAL BUILDING) 

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

Office tol. BE 7-1168
Kės. tol. WAlbrook 5-3765

r<‘l. ofi.-o PItospect 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIIii ItGI.iOS LIGOS 
5700 So. \Vood Street 

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North VVacker Drive 
(Civic Opera House, kamb. 858)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 0-2294

5002 West 16tli Str.. Cicero 
Vai. kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai. 

Tel. TOwnhnll 3-0059 
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avė.
Tel. PRospcct 8-1223 arba VVE 6-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

TeL ofiso He. 4-2123, rez.PR.H-8484

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

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

Vai.: kaadietvtnuo 6 v. V.'Jk.1 9 V. V’ą
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

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

Tel,: Ofiso — PUllman 5-6766 
Buto — BEverly 8-3946

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. HEmlock. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

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

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

Šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 3-4949.

Karnų — CEdarcrest 3-7786

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

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. Republic 7-8818.

Ofiso telefonas — IHshop 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
SPEC. CHIRURGINfiS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpubliC 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. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

keičiu stiklus ir rėmus 
4455 S. California Avė. .YA 7-7381 
Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. H) ryto iki 3 v. p. p.

Tel. ofiso YA. 7-4787. rez. PR. 6-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš- 
tnd. ir sekmad. tik pagal sutartį.
Jei neatsilieps viršminėtl telefonai,

šaukite Mliluay 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ijni GrtlioiM'dAs - Protozistas

Aparatai-Protezai, Med. ban- 
| dažai. hpcc. iMigalba kojom 
* (Arch Supports) Ir 1.1.

Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
OKTHOPLDI.1OS TECHNIKOS LAB.
2850 W. 63rd St.. Chicago 28, III. 

Tel. PRospect 6-5084

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

8267 South Halsted Street
Vai 1 Iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
( Vaškevičiūtč )

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Kedzie Avenue

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

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezid. 6(100 S. Artesian Avė. 
VAI. 11 v. v. iki 3 p. p.; 6—9 v.v

DR. G. SEltNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akiniu dirbtuvė 
756 West 35th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 Ir 
šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p

YU
DR. S. VAITUSH, OPT.

Palengvinu akių Įtempimą, kuris 
yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
j mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. VArds 7-1873

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. Šeštad. 10:30 
Iki 6 vai. Sekmad. ir treč. uždara.

Remkite dien. Ilrauga'

O R A U G a s
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND *

2334 So. Oakley Avė., Chicago 8, Illinois, Tel. Vlrglnla 7-6641-7-6642
Bntered as 8econd-C|asa Matter March tl, 1916, at Chicago. IUlnola 
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MOTERS ŽODIS
GERBKIME KITUS IK SAVE 

Vasario 16 artėjant, mūsų spauda ir mes patys, ruošdamie
si šventei, suaktyvėjame, “Vasario 16 ir, vienybė”, “Iš praeities 
semkimės stiprybę” ir kitais skambiais vardais straipsniai už
pildo spaudos puslapius. Atrodo, kad jau visiems įkyrėjo rie
tenos, šmeižtai... vienų prieš kitus. Vienybės, vienybės..., lyg ty
ruose šaukiame visi. O tos vienybės — kaip nėra, taip nėra. Ro
dos visi dirbame, vieno ir to paties švento tautai tikslo siekia-

LIETUVIŲ TAUTOS VALSTYBINIO 
GYVENIMO PRADŽIA

VINCENTAS UlILEVICIUS, Chlcago. III.

Lietuvos istorijos vadovėliai j jis anksčiau valstybės neturėjo, 
ir mokykla taip smarkiai pavei-j nes pokalbis gali liūdnai baigtis, 
kė mūsų visuomenę, kad Lietu-, Pagal tų dėsnį Rusija dar ir da-
vos valstybės pradžia laikome 
XIII amžių — Mindaugų lai

me, visi lietuviškai kalbame ir rašome, o susikalbėti nepajėgiame. kua- Todėl ir nenuostabu, kad
Ir nepajėgsime, kol krikščioniška meilė lietuvio lietuviui 

nedegs širdyje; kol neišmoksią! gerbti ir branginai žmones, kurie 
visą savo gyvenimą ir jėgas aukoja bendram mūsų tautos labui; 
kol vienas kito darbą baltame popieriuje juodinsime, šiūkšlinė- 
simės, lukštensimės, kad tik ką blogo ištrauktume ir kitiems pa
rodytume; kol nebūsime tolerantiški vieni kitų darbui, nuomo
nei ir įsitikinimui.

Visos mūsų organizacijos, visi sambūriai ir visi sąmoningi 
lietuviai esame viena, neišskiriama bendrų vargų ir džiaugsmų 
šeima; ir ko mes pešamės?

Daugiau pagarbos praeičiai, visiems jos kūrėjams, darbuo
tojams, o ir sau patiems, savam žodžiui ir raštui

Tautos praeitis — tai mūsų visų bendrai mintas kelias ir 
kiekviena žaizda visiems vienodai skaudi. Bet, jei mes patys ša
šu įbj ‘aunsdaj smzep sĮvąpją n3su ‘sisponf nvtSnvp bpuid oa 
tik ją ir save menkinsime, bet ir mūsų jaunimui nebebus iš ko 
semtis stiprybės.

ŠVARI ŽMOGAUS PRIGIMTIS
Žmogaus prigimtis yra švari ir tyra. Kiekvienas siekiame 

laimės, šviesos, džiaugsmo ir grožio. O ypač jaunimas: jis trokš
ta kūrybingo, konkretaus naudingo darbo. Per maža, mūsų spau
doj kilnių, uždegančių praeities vaizdų, per maža didvyriškų žy
gių ir laimėjimų. Jaunimas daug daugiau galėtų pasimokyti iš 
gerų praeities darbų pavaizdavimo, negu iš nuolatinių būtų ir

spaudoje buvo siūloma Vasario 
16 šventės proga minėti 704 m. 
nuo Lietuvos valstybės įkūrimo 
ir 39 m. nuo nepriklausomybės 
atgavimo. O šiomis dienomis vie 
na apylinkė ir skelbiasi taip 
minėsianti. Mat Lietuvos vals
tybės pradžiai taikomas dėsnis: 
visa tauta klauso vienos val
džios.

Lietuvių tautos valstybinio 
gyvenimo pradžiai turėtų būti 
taikomi tie patys dėsniai, kaip 
ir visų kitų valstybių pradžioms. 
Kai mūsų istorijos vadovėliuose 
paskelbtą jdėsnį taikome kitų 
valstybių pradžioms, tai išeina 
gana juokingos išvados. Jei pa
imsime Italiją kai ppavyzdį, tai 
pastebėsime, kad viduriniais 
amžiais Italijoje susikūrė daugy 
bė kunigaikštijų, kurios į vieną 
valstybęs tesusijungė tik XIX 
amž. (1861 — 1870 m. Išeitų,

nebūtų klaidų kėlimo, įvairių kliedėjimų... Skaitydamas apie kad italai tuo susiskaldymo me- 
mūsų karžygių bei kitų tautos pasišventėlių žygdarbius, sieki
mus ir laimėjimus, jaunuolis ir pats užsidegtų darbu ir pasi
aukojimu.

Kiekviena Nepriklausomybės šventė turėtų mus vis labiau' italai ir akis iškabins. Vokieti- 
suartinti ir sujungti bendron didžiojon lietuviškojon šeimai, nes 'ją laikome jau suvienytą į vieną

tu valstybės neturėjo' ir vals
tybinio gyvenimo negyveno. Bet 
pabandyk juos įtikinti. Karšti

Karolius Didysis užsinorėjo variagai — vikingai. Pagal pa-, dovų. Sis valdymo būdas tiko 
sužinoti, kas gyvena už jo nu- davimą jvyko taip. Slavų gimi- 
kariautų kraštų, pasiuntė žval- nių kunigaikščiai negalėjo susi- 
gą patyrinėti. Iš jo žvalgo pra- tarti, kuris jų bus vyriausias, 
nešimo mums įdomiausias daly- Todėl pasiuntę pasiuntinius

anų laikų lietuviams, nes jie 
dar neturėjo didelių kaimynų 

Konstatavus, kad IX amžiujeiiconnu hiuiuo /uuHimuHias aaiy- įoaei pasiuntę pasiuntinius i . , t . .
kas tas, kad jis pirmą sykį pa- Skandinaviją pas variagus, kadi Jau gyventas valstybinis gyve-
mini lietuvių vardą. šie ateitų ir valdytų. Pasiunti-

Bejieškodami žinių, atsiduria- niai nuvykę ir tarę: “Mūsų že
me net pas Skandinavijos tau- me yra plati ir turtinga, tiktai

slaviškoji Jugoslavija dar ne- !?S’ 1&bai daUg ,keliavusias P° tva*k«s nėra. Ateikite ir valdy- 
prijungta prie Rusijos. Europą ir daug vietų kolonizavu kitę mus". Variagai išklausę jų

sias. Tai vikingų — variagų — prašymą. Tuoj pas slavus at- 
Mes kitoms valstybėms to žuvėdų gadynė (800 — 1000). vyko trys broliai iš Rus gimi- 

dėsnio netaikome. Kitų valsty- Jų kolonijų buvo Padauguvy ir nė3. Vyresnysis 862 apsigyveno 
bių pradžia laikome tą datą, ku- Pabaltijy. Vienuolio Ansgaro Naugardo mieste ir pradėjo vai
rią skelbia jų istorijos. Būkime biografas Rimbertas (865 — dyti. ši data yra laikoma Rusi- 
nuoseklūs. Jei kitoms valsty- 888) knygoje “Vita Sancti Ans- jos valstybės pradžia. Tai yra 
bėms toks griežtas dėsnis netai- garii” rašo apie Apuolės išgrio- legenda. Iš tikrųjų įvyko kitaip, 
komas, tad negali būti griežtai vimą 853 metais. Vikingai toje
taikomas ir Lietuvos valstybei, pilyje radę didelius materiali- 
Taigi Lietuvos valstybės pra- nius turtus, 
džios reikia jieškoti daug anks-

bar neturi savo valstybės, nes

čiau, negu mes tradiciniai kar
tojame. Mindaugo laikai, tai y-

Daugiau žinių

Įdomiausia tir šiam reikalui
ra gražiausio valstybinio sukiesi svarbiausia bus žinia anglų ke
tėjimo laikai. Valstybė suvie- liautojo Vulfstano (890), kuris 
nyta, valdovas ir dalis tautos | buvęs Prūsuose, smulkiai nupa- 
krikštijasi, valdovas karališku

Normanų kelionės

nimas, atrodo, galima būtų tą 
klausimą ir pabaigti. Tačiau 
Vulfstano žinios dar nepasako 
pradžios. Jis aprašo jau esamą 
gyvenimą, bet nepatiekia, nuo 
kada pradėjo tokį gyvenimą 
Tad esame priversti einti gilyn 
į senesnius amžius ir juos "klau 
sinėti” apie pradžią.

Pagal Kinijos ir Romos vals
tybių pavyzdžius reikėtų lietu 
vių tautos valstybinio gyvenimo 
pradžią nukelti į VI amžių. Tu
riu galvoje Prutenio ir Vaide 
vučio padavimą, kuris liečia mi
nėtą amžių. Padavimas labai 
puikiai charakterizuoja mūšų 
protėvius. Tam padavimui su-

tai yra mūsų džiaugsmo, liūdesio ir pasiryžimo šventė. Džiaugs
mo, kad ta diena mūsų trumpo nepriklausomo gyvenimo metu 
buvo laimingiausia, kai po ilgų priespaudos mėtų tapome sava
rankiški ir nepriklausomi. Liūdesio, kad tos laisvės nustojome 
ir taip ilgai jos neatgaudama mūsų tėvynė ir visa tauta kenčia. 
Pasiryžimo, kad mes tikime nepriklausomybės prisikėlimu ir vi
somis jėgomis ryžtamės dirbti ir kovoti, kol vėl savo kraštui 
laisvę atgausime.

LYG LAISVES RYTUI AUŠTANT 
Vasario 16 yra mums brangiausia metuose diena; ji turėtų 

būti tikra tautos triumfo diena prieš svetimuosius ir kartu pa
siekti kiekvieno lietuvio širdį. Visi visuomenininkai ir kultūri
ninkai turėtų įsijungti į šventės ruošimą. Kiekvieno rašytojo 
plunksna turėtų stipriau sujudėti svetimoje ir savoje spaudoje, 
duodant įdomių istorinių ir uždegančių vaizdų bei pergyvenimų 
iš mūsų laisvės kovų, dabartinių partizanų žygių, kunigaikščių 
ir nepriklausomo gyvenimo. Poetai galėtų daugiau paberti 
perlų, išlieti dar neišsakytus savo jausmus; dainininkai — dai
nuoti; šokėjai — šokti; vaidintojai, deklamuoto jai, kalbėtojai — 
visi kaip vienas — sukrusti, tartum žemę išjudinti reikėtų. Ir 
ši šventė, lyg audra medžius turėtų taip giliai tautiniai sukrėsti, 
išjudinti ir uždegti kiekvieną lietuvį, kad iki sekančios Vasario

vainiku' papuošiamas. Valstybė 
įeina į kitų valstybių tarpą pil
nateisiu nariu.

Pradžios bejieškant

Mums kiekvienam žinoma, 
kad istorinis vyksmas reikalau
ja ilgo laiko. Taigi lietuvių tau
tos valstybinio ggyvenimo pra
džia turėjo įsižiebti jau labai 
anksti. Ir daug amžių turėjo 
praslinkti iki susiformavo jau 
minėta Mindaugo laikų valsty
bė. čia ir iškyla didysis klaus
tukas. Kuri data galėtų būti 
laikytina.

Mokslininkai nustatė, kad jau

valstybę 1871 m., kuri po 1648 
metų buvo suskaldyta net į 
400 valstybėlių. Bet ta data 
(1871 m.) dar negalima užskai
tyti teisinga pagal lietuviams Į 18,000 metų, kai Pabaltijy gali
taikomą dėsnį, nes tada dar ne
buvo prijungta Austrija — vo
kiškos tautos valstybė. Tikru
moje (pagal tą dėsnį) vokiečių 
tauta sukūrė savo valstybę tik

sakoja aisčių gyvenimo būdą ir 
papročius: ...daugybė karalių... 
gyvena pilyse... tarpe savęs ka
riauja... karaliai geria kumelės 
pieną, o šiaip žmonės — midų.

Gausiau žinių pradeda atsi
rasti nuo X amžiaus, nes kai
myninės valstybės susirūpino 
lietuvių pagonių krikštu. Susi
kuria lenkų ir rusų valstybės, 
kurios X amžiuje su krikštu ga
vo ir raštą. O, kai XIII am
žiuje susikuria aisčių (prūsų ir 
latvių kraštuose vokiečių apei
vių valstybės, tada žinių apie 
lietuvius tikrai daug atsirado.

Esame realisti. Be dokumen
to netikime. O kiti tiki daug 
naivesnėmis žiniomis. Kinijos 
istorijos knygos nukelia savo 
valstybės pradžią nukelia 1 
valstybės pradžią 3,082 m. pr. 
Kr., kai tuo tarpu tikrų žinių

gyventi žmogus. Jau beveik įsi- 
pilietina teigimas, kad apie 
2,000 metų pr. Kr. atslinko į šį 
kraštą lietuvių protėviai. Apie 
jų gyvenimą ilgą laiką nė- teturi tik iki 827 m. pr. Kr. Jų

Hitlerio laikais^ Bet nepatar- ra tiesioginių ir tikrų žinių. Tik, legendariniai imperatoriai turi
čiau bandyti vokietį tikinti, kad kai .romėnai nukariavo didelę 

Europos dalį, jiems kilo klausi-
" mas, kas gyvena už germanų
džiaisiais išvežimais). Esą da- bei slavų. Tada pradėjo romė-
bar visa žemė priklauso valsty- nų raštuose atsirasti žinių apie
bei, t. y. pranešėjo žodžiais, vi- aisčius — lietuvių protėvius.
sai liaudžiai. Pirmasis davė žinių romėnų is-

n otulio ___„x.„. i I torikas Tacitas“'(52 — 117 m.Išvežtieji Sibire, tremtiniai , __ „
Amerlkoie ! P° Kr ) sav° veikale “De situ,

J moribus et populis germaniae”.
Dievaž, graudu anąkart pasi- Čia jis aprašo aisčių gyvenimo

16 liktume visi pasiaukojimo ir ryžto ženkle, turėtų apgaubti darė, kai vis ir vis dar pastebi būdą, užsiėmimą ir religiją. Jis
mus tokia nuotaika, lyg laisvės rytui auštant. O tokį rytą, 
ar galėtume būti nevieningi?

Aušra širdy jau skleidžia žiedą —
Kviesdama džiaugsmui mus bendram,
O laimės ašara nurieda...
Ir man... ir tau... ir jam... K. Kodatienė

LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL GIMANTAS

• Ordinas Simonaitytei užfiksu-oti ir patefono plokšte
lėse.

Įdomu, jog keletas šių plokš
telių buvo siųstos į Lietuvą ir 
laimingai (jei neskaityti keleto 
įtrūkimų) pasiekė adresatą. Be-

toli nuėjo ir labai sunkiaua ke- ^7 ^av^a*
J , ... Maskvos pašto dėka,, kuriamelio teesama atgal, kiti gyvenimo ., x- • . • i x plokšteles buvo perpakuotoa, jsąlygų verčiami stojo okupanto r ... \ .S7...

ir hnndn n Moti i, ™. med“« <“*•

gana lengva rankas maišomas pastebi, kad aisčiai žemę rūpes- 
sąvokas. Va, vienas autorius, j tingiau dirba “negu tingūs ger- 
apžvelgdamas neseniai išspaus- Į manai”. Pasak Jordanes, TV 
dintą naują A. Landsbergio kny } amž. ostgotų .karalius Ermanri- 
gą, pažymi, kad ten vienoje no- ’ chas nukariavęs aisčius. Tada 
velėje autorius kalbąs apie iš-1 aiškiau suprantama Cassiodoro 
vežtuosius Sibiran tautiečius, t. i laiške minima žinia, kad aisčiai 
y. mūsų supratimu tremtinius. i siuntę Italijos nugalėtojui Teo- 
Bet kur tau minėsi tremtinio dorikui gintaro dovanų. Be to 
vardą, jei tų “tremtinių” pilna augščiau minėtas gotų istorikas 
Amerika. Gi prievarta ir visu Jordanes, gyvenęs VI amž., apie 
brutalumu tremiami iš tėvynės aisčius rašo: “taiki žmonių gi- 
Sibiran lietuviai yra tik išveža- minė”. Tą patį amžių liečiąs pa
inieji. Taigi nusikalame naujas davimas apie Prutenį ir Vaide- 
sąvokas ir Drasmes gerai žino- vutį. Jie abu išmokę dievus gar 
miems ir aiškiems lietuviškiems binti ir sukūrę valstybinę orga- 
žodžia-ms. nizaciją.

Tokia jau rašytojų dalia so
vietinio gyvenimo tikrovėje — 
jei ne su jais, tai reiškia eini 
prieš juos. Vieni gal ir iš įstiki- 
nimo, kiti dėl to, kad jau per

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PRKMIJUOTAa ROMANAS

tarnybon ir bando pildyti jo pa
teikiamus uždavinius, paminda
mi kūrėjo laisvės pagrindinius 
principus ir reikalavimus. Ret-, 
karčiais vienam kitam nusišypso 
“laimė” — nukrenta po kojų 
kokia Lenino (seniau Stalino) 
premija, kitą kartą prisegamas 
koks medalis. Ir taip vieno ket
virtadienio vakarą Vilniaus ra
dijas pranešė, jog rašytoja Jie- 
va Simonaitytė tapo apdovano
ta darbo riaudonosios vėliavos 
ordinu. Keletą dienų anksčiau 
tas pats radijas minėjo, jog Le
nino premijas gauti šiais metais 
kandidatuoja keli lietuviai ra
šytojai, jų tarpe ir Vienuolis - 
Žukauskas.

Budriūno plokštelės tėvynėje

Savo metu labai sėkmingai 
veikė ir gražų barą lietuviškoje 
muzikoje nuvarė muz. Br. Bud
riūno vedamas vyrų balsų kvar 
tetas. Jie tuomet spėjo eilę sa
vu nuolatinio rapertuaro dainų

sunkią oro pašto kelionę. Atei-, 
ty kviečia siunčiamas plokšteles 
žymiai rūpestingiau įvynioti ir 
surišti.

Eisenhoweris banunas
Ifetiivlškal

Tikrai keista, kad Vilniaus ra 
dijas savo transliacijose užsieny 
gyvenantiems lietuviams keletą 
dienų kalbėjo ir puolė Elaenho- 
werio doktriną Artim. Rytuose. 
Atrodo, lyg nuo JAV lietuvių 
priklausė šis prezidento nuo
sprendis. Pasiklausius sovietų 
teikiamas žinias kitomis kalbo
mis, tenka tiks stebėti, kad lie
tuviškai ar tik ne daugiausia 
buvo baramasi ir pykstama už 
“naują amerikiečių agresiją” a- 
rabų pasaulyje.

Vienoj transliacijoj tas pate 
radijas aiškino užsienio lietu
viams apie kolchozus. Girdi, jų 
kūrimas pradėtas 1947 m., bet

21 tęsinys

Visai kaip šiandien su klebonu; mes tikrai išau- 
ginsim didelius dalykus ...

“Conditio sine qua non — sąlyga, be kurios ne
įmanoma ką nors pradėti

Devintojo amžiaus pradžioje 
normanai iš Skandinavijos pra
dėjo keliauti į visus pasaulio 
kraštus. Palaikė prekybos san
tykius su visais turtingais kraš- stiprinti turime ii- gotų istoriko 

Jordanes patiektas žinias apie 
aisčius — “taiki žmonių gimi
nė”. Tas charakteriząvimas ro
dytų aisčius buvusius sėsliais. 
Sėslumas jau duoda teisę spėti 
ir buvus juos valstybiniai orga
nizuotais į didesnius ar .mažes
nius vienetus. Dar labiau sutvir 
tina šią prielaidą Cassiodoro mi 
nimas gintaro dovanų siunti 
mas garsiajam Italijos užkariau 
tojui Teodorikui. Turėjo jau 
būti didesnis aisčių organizuo 
tas vienetas, kad ir kažinkur 
siųstoji gintaro dovana istori
ko buvo pastebėta. Kitų siun
tėjų ir kitų dovanų nebuvo nu
stelbta.

Bet patys valstybinio gyveni
mo daigai turi siekti dar giliau. 
Gal net Bychovo kronikoj mini 
mą I amž. po Kr. Palemono at
vykimą ir su savo sūnumis už
valdymą daugelio sričių. Šią le
gendą daro prasmingesne ro
mėnų istoriko Tacito liudijimas, 
kad aisčiai rūpestingiau dirba 
žemę, negu tingūs 'germanai. 
Aisčių palyginimas su garma 

Mat
germanai I amžiuje jau laikomi 
organizuotais. Tari aisčiai, bū
dami dar labiau sėslesni (nes

tais. Jie keliavo į Konstantino
polį didžiuoju vikingų vandens 
keliu. Tas kelias buvo toks. Jie 
plaukdavo laiveliais Baltijos jū- 
rara — Suomių įlanka — Ne
ves upe — 'Ladogos ežeru — 
Volchovos upe — Ilmenio eže
rą — Suomių įlanką — Ne- 
upės intakais — Dniepro upe. 
Sausuma laivelius persinešdavo. 
Kita kelio pagrindinė upė buvo 
Volga. Ja plaukdavo iki arčiau
sios vietos į Dono upę. Čia per
sinešdavo į Doną ir per Juodą
sias jūras pasiekdavo Konstan
tinopolį, ddižiausią prekybos 
centrą. Prekybai reikėjo cent- 
relių. Normanai tokius preky
bos centrus stengėsi pakelėje į- 
sikurti. Iš tų centrų išaugo Nau 
gardas, Polockas, Pskovas, Ki
jevas ir kiti miestai. Įsikūrė 
daug kunigaikštysčių. Galinges 
nioji nukariaudavo kitas ir sa
vo valdžią plėtė vienydama ru
sų žemes. Ir taip besivienijant 
p&teko į totorių vergiją, kurioj

viešpatauti net daugiau šimto Išbuvo net 240 mėty. Ir valsty-
metų, kad užpildytų chronologi- bę suvienijo tik 1480 m., tačiau
joj vietą. Ir tuos legendarintaa laikoma 862 „ais yra labai svarbus

m., o ne suvienijimo data. 
Pavyzdžiais pasiremiant

valdovus jie laiko tikrais val
dovais. Ir mes jų tariamai tik
rą istoriją kartojame bei jų T. , , . - ... .., . . . ... ? . Is daugybęs pavyzdžių paeme-valstvbes pradžia laikome jų nu x., . . r, * , . i me tik tris valstybes, kad butųrodytą datą. Kiekvienas, lan->, .. . .
. . 7. , , ’, _ lengviau spręsti savosios laukęs gimnaziją, atsakys, kad Ro- * , * u• ,. ... ’ „-n tos valstybinio gyvenimo pramos valstybes pradžia yra 753 ... ... . . „ .., dzią. Jei lyginsime su Rusijos m. pr. Kr. ir papasakos legendą V. . ■ . ■ , t ■. x , . pradžia, tai mes turime labaiapie vilkes užaugintus du vai- .... o_o _ ., , . . ? . . panašų įvyki: 853 m. Apuolėskus, kuriuodu minėtais metais .... . .. .. „ ♦’ _ . ... , įsgriovimas. Ir čia tie patys
P8,-4 Va S" variagai (žuvėdai ar vikingai)
v s u mą. egen a yra pagyrė šios apylinkės šeiminin

Romos .atonjos dalis ir mes su. kaįs Tik „ei,ma „ „ , Jte [amžiai, po Krist,„s.
malonumu ją kartojame. Arba1 „- .. , x , - čia laikėsi. Tame pačiame am-1vėl. Rusijos valstybes pradžia ... . . . .. . --------------, ™ • . ziuje uz keliasdešimt metų lan-yra laikomi 862 m. Tačiau irgi ... ...' , kesi aisčių krašte jau anksčiau

tik sėslūs gali rūpestingai dirbti 
žemę), galėjo būti ir gerai jau 
organizuoti.

Taigi, kad lietuvių tauta jau 
gyveno valstybinį gyvenimą IX 
amžiuje, yra jau (ikrą; kad sie
kia VI amž., nedaug tekelia abe 
jonių. Net yra pagrindo many
ti, kad jis prasideda pirmaisiais

Mineapolio moteris pradėjo 
minėtas anglas Vulfstanas, ku- kampaniją norėdama, kad ku
rio liudijimu negalime netikėti, krūzas būtų pripažintas Ameri-

parenita padavimu, net nesuda 
r ančių rusų tautai garbės. Bu
vę taip. Rytų slavai ilgokai vii- ... _ . . .,, . .. ... , • . • • • nes Vakarų Europos žmogus tai kos tautine gele.ko karingų kaimynų jungą. Kai fpn PBnnAilIa nnvnHinil™la

Budapešto radijoko ten esančius pavadinimus šio
krašto gyvenimui aprašyti. Tad... ... , ..., . . .. . ... ! vaikams baigiama Labanaktis,jo buvimo metu lietuvių tauta .. .. . ,vaikai, jus jau esate savo lovo
(bent ta didis, kurią jis atkm- gp.. Dabar d line|ė pataisyta 

valstybės neįstengę sukurti. Jų kė) jau gyvena valstybinį gy- taip: “Labanakt, vaikai, jūs su- 
valstybę sukūrę normanai — venimą. Tik dar daug yra vai- grįžote iš barikadų"...

juos nukariavusios tautos pa
čios suiro, .slavai pradėjo sava
rankišką valdymąsi. Tačiau tas 
jiems sunkiai vyko ir jie patys

Baltas megztukas nepaspruks!tančią Samanę, 
ją lydės ...

Žiūri pro krūmelio šakas į sodybą. Trobesiai, lyg 
milžinai sugulę po medžiais, miega. Topoliai šiurena, 
paglosto jų galvas. Sapnuoja, namai sapnuoja. Jų 
ausys prikritę žiogų čiuškėjimo, užkloti vasarojo kva
pu. Ir Gimbutas miegotų, kai sodai pamažu šlama, bet, 
štai, kur atsėlino. Mena jis savo jaunystę, audringą, 
sunkią. Brolius mena. štai, lyg dabar, tokią naktį išva
žiuoja į Palangą, į gimnaziją. Jūra, rodos, šliokšteli 
banga į akis. Kokie begaliniai plotai, smėlio aruo
dai! Keturis kartus jie dundėjo rudenėjančia beržų

valandėlė

Gal ^uso, sutižo kaip molio luitai, mirė ba jorija, seniau 
lingavusi karietom; tik jie. nuo seno laisvieji ūkinin
kai, išplaukė į viršų. Dar niekada nebuvo gimtinė taip 
apaugusi turtu, kaip dabar.

Tėvui mirus, jis buvo lyg žiogas linkęs labiau 
dainuoti, nei klausytis nakties žemės kalbos. Čia lipo 
broliai ant kulnų, reikėjo juos leisti j mokslus Ir jie
du baigė. Vienas, medicinos daktaras Kaune, barš
kina ligonių plaučius ir braukia pinigą; kitas, studi
javęs teisę, per karus pasidarė karininku, dabar — 
pulkininkas. Sėdi štabe, ir sagos žiba, automobilis 
vežioja. Sesuo šiaip apsitrynė, baigė tris klases, rao-

alėja, kol baigė keturias klases. Jis vyriausias, o du, ,kytojavo Lietuvos pradžioje. Dabar prie Telšių di- 
— Anicetas Ir Petras — iš paskos. Tada iškeliavo į Įdėliam ūky įsodinta. Ar nereikėjo apsukrumo, kol-ir 
Petrapilį. “Gimbutas senis besmegenis vaikus siunčiamą pakėlė ant kojų.
į St. Peterburgą!” — šaipėsi kaimynai. Jiems išvyk- 

Štai, jei būčiau žinojęs, būčiau klebonui ir drožęs I gtant, širdį taip skaudėjo. Išsitrenki į svieto galą! ar
tiesiai. Koks patrauklumas!

Perbridęs dar keletą žodžių, svarbiausius posa
kius nusirašo, pakartoja, kas galėtų visus stebinti, 
koks jis išsilavinęs. Varto ir auksinių minčių knyge
lę, kur viskas taip supresuota, kad nepridėsi, nei atim
si. Skambūs posakiai tvirtina jį. Ne, jis niekada ne
svyravo ir dabar nesižemins. Įveiks savo priešą vikarą.

— Sudėjęs knygas, užgesina šviesą, kartoja posa
kius irnusi juokia:

— Lina ir Samanė!
8

prisišauksi, ar lietuviškai išgirsi?
Kai pamatė Petrapily karo laivus, taip ir užside

gė Kleopas būti karininku. Jo tėvas plaukė per .javo 
marias, o sūnus skros jūras. Kokios uniformas! Tai 
buvo penktos klasės svajonės.

Tą žiemą susirgo tėvas ir jį pasišaukė. Toj pa
čioj troboj, kuri smunka nūnai į žemę, Kleopą nukry
žiavo. Turėjo prisiekti mirštančiam tėvui, kad liks tvirčiausia, nepajudinama, 
ūkyje, kad jo neapleis, iškels gentį, išaugins turtus, Į 
globos brolius, seserį. Priesaika svilino ranką, degino 
mirštančio tėvo pabučiavimas. Jis verkė tą naktį,

Seniau dar Kleopas graužės, kad broliai toliau 
nužengė. Ir jis užsidegęs mušėsi, grūdosi, judėjo Bu
vo valsčiaus viršaitis, apskrities tarybos narys, ban
kelių, ekonominių draugijų valdybose Daug rapjeų 
reikėjo besikuriančiai Lietuvai Jis atidavė savas Vė
liau pasitraukė ir atsidėjo ūkiui, jo pažangai, tai sva
jonei, kuri nedavė jam ramybės Naktim sapnavo, 
kad įsirengs geriau nei kokie danai, švedai ar vokie
čiai. Ūkis, ta jo respublika. — turi būti gražiausia.

Apsikrovė knygom, laikraščiais Daug skaitė ir 
dar daugiau suuodė Jis turėjo lyg burtininko akis: 
matė pinigą, išėjusį pasivaikščioti. Jei niekas neima,

I . xi * * | kodėl jis turi tą žvilgantį popierėlį praleisti pro SalįI Liko ūkyje, save užgniaužęs, užlaužęs. Metų me-' . ' 1 f .
Mndi krūme. Stambiausias ūkininkas, uis skambėjo priesaika ir tėvą regėjo prie klėties ^a* ž“fl pra‘‘r’° m,škuH Pa"*av’""’ ^dams. G.m-

kurs dunda obuolmušiai^ dabar sėdi prie kelio Ir bi- vienmarškinį. Rūsčiai jis, rodos, žvelgdavo: “Ar tu butas ,k Hukrut ,no usus . jau |o nosj pakuteno pini-
jo pajudėti. Štai, prie ko priėjo Gimbutas! Versk gi- Gimbutas, ar taip reikia gyventi?" Baisūs žodžiai sė- K° k™Pa« r?’o,Pf’1 rizika: daugiau mokėjo nei žy
minės istoriją, keliauk šimtmetį Atgal, nerasi nė vie- lino paskui diena dienon. Vėliau tėvo nebematė. Są- dai’ 1x4 Pinoti ir pelnyt, Namus ap

ypač jų paaugo 1949 ir 1960 no, kurs lįatų į krūmus lyg seklys. ’ žinė nurimo, nes glėbiais nešė darbus ir turtą. Klėtys ”UtęR samd,nials. jodinėjo, važinėjo, kirto miškus
metų laikotarpyje (tos datos aut O'sėdėti reikia. Bendras “siautimo pianas” iš- poškėjo prikrautos. Hpildė tėvo testamento: sody- P1^8'
tampa su knita įvykdytais 4i- įdirbtas, visur tinklai užmesti. Jts turi pagauti grįl- ba augo Gimbutai ant kalno lyg dvaras. Dvarai nu- (Bus daugiau)

mi ir

<



i

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHTCapo tt t tvoto Ketvirtadienis, vasario 7. 19574

Visi šokime tautinius šokius

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Detroito apylinkės valdyba vi
sus detroitieėius dar kartą kvie
čia įsijungti į jos globojamą tau 
♦inių šokių grupę nes pirmoji 
JAV ir Kanada Lietuvių Tau
tinių Šokių šventė sparčiais šuo 
bais artėja, ir Detroitas turi jai 
pakankamai pasiruošti, šventė 
įvyks 1957 m. birželio 27 d. Chi
cagoje.

Tautinių šokių grupės vyres
niųjų sekcijai vadovauja vi
siems detroitiečiams gerai žino
ma tautinių šokių vadovė Gali
na Gobienė, baigusi Kauno Kū
no Kultūros Kursus. Jos įdėtą 
darbą, vadovaujant Detr a ■ o 
tautinių šokių grupei per keletą 
paskutinių metų, tiek Detroito 
visuomenė, tiek ir JAV LB De- Į 
troito apylinkės valdyba nuošir
džiai įvertina. Į šią sekciją kvie 
čiami įsiregistruoti visi jaunuo
lis! ir jaunuolės, turį daugiau 
18 metų. Registruotis pas va
dovę Galiną Gobienę, 6849 Ver- 
non, Dearbom 6, Mich., telf. LO 
3-8260.

Tautinių šokių grupės jaunes 
niųjų sekcijai vadovauja Aldo
na Rastenytė, kuri šiame darbe 
irgi yra ne naujokė, nes iki šiol 
vadovavo Gabijos tunto skaučių 
tautinių šokių grupei, kurios na 
res dabar perveda į JAV LB De 
troito apylinkės globojamą tau
tinių šokių gurpę. Dabar šią sek 
ciją norima praplėsti, įtrau
kiant į ją ir jaunuosius vyrus, 
o taip pat kviečiant įstoti ir mer 
gaites, nežiūrint kuriai organi
zacijai jos priklauso, arba iš vi
so niekur nepriklauso. Į šią sek 
ei ją kviečiami įsiregistruoti visi 
jaunoliai ir jaunuolės, iki 18 
metų. Registruotis pas vadovę 
Aldoną Rastenytę, 1711 Hal- 
ley, Detroit 23, Mich., telef. KE- 
2-8167.

Susitarta, kad abi sekcijos 
glaudžiai bendradarbiaus ■’uvo 
tarpe. Vyresniųjų sekcijos va
dovė Galina Gobienė pažadėjo 

'savo patarimais padėti jaunes
niųjų sekcijai, retkarčiais patJ 
atvykdama į jų repeticijas. O 
jaunesniųjų sekcijos vadovė Al
dona Rastenytė ateis į pagalbą 
vyresniųjų sekcijai, pravesda- 
ma jų repeticijas, kada dėl ko
kių nors techniškų kliūčių Ga
lina Gobienė pati negalės jose 
dalyvauti.

Dar kartą kviečiame visus De 
troito jaunuolius ir jaunuoles 
įsijungti į tautinių šokių vieną 
ar kitą sekciją, vadovaujamą pa 
tyrusių vadovių. V, KutLus

PASKAITA APIE DANTIS IR 
JŲ PRIEŽIŪRĄ

Vasario 10 d. 4 vai. p. p. Tarp 
tautinio Instituto patalpose, 111 
Kirby Avė., (priešais meno mu- 
zėjųi Liet. Kultūros Klubas 
ruošia paskaitą iš dantų higie
nos srities. Kalbės dantų gvd. 
B. Gruzdienė. Įėjimas nemosa- 
mas.

Tai pirma šios rūšies paskai
ta. Patartina detroitiečiams pa 
binaudoti šia reta proga ir at
vykti pasiklausyti įdomios pa
skaitos. J. S

tą — rašyt. Alė Rūta - Arba
čiauskienė. Premijos yra labai 
vertingos, todėl skubinkite ruoš 
ti kaukių projektus, nes laiko 
jau nedaug bepaliko.

Vakaro metu veiks skaniau
sių ir labai įvairių valgių bu
fetas. Taip pat bus skrajojan
tis paštas bei turtingas dovanų 
paskirstymas, kuriame kiekvie
nas galėsite išmėginti savo lai
mę, Apsirengimas nevaržomas, 
kviečiami visi — su kaukėmis 
ar be kaukių. Gros geras orkest 
ras.

Kaukių baliaus pelnas skiria
mas Lietuvos laisvės kovų inva
lidams ir Sibire vargstantiems 
lietuviams sušelpti. 
Kunigaikštienės Birutės Karių 

Šeimų Moterai Draugija

MINĖJIMAS WINDS!ORE
Lietuvos nepriklausomybės at

RUOŠIAMAIS VASARIO Ifi
Detroito Lietuvių Organizaci-!

Vasario
Diena.

16 paskelbti Lietuvių Angeles, Califomia

jų Centras Lietuvos neprikišu- j§ valdžios paeigūnų šios 
somybės atgavimo 39 metų su- šventės reikalu susilaukta labai 
kaktų yra nutaręs paminėti š.
m. vasario 17 d., sekmadienį.

, Tą dieną visose trijose Detroito 
lietuvių parapijose bus iškilmin
gos pamaldos: Šv. Antano para
pijos bažnyčioje — 11 vai., Die 
vo Apvaizdos — 10 vai. ir Šv. 
Petro — 10:30 vai. Laike pą- 
maldų šv. Antano bažnyčioje 
dalyvaus organizacijos su savo 
vėliavomis. Ši sukaktis bus pa
minėta Dievo Apvaizdos para
pijos biuletenyje.

Iškilmingas šventės minėji
mas įvyks erdvioje Western 
High School auditorijoje. Pa
grindines kalbas pasakys kong- 
resmanas Thaddeus M. Machro- 
wicz ir Alto narys adv. Juozas 
Skorubskas, kuris anksčiau yra 
lydėjęs pabėgusius iš Lietuvos 
žvejus po lietuvių kolonijas. A- 
bi kalbos užtruks 1 valandą. Vi
sas dėmesys kreipiamas į me
ninę programą, kurios metu kon 
certinė dalis bus atliekama vie
no geriausių solistų St. Citvaro, 
tautiniai šokiai ir deklamacijos. 
Programą bus stengiamasi pra-

claug simpatijų ir supratimo mū 
sų kenčiančiai tėvynei Lietuvai.

St G-kas

garimo minėjimas Windsore bus yest* kaip greičiau, kad ji neiš- 
vasario 16 d., šeštadienį nuo 2ivargintų žmonhl- Laike minėji- 
iki 2:30 vai. per Windsoro CBElmo bus'renkamos aukos Lietu- 

' radijo stotį banga 1550 skirtas VOs5 ^’^inimo reikalams, 
angliškai kalbančiai visuomenei.I LLCC via kreipęsis į Michi- 
Be pranešimo, bus duota ir lie-1 gano gubernatorių ir Detroito

TRUMPAI
— Vasario 16 gimnazijos nau

dai š. m. vasario 2 d. LRS Det
roito skyriaus suruoštas vaka
ras praėjo su pasisekimu. Šio 
vakaro reportažą duosime vė
liau.

— Detroito Dramos Mėgėjų 
Sambūris š. m. sausio 27 d. su
sirinkime išsirinko naują valdy
bą, kurioje yra Algis Pesys, Ire
na Laurinavičienė ir Algis Ba- 
rakauskas.' Sambūris numato 
vieną išvyką į Chicagą su kome
dija “Šiapus uždangos”, suvai
dinti Balfui naują veikalą “Du 
keliai” ir kovo 9 d. yra pakvie
tęs Clevelando teatrą su “Bran
dos atestatu”.

— LB Detroito apylinkės val
dyba š. m. kovo 2 d. ruoš’a di
delį ir įdomų vakarą.

— Inž. Ant Banėnas padarė 
elektros instaliacijos planus 
ALRKF Jaunimo Stovyklos pa
grindimam pastatui, už tai ne- 
paimdamas jokio atlyginimo ir 
dar paaukojo 100 dol. tos sto
vyklos statybai. St. G-kas

tuviškos muzikos bei dainų. Tą 
pačią dieną 7 vai. vak. kroatų 
salėje rengiamas plataus masto 
koncertas, kuriame dalyvaus ži
nomos damininkės iš Toronto — 
A. ščepavičienė ir V. Žemelytė. 
Bus solo ir duetu dainuojamos 
lietuviškos liaudies dainos ir iš
traukos iš operų. Po koncerto 
toje pačioje salėje bus šokiai ir 
veiks bufetas.

Vasario 17 d. 12 vai. — iškil
mingos pamaldos kroatų bažny
čioje. Tuojau po pamaldų 1 vai. 
čia pat esančioje rumunų salėje 
bus iškilmingas minėjimo ak
tas. Kalbės svečias iš Chica- 
gos adv. J. Skorubskas.

KLB \Vindsoro Apyl. V-ba

Jeigu norite pirkti urna parduoti 
namus, sklypus, Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
kime i

ELSEA REALTY & INVEST 
MENT COMPANY

atstovą
VLADA BARAUSKĄ
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 

Residencijos — TA 6-4366 
Ši įmonė yra pati stambiausia Mi- 
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patari
nauia savo klijentams

M. MIšKirnS. M. D.
GYDYTOJA ir '’HIRURGP 

X-RAt
393 Wnt Grand Boulevard

cor. Shady Lane Detroit 16. Michigaii 
Namų telef. VI 1-7970 

Pirm. antr. Itetv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
Treč. ir ielt. 12-3 vai.

Telef TA S-Ofiflfi

miesto burmistrą, prašydamas

'llllllt llllllllllllltlllll -’||||||'l||||llll|l-

'DOMAS ♦ 1TTSA’ v«*'(«.> 
'JGLlL IR ALVVOP

PARDAVIMAS 
visų rūšių aamų apšildym.

(vedimas. perdirh* 
»nas ir pataisymas

-tūžmingas ir pigus 
patarnavimas

ATI./ S FUEL CO
R ’ 15 t O V a 8

♦919 So Paulina St 
6-706P

iillll..OIIIIIIIIIIIII|llllllllll||ll!l1iniin>-

'TATVBAI 
R N4MI 
•ATAISYMTP 
RISTATOM 
lankių Rūšių 

HFPTMnA

CARR MOODY 
U’YIBGR CO

STASYS LIT VINAS,
3039 So. Halsted St

th vieton miw 
inkatnavlmą lj Prekių Pristat 

•na Trik4 'mr Nemokamai
taktinė attdara, kasdien nuo 

8 vai ryto Iki 6 vai. vakaro 
šeštadieniais iki 8 vai vakare

DETROITO'O BIZNIERIŲ 
IR PROFESIJONALAI

KAUKIŲ BALIUS
Š. m. vasario 9 d. (šeštadie

nį) 7 vai. vak. Riverside Temple 
salėse, kampas Hubbard ir B?g- 
lei gatvių, įvyks kaukių balius. 
Vakaro programą atliks iš New 
Yorko atvykęs akt. humoristas 
Vitalis Žukauskas. Vakarą ruo
šia Kunigaikštienės Birutės Ka
rių Seimų Moterų Draugija

Už gražiausias kaukes bus 
skir.amos premijos. Premijoms 
skirti komisiją sudaro adv. Juo
zas Urikas, menininkai Mrs. Am 
brose ir Antanas Melnikas, ra
šytoja Alė Rūta - Arbačiauskie
nė ir visnomenininkė Kunigunda 
Kodatienė.

Premijas paaukojo: pirmą — 
Adams ir Briedri, antrą — Va
lius Mikalauskas, trečią — dr. 
Vytautas MaĮsuskas, ketvir
tą — Juozas Murinas ir penk

VINCAS KIRŠINĄS 
11420 Steel Avenue 
Detroit 27, Mitrigan

Tel. WB. 4-6166 
OENKRAt, CONTILAOTOR

Atlieka Įvairius statybos, patalsy 
ino Ir pertaisymo darbus — stalinln- 
kystfis cemento, mūrijimo, elektros, 
plumblngo, dažymo Ir dekoravimo 
Ktsklrų kambarių bei butų įrengimą.

Perkant ar parduodant namus 
ir apdraudžiant turtą

Jums patarnaus
VLADAS N.SELENIS

narys United Northwestem 
Realty Association 
šaukite telefonais

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

GUSTAFSON REALTY CO. 
13000 SchoolcraJt kamp. Sorrento

DANTŲ GYDYTOJA
BRONE GRUZDIENE, D.D.S.

15807 W. VVaren
(3 bl. J vnk. nuo Greenfield kelio)

Detroit 28, Michigan
Priėmimo vai. pagal susitarimą 
Telef. Kabineto — LLzon 4 5121 

Namu — LUznn 4-8961

* 1 » u t » k i i e
LITHUANIAN MELODiF.S

Knn Arbor - WPAO - 1050 kh. 
cyclee

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

15756 Iresne* — Detroit 27,
Mlnhl«u

— šv. Kazimiero parengimai.
Sausio 26 d. įvykusiame parapi-! 
jos komiteto posėdyje buvo nu
tarta 1957 m. turėti šiuos svar-! 
bosnius parengimus: kovo 3 d. 
Šv. Kazimiero minėjimas, birže-' 
lio 2 d. bazaras, rugsėjo 8 d. 
Lietuvių Diena Breakfast klu-i 
bo patalpose, spalio 27 d. Kris
taus Karaliaus minėjimas, lap
kričio 24 df šokiai ir programa.!

Parapijos komiteto nariai 
taip pat nutarė 1957 m. įvyk-į 
dyti šiuos žymesnius darbus:} 
įtaisyti salės scenoje naujas 
užuolaidas, įdėti salėje naujas 
duris ir dar suleisti du apart- 
mentu klebonijoj, įrengti naują 
virtuvę, išdažyti iš lauko pusės 
bažnyčią ir lauke, prie bažny
čios, įtaisyti pamaldų lentą.

— Šv. Kazimiero parapijos 
naujas komitetas. 1957 m. iš-Į 
rinktas naujas parapijos komi
tetas, kurį sudaro šie asmenys: i 
pirm. Frank Speecher, vicepirm.j 
Edvardas Bartkus, sekretorius 
Vaclovas Mikuckis; nariai: Bill 

i Dudor, Danielis Slėnis, Paulius 
Gražis, Bruno Papšys, Petras 
Barkauskas, Kazys Šakys ir Ka 
zys Priš.mantas. Be to. į Komi
tetą pakviesti šie vyrai: Česlo
vas Norkus, Jonas Butkus ir 
Vlačas Račius. Numatoma ko
mitetą dar praplėsti.— „ |
VIKTORO KOŽICOS 
Lietuviška gazolino stotis ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi-1 
nimo, dažymo darbai ir keičiamos1 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

— Mirė Vhieentas Yosilius 
Sausio 12 d., aprūpintas šv. sak 
ramentais, mirė Vincentas Vo- 
silius, 82 m. amžiaus, prieš aš
tuonerius metus atvykęs iš Bos 
tono, Mass., į Los Angeles. Vin
centas buvo Šv. Kazimiero pa
rapijos narys ir dažnai savo au
komis ją paremdavo. Dideliame 
nuliūdime liko žmona Kotryna 
ir kiti giminės.

— Florence Korsak, žymi mū 
sų kolonijos dainos žvaigždė, 
sausio 27 d. Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje davė sayo namo 
sugrįžimo koncertą, kuris pa
sižymėjo augštu meno lygiu ir 
publikos buvo šiltai sutiktas.

— Vasario 16-sios minėjimo 
pamaldos bus vasario 17 d. 10: 
45 vai. ryto Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje. Kviečiami

B A L Y S
Radio-Television 

SALES—SERVICE
Rekordai — Dovanos — Filmos 

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

Krautuvė atdara, pirm., kefvlr. 9—9. 
Antr.. treč... fteštad. 9-6. Sekin. 9-2.

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 U-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį.

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEWICH, President 
JUSTIN MACKIEWICH, Jr., Vice-President

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

Standard Federal Savings
i.«l0il!liH8

> z

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

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

PHONE: Vlrginia 7-1141

f
I.

visi dalyvauti. Minėjimas bus 
vasario 23 d. 7:30 vai. vakaro 
Patriotic Hali. Paskaitą skaitys
Ign. Sidzikauskas.

Krikštas. Sausio 20 d. Šv. 
Kazinrero parapijos bažnyčioje 
kun. kleb. J.A. Kučingis pakriks 
tijo Antano ir Marytės Kiškių 
dek •■•lę Patricijos vardu. Krikš 
to tėvai buvo Pranas Aukštuo
lis ir Phillis Savickaitė. Ta pro
ga Kiškių namuose buvo jau
kios vaišės.

Dan Kuraitis su žmona iš 
: Chicagos atvyko į Los Angeles 
atostogų. Ponai Kuraičiai yra 

' “Milei” Ejick prekybos savinin- 
! kai ir dideli lietuvių reikalų rė 
! mėjai. diedui aplankydami Šv 
! Kazimiero parapiją, įteikė 25 
' dol. auką.

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
- ‘•- 'A SAUGIAUS|A ir 

^PELNINGIAUSIA 
ČttaTAUPYMO 

SENOROVf

4038 ArcKer Avtnue t»i. la3-a7t» 
AUGUST SALDUK A S Pr»,lrt»ntn.

rn b-

SS

A-..,.?i. i
1957 BUICKAS 

Tik

Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboįe-M 1LDA BUICK, Ine. 
907 W. 35th St., Chicago 9, III. LA 3-2022

PERKRAUSTYMAt — MOVING b »
Pigus, sąžiningas darbas Visi apdraudimai Iš artimu «» 

tolimų distanciių ®aukitc spkanAiRi

ANTANAS VILIMAS
8410 8. LITITANfCt TVF CH1GAGO HJ

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM I VISAS MIESTO 

BALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

menų turinčią ilgą patyrimą.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne A»e.,Telef. Vlrginia T-709T

JON l EJ » B ’ K L__ 
J. G. TELEVISION COMPANY

(1

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

TV IŠPARDAVIMAS
NUOLAIDA IKI L3!

NARIAI LIHTIIVH tu ) ui \KOIIMMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Andraustos iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & ToaFaSSN.
6245 S. Western flve., Chicago 36, III

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

DISTRICT SAVINGS I LOAN ASSNL

3430 S. Halsted St., Chicago 8, III.

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

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St.. Chicago 8, III.
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Ketvirtadienis, vasario 7, 1957 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

RUOŠIAMASI JAUNIMO KONGRESUI
JAV ir Kanados lietuvių tau- rią pakviesti A. Antanaitis, G. 

tinių šokių šventės proga įvyks Gedvilą, V. Kleiza, R. Mišaus- 
ir lietuvių jaunimo kongresas, kas, E. Šulaitis ir R. Vėžys. Jo 
kurį rengia JAV LB Chieagos programos sudarymui buvo pa- 
apygarda, kartu su Lietuvių tvirtinta programos komisija, 
Studentų Sąjunga. J13 yra nu- kuri savo darbą pradėjo jau 
matytas šią vasarą, birželio 29 anksčiku. šią komisiją sudaro 
ir 30 dienomis Morrison viešbu- J- Kregždys, A. Antanaitis, R. 
tyje, Chicagoje,. Vaitys, J. štuopys, A. Mickevi-

, „ , . čius ir R. Ališauskas,šio kongreso reikalu sausio 27 ...
d. Lietuviu auditorijoje (vyko , » pirm.
pirmasis jo centrinio komiteto f' >regzdiiu pranešimo paaiS- 
posėdis kuriame dalyvavo be- kad J’ dau -vra sudariusi
velk visų Chieagos lietuvių jau- P™v.zorjnę programą. Pagal ją 
nlmo organizacijų atstovai. Cil,' kongreso Posėdžiai bus pradėti

Chicagoje

apie rengiamą kongresą kalbė- birželio 29 d. ryte ir tęsis (su

Kūrėjai savanoriai dirba 
Chicagoje atkurta nepriklau

somoje Lietuvoje veikusi Kūrė
jų Savanorių Sąjungos Centro 
valdyba iki šiol suregistravo lais 
vajame pasaulyje esančius kūrė
jus savanorius, kurių viso esama 
apie 270. Gyvenant Vokietijoje, 
buvo įsteigta organizacinė val
dyba ir suregistruoti visoj Vak. 
Vokietijoje gyveną kūrėjai sa
vanoriai. Įvyko du atstovų suva
žiavimai Scheinfelde ir Hanau ir 
išrinkta centro valdyba. Tuo bū
du formaliai atsteigta ir Sąjun
ga. Sąjungos vėliavos projekto 
autoriaus kūrėjo savanorio dail. 
Juozę Kaminsko buvo atkurta irjo LB Chieagos apygardos pirm. Pertraukomis) ,kl birželio 30 d.

dr. J. Bajerčiua, T. Blinatrubas. Piet?' Vls° f* numatytos trys likilmingas
J. Kregždys, J. Karklvs ir kitl. 1 Indros paskaitos (dvi su dis- SV“nSo8!2ėllava. Iikllmingas 

Taip pat buvo išrinktas ir šioj knf,jomis, viena - be jų). Taip
kongreso centrinio komiteto, pat yra "umat>',t°s srfios sekei

pašventinimas įvyko kariuome
nės šventės proga 1947 m. lap-

pinnhiiukas, kuriuo tapo stud.,
Adomas Mickevičius Jam tai- studentų moksieivių ir! kryžiaus, dalyvaujant didelei mi-

gimusiųjų lietuvių.'niai įvairių tautybių žmonių, 
Sekcijose bus pravesti atskiri kun. Aloyz. Klimas pašventino.

Vėliavos kūmais buvo a. a. prof.
ir R. Vaitys. Be to kalbėta ir 
apie technikinės komisijos su- ... .
formavimą, tačiau ji galutiniai! P°^a f 
bus sudaryta vėliau, kada visos 
organizacijos paskirs savo nuo
latinius atstovus.

menės pirminink. L. Balzaras ir 
daugiau kaip 20 dalyvių kūrėjų 
savanorių. Šis istorinis doku
mentas, kuriam šiais metais su
eina 10 metų, drauge su vėliava 
laikomas Sąjungos centro valdy
bos būstinėje, iki atei leikas ją 
grąžinti į laisvą, nepriklausomą 
Lietuvą.

Naujame kraite 
Prasidėjus emigracijai, dides

nioji kūrėjų savanorių dalis, su
radusi senesnės kąrtos lietuvių 
emigrantų tarpe gimines bei 
draugus, jų pagalbos dėka atvy 
ko į JAV. Vien Chicagoje apsi
gyveno daugiau kaip 100 asme 
nų. 1949 metų pabaigoje inicia
torių grupė, priešakyje su a. a. 
pulk. Jurgiu Bobeliu, suskato sa
vanorius suburti vėl į vieningą 
organizaciją. Į spaudoje paskelb
tą atsišaukimą entuziastingai at
siliepė iš visų kraštų buvę sąjun
gos nariai ir nenariai — kūrėjai 
savanoriai. Toks didelis idė
jai pritarimas įgalino tų pat me
tų spalio 8 d. Vyčių salėje, eili

niuose centruose sąjungos sky- šauskas ir V. Rėkus. š. m. kovo j skaitys ir paskelbs rinkimų duo
nai JAV, Kanadoje, Australijo- I 2 d. viešame posėdyje balsus su-jmenis. Matas K.
joje ir Vokietijoje. Su paskirai ■■ ■■ ------  . ■■■ ■ • .

t _ ,, llz a cagoje sukviestame susirinkime
Kad šis kongresas gerai pa- į S’organizacinį komitetą iš

Jurgio Bobelio, Vinco Rėkaus ir 
Mato Kliknos. Šio komiteto pa

sisektų. nepakaks tik vien jo merikos lietuviai T. ir K. Girkan-i
rengėjų geros valios, bet parei-, ^a Pro£a buvo surašytas šio 
kabus ir visos lietuviškos visuo- turinio aktas:

Kongreso popularinimui ir vi
suomenės informavimui apie jo 
paruošiamuosius darbus buvo 
sudaryta spaudos komisija, į ku

menės pastangų. Todėl būtų ge 
ra, kad visi pagal išgales įneš- 
tume savo dalį į šį bendrą rei
kalą. E. Š.

Kun. V. Slavynui mirus Sėtuvių Studentų Šalpos Fon 
7 das, giliai liūdėdamas netekęs

Prieš trejetą savaičių užgeso
kuklaus lietuvio p<? i.riotc ęyv >bė.
Mirė sulaukės gyvenime saulėly
džio kunigas Vincas Slavynas,
War, West Virginia.

Spauda trumpai paminėjo jo 
mirtį ir tolerantingumą. Lietu
vių Studentų šalpos Fondas jau
čia pareigą paminėti savo taurų 
narį, kaip pavyzdį kitiems lietu- j 
viškų reikalų rėmėjo.

Įsteigus Lietuvių Studentų šal 
pos Fondą, kun. Vincas Slavynas 
1954 m. lapkričio 23 d. parašė to
kį laišką:

“Gerbiamieji ir mylimieji, Lie
tuvių Studentų Šalpos Fondui 
siunčiu aukelę sumoje $25 pra
džiai.

Lenkiu galvą prieš šio Fondo 
iniciatorius ir visą valdybą. Die
vo malonės Jums prašau. Bro
liai — Jaunimo Vadai, ruoškite 
jaunimą grįžimui namo.

savo tauraus nario, su didžia pa
garba visą laiką prisimins jo kil
numą ir meilę savo jaunimui.

Tebūna pavyzdys lietuviams, 
kaip reikia suprasti ir rūpintis 
savos tautos reikalais, gi velio- 
nies artimiesiems Fondas reiškia 
gilią užuojautą.

Liet. Studentų Šalpos Fondas

— Lenkų komunistai siekia 
Vilniaus. Jaunųjų lenkų intelek 
tualų žurnalas “Kontrasty”, lei
džiamas Varšuvoje, kelia balsą, 
kad vėl prie Lenkijos būtų pri
jungtas Lvovas ir Vilnius. To 
jie norį pasiekti pasitarimų ke
pu su kaimynais.

A».
i:

“Lietuvos kariuomenės kūrė
jai savanoriai, sovietų okupaci
jos ir teroro išguiti iš tėvynės ir 
atblokšti į Vakarų Vokietiją, J.

Jūsų visa širdžia, kun. Vincas 
Slavynas'

Po to jis liko nuolatiniu nariu, 
atsidavusiu studentijos rėmėju. 
Dar prieš pat savo mirtį velionis 
prisiuntė taip pat savo auką $25. 
Jo dalyvavimas Fondo narių ei
lėse ir rūpestis tinkamų sąlygų 
sudarymu lietuvių jaunimui 
mokslus eiti rodo jį didelį patrio
tą buvus. Jo augščiau parašyti 
žodžiai 1954 m. patys pasako, 
kas jis buvo ir kaip suprato mū
sų tautos reikalus.

gyvenančiais nariais Kolumbijo- 
je, N. Zelandijoje, Anglijoje, Ar
gentinoje, Švedijoje ir kt. betar
piai palaikomi ryšiai su centro 
valdyba. Sąjungai priklauso ne
priklausomoj Lietuvoj vadovavę 
asmenys, buv. ministeriai, gene
rolai, profesoriai, gydytojai, in
žinieriai, pedagogai ir įvairių sri
čių valstybinių ir savivaldybinių j 
įstaigų pareigūnai. Sąjungos 
skyriai, kurių šiuo metu yra de
vyni, turi išsirinkę skyrių valdy- 

„ bas ir kontrolės komisijas. Są
jungos nariai savo tarpe gražiai 
ir darniai bendradarbiauja ir 
gausiai lanko susirinkimus. Pa
skiri nariai uoliai dalyvauja vie
tinių lietuviškų organizacijų veik 
loję ir visur remia tėvynės va
davimo pastangas. Praėjusiais 
metais dabartinis sąjungos pirmi 
ninkas dr. K. Gudaitis paruošė, o 
centro organai priėmė naujus są
jungos įstatus, pritaikytus da
bartinėms gyvenimo sąlygoms.

stangomis, organizacinis dar
bas buvo tęsiamas toliliau, įtrau 
kiant į komitetą savanorius kū
rėjus J. Mėlį, A. Juodką. 1953 
metų spalio 31 d. pravedus ko-

A. V. valdomą sritį, Hanau, priė respondenciniu būdu balsavimą, 
Frankfurto a. M., minėdami Lie- tapo išrinkta centro valdyba, re- 
tuvos kariuomenės atkūrimo su- vizijos komisija ir garbės teis-
kaktį, 1947 m. lapkričio 23 d., su
sirinkę prie lietuviško kryžiaus 
svetimoje žemėje, iškelia kūrėjų 
savanorių naujai atkurtą vėliavą

Šiuo metu sąjungoje vyksta 
korespondenciniu būdu naujos 
centro organizacijos rinkimai. 
Nariams išsiuntinėti balsavimo 
lapai su kandidatų sąrašais. Kan 
didatai išstatyti išimtinai iš 
Chicagoje gyvenančių narių. Jų Į 
tarpe yra buvę žymūs kariai ir; 
visuomenės darbutojai, kaip gen.1 
M. Rėklaitis, dr. K. Gudaitis, dr.! 
J. Motiejūnas, pulkininkai Va- 
riakojis, Tumas, Genys, Švedas, 
dail. J. Kaminskas ir kiti.

mas. Balsų daugumą gavęs pul
kininkas J. Bobelis tapo Sąjun
gos pirmininku, sekretorium A.
Juodka. Pastariesiems energin-

ir po ja susitelkę ryžtasi neatgra gai dirbant, tapo įsteigti didės- gen. K. Musteikis, pulk. K. Ali-
semai jokios aukos vis kovoti

Rinkimų komsija, kurioje yra

dėl Lietuvos išlaisvinimo, kaip 
pirmaisiais n e p r i klausomybės 
metais, kol ši vėliava suplevė
suos Karo Muzėjuje, prie Nežino
mojo Kareivio kapo, susirinkus 
visiems lietuviams į gimtąją že
mę, išvaduotą nuo okupanto ir 
džiaugsmingai skambinant Lais
vės Varpui”.

Ant akto, bę šventinimo apei
gas atlikusio kun. A. Klimo ir 
kūmų, pasirašė stovyklos vado
vas prof. dr. A. Gylys, Bendruo-

skip’s nLRFv.cE 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
ALL PHONES — WALBR00K S-0202

RIJAI A WINE

PIGIAI rR SAUGIAI **

PI’RKRALJSTAU

B A L DU S
\ IETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naujo didelį aumtveftin- 

•» apdraudas
<813 W Olct 8t Ohlcaco U 

TaL PReocott 9-8781

IŠ ARTI TOM B OV
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
draudė Pigus ir‘sąžiningas 
patarnavimas

R. ŠERĖNAS
4546 S. Wood St, Chlcago 

9, Illinois, tel. VI 7-2972

MOUtįUIN, 10 YR. OLD BRANDY

IMFORTED FRENCH COGNAC

BISQUIT THREE STAR COGNAC

CINZANO VERMOUTH 
Dry or Sweet

VAT-69 SCOTCH

VODKA — 80 Proof 
CHAKTREUSE (Green)

Oo"®* » Jvalr*** 
boikote*

BRUNO’S KEPYKLA
•889-41 8. Lltoanica Ava 

ToL Ollffaide 4-6876
FnMatome t visas krautuvea 
tr restoranus, taip pat 14 
stunMa | visus artlmuoaiv* 

miestus

SPECIA L U S 
BARGENAS
INVERTORIAUS
IŠPARDAVIMAS

4 gabalų miegamojo setas,
1 rėmai su spyruoklėmis, 
spyruoklinis matracas,
3 vąnįty^Jepipos, 2 pagalvės 
lovai ir L mažas kilimėlis........... $169-95

PEMV A. RAUDONIS, NEMilE BERTULIS, Bar.

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

KrkdtttvO atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:30.

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!

%

VASARIO - FEBREAKY 7, 8, 9 d. ±
1 ------------- ' - ■ - ą — ■ ■ ■ 'i

HENNESSY THREE STAR COGNAC, Fifth $5-09

Fifth $3*98

Fifth

Fifth

$3-49

$4,79

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF V.S.P. Fifth $4.89

Fifth $139
i »

S

IMPORTED ASSORTED LIQUEUR8 
Pineapple. Strawberry, Raspberry,
Cherry Fifth $2-89

Fifth $1-69

Fifth $4.29

Fifth

Fifth

$2-59
$0.95

*

" IŠ TOU IR ARTI
NAUJI OIDCU TVOKAI-NAUJAUSI KNAUSTSINO (AANMAI

UCU N!erų PATTftlNIAS-AtCUS l» SĄtlNINSAS AAmUfNASHAS
JIIOZA$ NAUJOKAITIS
v/ 69 CMICAA0 36, nu. Tel VZAlkmelr 5-9?0P

\tliekame dideliu; r rr-.žus automobilių rtomontuo. Lyginimas, da 
žyman. Elektriniu suliedinimaa. Parduodame automobilių dalia

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

2641 West 7 i st Str. (Kampas Talman Avė.) 
T»1ef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lletiivlžko|e 
įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai npdnmstt Iki f10,000,00

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

CHARLES ŽUKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS: 
Flnnad., antrad., penktas. Ir 

0 vai. ryto Iki 4:10 p.p.
TreOad. 0 ryto iki 13 vai.. 
Kotvtrtad. » vai. Iki B vai. vak.

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOHHK1 RADIJAI 

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMU

FRANK’S TV & RADIO, INC-
3240 Sa HoMod SI. OAtamet 0-1252

VIRS 15,000,000 Amerikos gyventojų žino
sad taupyti apdraustose Taupymo tr Skolinimo Bendrov*eo yv* 

Ir
Untvomal Havtngp and Loun Aonoctattoa užtikrina sene*

Saugumą užtvirtina Suvienytą Valstybių valdžion agente ra Ik 
•10,000 00 kiekvienam ludftllul Ir reikalingi reaerval. n pelną - 
oacyrualu Ir aądlnlngų ved*Ją paatangoa

Galite taupyti atvykdami anmenMkal ar per lalAlmn Run gre» 
-no Ir draugMIma patarnavime*

'Ml pankolų Ir vlnale flnanelnialn reikalai* kreipki***

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8. I1lnni>

I

I

-4

INVENTORINIS PREKIŲ 
IŠPARDAVIMAS

LIETUVIŲ PREKYBOS 
NAMAI

3224 SO. HALSTED STREET
Tel. VIctory 2-4226

Kas turi gerą skonį _ viską perka pas Lieponį

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

’.šmokėjimai iki 3-jų metų. Pirkėjų sąskaitos 
neparduodamos finansų kompanijoms

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

padaroma miegama lova. Pas mus pirkaite tiktai už $59.00
Už $150.00 parduodama 3-jų dalių sofa, ktxiė 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 lęva, 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, Hojyard 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, bookcasė 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
l|įį $150.00 parduodami 5 dalių baldai, ąžuolo, riešuto

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

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

stiklo stumdomom durim, pas mus šiame išpardavi
me tiktai ...............................$399.00

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

Šis valgomasis susideda iš 17 dalių.

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

turiom kedėm, įvairių splavų tiktai pas mus ............... $39.00
Už $100.00 parduodami 6 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, plunksnaJcotis, stalui padėklas, popieriui piauti 
peilis — pas mus 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 parduodaipi Simmons matracai 15 metų ga

rantija pas mus ..................................................... ..............s $89.00
Metalinės lovos visų dydžių ir spalvų tiktai per išnąr4ąyimą $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 .................................................................(..vi. $5.00
Po $69.00 parduodami vilnos ar ryon 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, 

Westinghouse ........................................................................... $150.00
Už $300.00 parduodami 10 cub. pėdų šaldytuvai 8jgsfne-*

nų šeimai tiktai .............................................$249.00
Už $130.00 siūlomi porcelano virimui pečiai pas1'mūs

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

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

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

TELEVIZIJOS IR RADIO
Balti rndio aparatai virtuvėms ar miegamajam tiktai.. $15.00 
TV ARC, Zenith, Admiral, Dumont, General Eleotric,

stalo modeliai .......................................................................... $99.00
T V ant grindų pastatomi visų fabrikų šviesūs ar tam

sūs medis 57 metų modeliai šį mėnesį už ................... $199.00

FURNITURE UFNTFR. INC.
Įmonės vedėjas JUSTAS LIEPOMS 

3224 SO. HALSTED STREET 
Tel. VIctory 2-4226

Prekyba at įdaryta:
• Pirm., Ketvirtadienį 9—9:30 v.

Kitom dienom 9—'6 v.
Sekmadieniais 10—5 v. »

1 I
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DTFNRAftTTS DRAUGAS. CHTCAGO. ILLINOIS Ketvirtadienis, vasario 7, 1957

Atpigintas knygų išpardavimas

Draugui persikeliant j naujas patalpas

Šiomis dienomis “Draugas” keliasi į naujas patalpas 4545 Weat «3id 
Street. ,

Persikėlimo proga “Draugas” skelbia plutų knygų išpardavimą. Vi 
sos žemiau išvardinti* knygos yra nupigintos 25% ir daugiau, šis iftpar- 
davimas yra daromas tam. kad jialengvintų sandėliu perkėlimą į naujas 
patalpas. Išpardavimo uupiginimas galioja nuo vasario 5 dienos iki kovo 
5 dienos, tik detaliniam pardavimui užsakant tiesice iš administracijos 
ir kartu su užsakymu prisiunėiant pinigus.

Buvo Dabar
AMŽINI ŠEŠĖLIAI — Literatilriniai reportažai. A. Vilai
nių. Nemuno leidinys. 1953 ui. 166 pusi................................  $2.00. .$1.50
ANDERSENO PASAKOS I daus, J. Balčikonio vertimas.

Nemuno leidinys. 1952 met. Chieagoje 212 p..................$2.00..$1.50
ANDERSENO PASAKOS II dalis. 204 pusi.........................$2.00. .$1.50
ANGELAI, Frederiek von Lama, 1950, Chieagey 111. 56 pus

lapių ......................... .......................................................... .. $0.60.. $0.35
ANNA KAREN1NA T ir 11 tomas. Aleks. Tolstojus. Vertė

Pr. Povilaitis. 1954 m. 440 pusi. . .................................  $4.00..$3.00
ANNA KAREN1NA III ir IV tomas. Aleks. Tolstojus. Ver

tė Pr. Povilaitis. 1954 m. 384 pusi................................ $3.75. .$2.80
ANT RIBOS, K. Spalis. Apysaka. Tremties leidinys. 3954 m.

484 pusi. Kietais viri........................................................ $5.00 $3.50
ARKIVYSKUPO JURGIO MATULAIČIO UŽRAŠAI. Tė

vų Marijonų leidinys. 1953 m. 220 pusi. Kietais virše
liais ........................................................................................ $2.50. .$1.85

AUKSINE SĖJA, Anatolijus Kairys. Poezija. Nemuno leidi
nys. 1954 met. 86 pusi. Didelio formato.......................... $2.00. .$1.50

AUKSO RUDUO, Mykolas Vaitkus. Eilėraščiai 1950 — 1952.
Liet. Knygos Klubo leidinys. 1955 m. 120 p..................... $1.25. .$0.90

AUKSO KIRVIS, rinktinės mūsų žmonių pasakęs. Stilizavo
J. Švaistas, spaudė Draugas, Chicago, 1952, 224 psl. .. $2.50..$1.85 

AUŠROS VARTAI, kun. J. Pruuskis, 1949, Chicago, III., 40 p. $0.30. .$0.20 
BŪDAS SENOVĖS LIETUVIŲ, KALNĖNŲ ir ŽEMAIČIŲ,

Simanas Daukantas, Vytauto Sauliaus leidinys. 1954 m.,
362 pusi......................................................................'............ $4.00..$3.00

BŪKITE SVEIKI, Dr. Steponas Biežis, 190 p. 1953 m..........$2.00. .$1.50
ČIA, MŪSŲ ŽEME, II sųsiuvinys, A. Vilainis, 1950, Cicero,

III., 53-96 p............................ . ......................... •*............ $0.50..$0.35
DAINAVA — Literatūros ir Dailės lapai. 1-a knyga. Vilko

lakio leidinys. A. Galdiko iliustracijea. 1920 m. 118 pusi. $1.00..$0.75 
DEVYNIOS BALADES, Kazys Bradūnas. Poezija. L. Knygos 

Klubo leidnys. 1955 met. 141 pusi. Laimėjo 1955 m. “Ai
dų” žurnalo premijų............................................................$2.00.. $L60

BENAMIAI, Mikelionis. Tremtinio pergyvenimai. “Laiko”
leidinys 1955 met. Buence Aires. 215 pusi........................ $2.00. .$1.50

DIDVYRIŲ ŽEME. Karolė Pažėraitė. Apysakos skiltos kų- 
vojantiems ir žūstantiems Lietuvos Didvyriams — Miš
ko Broliams. 1954 met. Brazilijoje. 134 pusi.....................$1.50. .$1.10

DIEVAS IR ŽMOGUS, Prtsl. Dr. F. Bartkus, kan. Dr. P. A- 
lekša. Išleido Piel. K, Vasys, Retna 1953 m. Didelio for
mato 518 pusi. Minkštais virš............................................  $5.00..$3.50
Kietais viršeliais ................................................................ $6.50..$4.85

DŽIAUKIS GYVENIMU, O. Swett Marden. Išleista Modeli
ne, Colombia. Vertė K. Lastėnas, 72 pusi........................ $0.70..$0.50

GĘSTANTI SAULE, Jurgis Gliaudą. Metmenys. Liet. Kny
gos Klubo leidinys. 1954 m. 218 pusi.................................$2.00. .$1.50

GINTARINIAI VARTAI, legendarinio pobūdžio novelių rin
kinys, Nelė Mazalaitė, 1952, L. Knygos Klubas, Chicago,
III. 248 pūsi. ........................................................................ $2.Qg.$1.50

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, I to
mas, kun. dr. J. Vaitkevičius, MIC., TT. Marijonai, 464
puslapiai ................................................................................ $5.00. .$3.50

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, II to
mas, gavėnia ir velykinis laikotarpis, Kun. Dr. J. Vait
kevičius, MIC, TT. Marijonai, 543 p................................. $5.00. .$3.50

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, III to
mas, Velykinis laikotarpis iki Žolinės, Kun. Dr. J. Vait
kevičius,'MIC., 622 psl....................................................... $5.00. .$3.50

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, IV to
mas, nuo Žolinių iki advento, Kun,. Dr. J. Vaitkevičius,
MIC., 672 psl....................................................................... $5.00. $3.50

HAUFO PASAKOS, KARAVANAS, Nemunas, 1952 m.,
Chicago, III. III leidimas, 113 p..........................................$1.50. .$1.10

IŠ ADOMO MICKEVIČIAUS RAŠTŲ. Mokykloms parinko
M. Biržiška. 1919 m. 246 pusi............................................ $2.00. .$1.50

IŠPAŽINTIES PASLAPTIS. Juozas Špilmanas. Išvertė B.
Kasaitis. 1920 m. 232 pusi................................................ $1.00. .$0.75

JAUNAI INTELIGENTEI, apsirengimo, kosmetikos ir gra
žaus elgesio menas. 1954 m. 104 pusi................................. $1.25. .$0.90

JUOZAS PAUT1ENIUS, Ignas Šlapelis, Studija apie meną 
ir Juozo Pautieniaus kūrybą. Lietuvių ir anglų kalboje.
Virš 20 J. Pautienaus įneštų paveikslų. Didelio formato,
Teksto 87 pusi. L." Knygos Klubo leidinys. 1955 m. Kie
ti drobiniai virš. ...............................................................  $5.00. .$3.50

KAIMIEČIAI — Ruduo, W. S. Reymont. Vertė F. Nevera-
vičius. I-tnas tomas. Išleido “Nemunas”. 352 pftsL .. $.3.00. .$2.25 

KAIMIEČIAI — Žiema, W. S. Reymont. Verte F. Neveravi-
čius. 11-ras tomas, 38.3 pusi. Išleido “Nemunas” .... $3.00..$2.25 

KAIMIEČIAI — Pavasaris. III tomas. Vertė F. Neveravi-
čius, 471 pusi. Išleido “Nemunas” .................... ........... $3.50. .$2.65

KAIMIEČIAI — Vasara. IV tomas. Išvertė F. Neveravi-
čius. 392 pusi. Išleido Nemunas .....................................$3.50. .$2.65

KĄ IR KAIP RAŠYTI Į LAIKRAŠTĮ, Dr. J. Prunskis, 1950,
“Draugas”, p. 46 ...............................................................  $0.20. .$0.15

KARALIENĖS PRIŽADAS. Mary T. ŠVaggaman. Išvertė Jo
nas Tarvydas. Kietais virš. 1.30 pusi................................ $1.001 .$0.75

KAUNAS. Kauno reginių albumas. Tumo-Vaižganto prakal
ba. 62 pusi....................................................•.......................  $1.00..$0.75

KELIONES ĮSPŪDŽIAI. Parašė Kun. Pauliukas. 330 pusi.
425 paveikslai. įgaliai gražiai išleista knyga................. $3.00. .$2.25

KELIONE PO EUROPĄ, Kun. Pr. Vaitukaitis, 1928, 188 pus
lapių ......................................................................................  $1.00. .$0.75

KELIONE. A. Ijundshergis. Premijuotas romanas. L. Kny
gos Klubo leidinys. 1954 m. 260 pusi................................. $2.50. .$1.85

KELIONE, A. Tvruolis, eilėraščiai, 1950, Chicago, p. 128 .. $1.25. .$0.90 
KETURI ANGELAI, kun. J. F. Jonaitis. Dalyvavusio Didž.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, 8 žemėlapiai chrurtotogitoKdefiškole
nušviečia Lietuvos etninę padėtį nuo priešistorinių laikų 
iki nepriklausomybės atgavimo, paaiškinimai anglų Ir 
prancūzų kalbomis, išleido latliuanian Natiol Council.
USA.............................................................................................. $1.00. .$0.75

LIKIMO ŽAISMAS, Henrikas Lukoševičius. Romanas. Liet.
Knygos Klubo leidinys. 1953 met. 232 p......................... $2.80..$1.85

LITH VAŠI A AM) WORLD WAR 11, prof. K Pakštas .. $1.00..$0.75 
LITHUANIAN SELF-TAUGHT, by M. VariHkc,įytė-Inkenie-

nė, išleido E. Marlhorough, Londone, 146 psl..................$1.25. .$0.90
LITHUANIAN D1CT1ONARY, redagavo Rev. H. H. Pew- 

tress ir Rev. T. Gėrikas, dvi dalys, Angliškai-Lietuviškal 
ir Liet. Angliškai, išleido E. Marlborough, Londone,
333 pusi..................................................................................... $4.50..$3.40

MANO PATYRIMAI DIDŽIOJOJ KARĖJ, 1918 ir 1919,
kun. J. F. Jonaitis, 1920, “Darbininkas”, 64 puslapių $0.40. .$0,30 

MĖLYNA SUKNELĖ, Bronius Daubaras. Išleido Dainora
Daunoraitė. Londonas, 1954 met. 154 pusi......................$1.50..$1.10

MARIJONŲ’ VIENUOLIJA LIETUVOJE, 1920, Marijampa-
lė, 32 pal.................................................................................... $0.10..$0.05

MARUOS APSIREIŠKIMAI ŠILUVOJE,•Juozas Budzeika,
MIC, Marianąpolis 1953 m. 46 pusi................................... .. $0.40. .$0.30

MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE, Vyskupas Vincentas 
Brizgys. Knyga skirta gegužės mėnesio pamaldoms. L.
Knygos Klubo leidinys. 1956 m. 142 pusi. Viršelis ir ap
lankas Jouc> Pilipausko......................................................... $1.50..$1.10

MARIJOS ŽODIS FATIMOJE, Marijos apsireiškimų 1917 
ni. Fatimoje aprašymas, kan. dr. P. Aleksa, 1951, Liet.
Kat. Spaudos Draugija, 128 p............................................. $1.00. .$0.75

NAMAI ANT SMĖLIO, “Draugo” premijuotas romanas, Jur
gis Gliaudą, “Draugo” Bendradarbių Klubo leidinys,
1952 m., Chicago, 111., 244 pusi........................................ $2.00..$1.50 |

NEMUNAS, S. Kolupaila, 1950, Chicago, III., su žemėlapiais,
237 pusi........................................................... ......................... $2.50. .$1.85

NUSIDĖJĖLĖ, Karolė Pažėraitė, apysaka, išleido Australi
jos Lietuvis, 1952 ............'#............................................. .. $2.00. .$1.60

NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ, F. M. Dostojevskis. Vertė 
J. M. Balčiūnas. Šešių dalių romanas su epilogu. Išlei
do Nemunas 1953 m. antrą leidimą. 1-inas tomas 302 p. $3.00. .$2.25
II- ras tomas 256 pusi............................................................  $2.50. .$1.85
III- čias tomas 300 pusi. ...................................................... $3.00. .$2.25

ORĄ PRO NOBIS, Jurgis Gliaudą. “Draugo” premijuotas
romanas. 1953 metų. L. Knygos Klubo leidinys. 448 psl. $4.00..$3.00 

OUTLINE 1HSTORY OF LITHUANIAN LITERATURE by
A. Vaičiulaitis, 1942, Chicago, p. 54 .............................. $0.50..$0.36

PASKUTINIS PRŪSŲ SUKILĖLIS (HERKUS MANTAS).
M. Springboru. Romanas iš didžiojo Prūsų sukilimo prieš 
kryžiuočius. Nemuno leidinys (Ant.ras leidimas). 1953 
met. 198 pusi........................ *.................................................. $2.00..$1.50

PASLĖPTA ŽAIZDA. P. Orintaitė, Jaunamartės Takas. Ro
manas. Nemuno II leidimas. 1955 m. 180 p......................$2.00. .$1.50

PAVASARIS PRIE VARDUVOS, Paulius Jurkus. Novelės.
Liet. Knygos Klubo leidinys. 1954 m. 176 p. .............. $2.50..$L85

PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUST1EJL F. M. Dostojevs
kis. Vertė V. Andriukaitytė. Antras leidimas. Nemuno 
leidinys. 1955 m. 1 tomas 266 p......................................... $2.50..$1.85

PER PASAULĮ KELIAUJA ŽMOGUS, Bernardo Braz
džionio rinktinė jioezija. Lux leidinys. 1949, 448 pusi.
Kietais virš............................. . ................................................$2.00..$1.50

PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI, F. M. Dostojevs
kis. II temas. Nemuno leidinys. 1955 m. 290 p. ..........$2.50. .$1.85

PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE, išvertė ir sudarė Povilas
Gaučys, išleido Liet, Knygos Klubas, 1953 m., 480 psl. $4.50. .$3.40

PIRMASIS RŪPESTIS, J. Jaukus, novelės, 1951, liet. Kny
gų Klubo leid., 214 p. ..........................................................$2.00. .$1.50

POPULAR LITHUANIAN RECIPES, compiled by Josephl- 
ne J. Dauzvardis. Cover by John Phillips. Lith. Cath.
Press. 1955, 120 pages ................................................... . $2.00..$1.50

POPIEŽIAUS (KLESTINO VI LAIŠKAI ŽMONĖMS. 216
pusi. Išleido L. Kn. Klubas, 1953 m................................. $2.00. .$1.50

PRAEITIES PABYROS, kun. A. Petrauskas, 1934, 192 p. $0.50 $0,35 
PRAMONES DEMOKRATIJOS PAGRINDAI, Uosis, 1923,

Boston, Mass., 146 p.................................................................$0.75 $0.65
PRINCAS IR ELGETA, apysaka, Mark Twain, pertimas iš

iš anglų kalbos, išleista Vokietijoje 1951 m., 192 psl... $0.50. .$0.35
RAIDŽIŲ PASĖLIAI, Jurgis Gliaudą. Romanas iš knygne

šių laikų. L. Knygos Klubo leidinys. 1955 met.'311 pusi. $3.00. .$2.25
SAPNŲ PĖDOMIS, V. Kazokas. Eilėraščiai. Išleido M.

• Morkūnas 1953 m. 64 p. .................................................. $1.00. .$0.75
' SAULES LAIKRODŽIAI. Poezija. Henrikas Nagys. 90 psl.

1952 m. Išleido L. Kn. Klubas .......................................... $1.00..$0.75
SAULES TAKAS, Nelė Mazalaitė. Romanas. Liet. Knygos

Klubo leidinys. 1954 met. 418 pusi. .................................  $3.50..$2.65
SAULUTE DEBESĖLIUOSE. I^eonardas Žitkevičius. Lai- 

' mėjęs Jaunimo literatūros premiją 1953 met. L. Knygos 
Klubos leidinys. Iliustr. Jono Pilipausko. 64 pus. Dide

lio formato ...............................................................................$1-50. .$1.10
i SODAS UŽ HORIZONTO, Aloyzas Baronas. Liet. Knygos Klu

bo leidinys. 195;) met. 252 pusi........................................... $2.50. .$1.85
SŪNUS PALAIDŪNAS, Vysk. Fulton J. Sheen, išvertė Kun.

J. Karalius, išleido Liet. Knygos Klubas. 1952 m., 174 p. $2.00. .$1.50
ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI, kun. dr. K A. Matulaitis, MIC.

1949, Marijonų leid., 714 n ................................................ $3.00. .$2.25
TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS KONGRESAS 8YD-

NEY, AUSTRALIJOJE, vysk. P. Būčys, MIC., 1929, 244 p. $1.25. .$.90
TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ, P. Kesinnas, 3-jų dalių roma

nas iš bolševikų okupacijos, išleido autorius, Chieagoje,
1953 nu, 293 pusi..................................................................... $3.00. .$2.25

TĖVAS PLIUS, Ktui. Dr. Viktoras Rimšelis, MIC. Kunigų
Marijonų Seminarijos leidinys, 1955 nu, 152 pusi......... .  $2.00..$1.50

THE BOOK OF OUR PILGRIMAGE, by Adam Miokevdez, 
trunslated by J. K. Tantmvla, printed i n Chicago, 1980.
63 pages . . ............ . ................................................................ $1.00. .$0.75

THE FIRST MARIAN READER (Folktales, legenda, and 
short stories translated from the Lithuanian language)
1951, Chicago, p. 96 ........................„................................... $1.00. .$0.75

“THE LITHUANIAN SITUATION” prof. K Pakštas.
Lith. Cultural Insitute. 1941, 62 pages..............................$0.50..$0.35

THE LITHUANIAN LANGUAGE, A. Characteriaation ky
Alfred Senu, Universitv of Pennsylvania. 1942. 52 pages $0.50. .$0.35

TRUMPA DIENA, Alė Rūta, Romanas. 1-almėjęs “Draugo”
premija. Liet. Knygos klubo leidinys. 1955 nu 434 pusL .. $4.00. .$3.00

BVDRIKO RADIJO PROGRAMA
j Šį vakarą Rudriko nulijo pro- 
I gramoje iš stoties WHFC nuo 6 iki 
1 7 vai. girdėsime gražių lietuviškų 
j dailių, kurias suduiuuos žinomu so- 
. listė Izabelė Motekaitienė. Taipui 
. bus gražių muzikos kūrinių Budri- 
i ko valandos radijo orkestro ir bus 
| pranešta apie mįslių konkursą. Rei- 
, kia pastebėti, kad šių programų lei- 
j dėjai — Juozo Budriko krautuvė, 
i 3241 S. Halsted St., dabar turi di- 
■ delį sezoninį išpardavimų baldų, te- 
i levizijų ir auksinių daiktų. Kas da- 
i bar ]>erka, tas daug sutaujio ir dar 
, priedui gauna Budriko dovanas. Pr.

— Siuvėjų dėmesiui. AC\VA uni- 
I jos 269 lietuviško skyriaus susirin- 
' kimas įvyksta š. m. vasario mėli. 8 
! d. 6:30 vai. vuk. AC\VA unijos pa

talpose, 333 So. Ashland Blvd.

NAUJAS
ANGLŲ - LIETUVIŲ 

KALBŲ ŽODYNAS

Pats geriausias ir vertingiau
sias tokios apimties mūsų turi
mų žodynų. Apie 20,000 žodžių, 
geri aptarimai, gera lietuvių 
kalba. Žodynas įrištas j kietus 
apdarus, 368 psl., kaina tik 
$4.00. Gaunamas —

TERRA 
3333 S. Halsted St.

Chicago 8, Ilk

ULASSIFIED AND W VVANTED” ADS
KKAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
ir pai duodami utdlrb- 
»tts per šią įstaigą 
AL. BUDRECKAS

R E A L T Y
4081 Archei Avė.
(prie California g.)
LAfayette 3-3384

9KI.P WANVKn VVRAI

KlšSėin$0.35..$0.25 URVINIAI ŽMONES, Juozas Kralikauskas. Gyvenimo ir 
KIŠKUČIO VARDINES, Stasys Džiugas. Iliustr. VI. Stanči- . Į darba8 Kanadog aukį(O Ijiet. Knyg«s K!ubo

dinys. 1954 m. 280 pusi...........................................................$2.76. .$2.00kaitė-Abramaitienė. L. Knygos Klubo leidinys. Didelio
formato. 58 pusi. 1953 metais ......................................... $1.50. .$1.10

KOMUNIZMO PAGRINDAI, J. Venckus, S. J. “Laiko” lei
dinys, Buenos Aires, Argentinoje, 1954 m. 152 pusi. .. $1.00. .$0.76 

KRAŽIŲ SKERDYNES, Jonas Marcinkevičius. I dalis. 324
pusi. Nemuno leidinys 1955 met........................................ $3.00..$2.25

KRAŽIŲ SKERDYNES, Jonas Marcinkevičius. II dalia. 320
pusi. Nemuno leidinys 1955 met........................................ $3.00. .$£25

KUDIRKOS RAŠTAI. Spaudai paruošė Simas Miglinas.
Tremties leidinys. 1953 m. 488 pugl. Kietais virš..........$5.00. .$3-50

LAIPTAI Į TOLUMAS, Liudas Zeikus. R-omanas. 1954 met.
312 pusi.................................................................................... $2.50.. $L85

LtSNKt YNĖS SU ŠĖTONU, Vladas Ramojus, Atsiminimai
iš II-jo Pasaulinio karo pabaigos. Atsįminimai yra para
šyti labai gyvai ir skaitomi, kaip įdomus romanas. I*
Knygos Klubo leidinys. 292 p............................................ $3.00. .$2.25

LIETUVIŠKOS PASAKOS, II laida, sudarė dr. J. Ralys,
Liet. Knygos Klubo leid., 230 p........................................ $2.50. .$1.85

LIETUVIŲ CH1CAGOS METRAŠTIS, “Nemuno” leidinys.

UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, A. Oervydas, 1950, “Draugo” ap.
219 pusi.......................................................................................$0.25. .$1.65

Rsdagavo A. Vtlainis-Šadlaiiskas, 244 pusi. $1.50. .$2.65
LIETUVIŲ’ POEZIJOS ANTALOGIJa, sudarė J. Aistis ir 

A Vaičiulaitis, liaudies dainos, virš 150 poetų kūriniai 
110 paveikslų, gražūs kįcti audeklo viršeliai, 1962 m. L.
Knygos Klubas, Chicago, UI. 8.32 pusi............................ $$.00..$4.50

LIETUVOS VYČIŲ DOVANELĖ, kun. dr. M. Gustaitis, 1915,
“Draugas”, 28 p................................................................... $0.16. .$0.10

LIETUVOS PAJŪRIO PADAVIMAI. Paruošė Dr. J. Remei
ka. Virš 20 padavimų. Tinka jaunimui ir anauguaiems.
Tremtiąą leidinys, lfl$4 mot. 114 puaL Kieti
viriellai, $a.oo~$uo

šioje uejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, JO- 

laukta greitas tr teisingas patar 
navtmaa.NORVILĄ

KEAL ESTATE SALES 
2«oo W. Strth St. Tel. Prospeot S-A464

CLERK
Jau. Graduate for General Offh* 
Duties. No Experience Neceasary 

j Modern Offices. Company Be- 
i nefits. Apply
1 DUPIJ-COLOR PRODUCTS OO. 

2440 So. Michigan Avė.
FOREMAN

Paekaging dept. in well estb- 
lished food plant. Knowledge of 
Paekaging and wrapping equip- 
ment needed. Hours 4 p.m.-l a.m. 
Phone Mr. Bono, between 10 a.m. 
-4 p.m. SUperior 7-1061 or app. 
312 W. Grand.

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parūpinimas.

PUdome Income Taksus 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS

“Varpas” Real Estate 
General Insurance, Notary Public

5910 So. \Vestėm Avė.
ItEp. 7-CKHti arba HEm. 4-7OS&

PAJIESKOJIMAI
Jieškoma IRENA GRABAUSKAI- j

TĖ, d. Petro, gimusi 1924. Yra žinių I 
iš Lietuvos. Atsiliepti adresu — Al- i
dona Dymša, 545 Westwood St., 1 
Dayton, Ohio.

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

NOTARY PUBLIC 
2405 Wost 51 St.

* WAlbrook 5-5030
PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

NAUJI 1957 M. MODELI A
• Televizijos
« Radijai: importuoti tr vietiniai. 

AM/FM, nešiojami ir klt
• Fonografe1 • Hi-’^dellty
• Įkalbėjimo aparatai
• Dulkiasiurbliai, skutimosi mašinė

lės, plaukų džiovint- -ai, kavos 
virduliai, tosteriai, i. anasteriai, 
automatiškos keptuve, ir kt. na
mų apyvokos reikmenys4 Rašomos mašinėlės

• Elekt. laikrodžiai ir Jvalrūs kito
kie daiktai.

Pigiausiai pirksite ir geriausią pa
tarnavimą gausite inž. A. SemBno 
Įmonėje.

iLDflina
iLUTCLCvision
(sales - Service"

Ssv. Ini. A. SF.MFNAS 
*331 S. Halsted — CUffside 4-5A«r 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais

ir ketvirtadieniais 9—9

NUO UŽSISENE JUSIU
SKAUDANČIU žaizdų 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti nes Jų užslsenėjustos žaiždos 
niežėjimą ir akau ’šjimą senų atvi
ru Ir skaudžių žaiždų uždėkite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypaibyes palengvins Jusu skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak- 
tj Vartokite Ją tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
8IS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, .su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 

1 tarpplrščiu. Yra tinkama vartoti tluo 
' džiūstančios suskilslos odos dedir- 
vinių. odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams. kada 

i pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduole nuo iš
viršinių odos ligų. I.e
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et.. $1.25, Ir $3.50.
Pirkite vaistinėsefhi- 
cagoj Ir apylinkėse—
Milwaukee, Wisc.. Ga- 
-v.Ind. Ir Petroit, Mi- 
ehigan arba rašyki
me i r atsiųskite Mo- 
n.*y order Į

LEGULO, Department D., 

5618 W. Eddy St„ Chicago 34, III.

VALERIJONO LAŠAI, sutaisė ir sumaišė Dr. S.
Jumoristika. Nemune leidinys. 1954 m. 64 p. ..

VARGDIENIAI, Victor Hugo, Vertė Pranas Povilaitis. Ant
rasis leidimas. Nemuno leidinys I tomas, 1955 m. 390 po*. $3.66. .$2.65

VIDURNAKČIO VARGONAI, Česlovas Grinoevičius, neįti
kėtinos istorijos, išleido Liet. Knygos Klubas, 1953 m.
132 pusi. ............................................................................ $L56. .$1.10

WH0 IR WORSE STALIN OR HITLERĮ, T. Angelaitis,
1950, 48 p...................................................................................  $0.75. .$0.65

ŽEMELĖ ŠVENTOJI, Marija Radzevičiūtė. Vertė C. Petri
kas, kalbą žiūrėjo Pulgis Andriušis. Žemaitijos knygnešių 
romanas. 184 p. Australijos Lietuvio leidinys. 1954 m... $2.00. .$1.50

ŽMONIJOS LIKIMAS ŠV. JONO APREIŠKIMO KNYGOJE,
Kun. Vyt. J. Bagdanavičius, L. Knygos Klubo leidinys
1956 m. 406 pusi..................................................................... $3.50..$2.65

$1.00.. $0.75

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street

Chicago 29, IU.

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą tortą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patams 
vimu

E. KURŠIUS
REAL ESTATE R A..bis ’ 

REpublic 7-9400
Kas per mano įstaigą pirks 

ar parduos nekilnojamą turtą 
ekspertiškas income taksų pil
dymas vieniem metam nemoka
mai.

HELP WANTEP MOTERYS

REGISTRUOTOS SESERYS.
norinčios gauti skyriaus vyresniosios 
darbą bet kurioje šiltoje, prašom 
kreiptis (

LOUISE BŪRO HOSPITAL 
255 W. Cermak Kd.

B. ValiiMkaitLs, Direetress of X urses

Restoranui reikalinga mikli mote
ris dirbti prie virėjos (second hand 
cook). Pilną laiką arba nuc 4 iki 8 
vai. vak. ir sekimui..

GRovehill 6-9490

CLERK TYPISTS
We have an openlng in our organiza- 
tlon for a young lady, who is good 
at figurvs, able to type and willing 

'to learn general Office routine. Start- 
ing salary good, free Insurance and 
patd vacation. Our organizationai 
policy is to promote ųualified work- 
ers to better jobs as they become 
avallable.

SEE: J. ZOVMBOUL1S 
UNITED PARTS MFG. CO.
1250 W. VAN BUREN-ST.

STENOGRAPHER

2 giri Office, 5-day wk.; air 
cond. office.
Vilter Sales & Construction Co. 

230 W. Superior

LIET. A1’I)RAI DO8 AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
\VAlbrook 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AGENOY 
U1OS S. Ashland Avė., Chicago 30. UI.

BŪILDING A REMODELTNG

VIKTORAS SIMAITIS
General Contractoi

statu rezidencinius tr komeruimu, 
namuH pasiūlo sklypus: rekomeD 
duoja planus: išrūpina statybos kre 
dltus Skambinti vak.: VI 7-4229 
arba re» tel BI 7-83 40. Kreipti*

$ I M A I C I A I
Cealtj . iiiiilders Insuraa- 

27S7 Wcst 43rd Street

oooooooooooooo<xx>oo<x>ooooo
INCOME TAX SERVICE 
Daily 9 A . M. to 9 P. M 

A. K. JONĖS 
9205 S. Ufcica 

(3 blocks Eaat of Kedzie) 
EVERGREEN PARK, ILL. 

GArden ž-OOftf
oooooooooooooooooooooaoooa

CHKKKHHKKKKHHyOOOOOOOOOOOOO-

P L UM B I N G
Ucenaed bonded pi u m bers

Joks darbas nėra didelis ar mažas, 
šaukite dabar. Kalbame lietuviškai,

Tel. — REpublic 7-0844 ar 
WAlbrook 5-345L

PROGOS — OPPORTUMTIES

DELIKATESŲ KRAUTUVE — 
Pilna prekių. Į kainą įskaitomu visi 
fikčeriai ir įrengimai. Prieinama
nuoma. llahop 7-6046.

Geriausi pirkiniai šią savaitę:
Naujas miir. 2 po 5. centr. šild. 

kiekv. butui atskirai, did. ir šviesūs 
kainb., tuoj galima užimti abu bu
tus. statytas kaip sau.

Mūr. 4 kamb. pečiais šild., tik 
$in,5oo, tuoj galima užimti.

Mūr. 2 po 5, centr. šild., tuoj gali
ma užimti vieną butą, kaina tik 
$23,000.

Mūr. 5 kamb. ir taverna, centr. 
šild.. garažas.

Mūr. 3 butai ir maisto krautuve, 
labai gera vieta, labai geros są^gos.

ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAX

2737 W. 43rd St, CL 4-2380

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas.

Income taksų pildymas 
P LEONAS 

REAL ESTATB 
2735 West 71st Street 

Vist telefonai: WAlbrook S-SOta

CICERO 2-jų butų — 5 ir 4 km. 
Rūsy>, garažas. Arti 16th ir 50th 
Avė.. $17,700. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd. BIshop 2-2162.

MŪRINIS 4-rių butų namas. Ar
ti 22nd ir California, 4 po 4 kamb. 
Geros |«aįainos. Nori skubiai par
duoti — tik $15,500; įmokėti $4,500.
SVOBODA, 3739 W. 26th St. LAwn- 
dale 1-7038.

MARQUETTE PARKE
Hampiiiis, šviesių plytų — 10 bu

tų po 3 k. Kaina tik $74,000.
H butai — 4 (m> 5 k. ir 4 po 4 k. 

Tikrai puikus namus ir Vieta. Di
deli ir šviesūs kurni). Nupiginta, 
norit greit parduoti.

Mūrinis — 2 po 0 k. Didelė patal
pa krautuvei ar oflRui. Pačiame liet. 
centre.

Itrigliton Parke — Mūrinis su šil
dymu. Taverna ir likerių krautuvė

2 Imtai: 6 ir 3 k.
7 k. nnslim* rezidencija ant pla

taus sklypo. Rūsys ir šildymas. 
$13.700.

VENTA 
4409 S. Fairfield Avė.

I.VfnyetU- 3-SftMI l,Afayftte 3-PO27

2-jų augštų 6 kamb. mūrinė 
rezidencija. 30 pėdų sklypas. 
Centrinis apšildymas. 2 autom, 
mūro garažas. Tuojau galima 
užimti. Arti 56th ir Honore. 
Bargenaa. $13.750.

LAfayette 3-1083

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVĖ 

MORAS
Bullders Gen. Contractors 

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

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokama,.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo S vai. ryto iki G 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus.

Tel. PRospect 8-2013
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicagc 29, UI.

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct, Cicero 50, OI.
Statome naujus namus ii garažus. 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų Įvairina remonto darbu, skubiai, 
gerai ir pigiai.
Aaukite DAnnbe «-27»S ano • vai 

ryto iki 7 vai. vakaro.
TeL OLympic 2-5121 nuo S va» 

vakaro iki t • vai vakare

MISCELLANKOUS 
Įvairūs Dalykai

ŠILDYMAS
A. StanėiauskftM instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.

1546 S. 49th Court, Clcer
TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vai. 

ryto iki 5 vai. vakaro.
amo 5 vai. vakaro: 

OLympic 2-6752

MOVI MG
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymua bei pervežimus 
ii tolimų ir artimų atstumų.

TeL Blahop 7-7075 arb» 
PRospect 8-9842

PRANAS SALEMONAVIČIUS
• Paruošia paprastas ir sudėtingas (nuosa

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

504 West 33rd Street (netoli Normai Avenue).
Susitarimui teL: VIctory 2-3486

ValaJtdoa: Ksediao nuo 6 vai. vakaro iki 10 vaL vak., teitad. ir
■na

aadoa: Ksediao nuo 6 vai. vakaro iki 10 vaL vak., teitad. ir »ekin. 
• vnk ryvo iki 9 v, vak. 30 MMŲ PATTOIMA&--11MO9 KAINOS

1
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Melrose Park., UI.

Koncertas — vakaras
Vasario 2 d. suėjo penki metai, 

kai veikia Melrose Park šešta
dieninė mokykla. Tėvų komite
tas, mokytojai ir mokyklos rė
mėjai šiai sukakčiai atžymėti va
sario 9 d. ruošia vakarą — kon
certą. Vakaro pradžia 6 vai. vak. 
Meninę programos dalį atliks Ra 
cine lietuvių meno kolektyvas — 
moterų kvartetas, vadovaujamas 
Reginos Šraderienės. Koncertą 
solo paįvairins Tamulėnienė. 
Koncerte pasirodys ir Melrose 
Parko augštesnės lituanistinės 
mokyklos mokiniai. Meninė pro
grama bus turininga, augšto me 
ninio lygio. Vakaro programa 
paruošta taip, kad neužsitęstų ir 
atsilankiusiems neįkyrėtų. Be 
muzikos, bufeto, bus burtų keliu 
paskirstyta daug dovanų, šis 
skyrius pavadintas “Mokinio 
laimė”. Koncerto vieta — Vete
ranų salė, Hirsch ir 16 gatvė,

Melrose Park. Vakaro — kon
certo rengėjai kviečia visuome
nę atsilankyti iš visur ir pra
šo būti punktualiai. Pelnas ski
riamas šeštadieninės mokyklos 
reikalams. Įėjimas — auka vie
nas doleris asmeniui. Mokiniams 
įėjimas nemokamas.

Pasikeitimas minėjime 
Buvo pranešta, kad Melrose

Parko ir jo apylinkių lietuviai 
Lietuvos' valstybinę šventę mi
nės vasario 16. Kadangi tą dieną 
salė yra užimta, tai minėjimas 
įvyks vasario 17 d. Veteranų sa
lėje, Hirsch ir 16 g-vė, Melrose 
Park. Pamaldos bus Sacred 
Heart parapijos bažnyčioje (16 
gatvė) vasario 16 d. 9 vai. ryto. 
Minėjimą rengia veikiančių or
ganizacijų atstovų sudarytas pla 
tus komitetas. Yra pakviesti ir 
vietos valdžios atstovai. Spau
dos komisija deda pastangas pa
talpinti žinių apie Lietuvos kan
čią vietos angliškoje spaudoje. 
Tikimasi, kad tas pavyks. Minė-

BUDRIKO
DIDELIS UŽPIRKIMAS ir INVENTORINIS PREKIŲ 

IŠPARDAVIMAS
1957 METŲ PREKES. NAUJAUSIO STILIAUS. 

GERIAUSIŲ AMERIKOS IŠDIRBYSČIŲ

$100.00 vertės Sofos, nakčiai padaromos
miegojimui lova už ....................

$150.00 vertės 3 dalių sofa ir 2 kėdės už . . . 
$500.00 vertės, Kroehler, Simmons, Pullman,

Diamond už.......................

$49.00
$98.00

$280.00

$60.00 .vertės Komodos už ......................................... $35.00
$100.00 vertės Dreseriai su dideliu veidrodžiu ..........$59.00
$400.00 vertės 4 šmotų miegamo kambario setas . $285.00 
$900.00 vertės French Provencial Miegamojo

kambario ' setas ...................................................  $460.00

$69.00 vertės Virtuvės 5 šmotų Dinnettes, •
Formica, įvairių spalvų ......................................... $34.00

$140.00 vertės 7 šmotų virtuvės setai po................ . $79.60
Matracai, Lovos, Spintos, Kilimai, šaldytuvai, Pečiai, 

Televizijos, Radijos — sutaupą 40^, ir lengvi issimokėji- 
mai. Dėl televizijos pataisymo patelefonuokite CAhimet 
5-7237.
550 Rankinių laikrodėlių 17 akmenų. Garantuoti,

$39.00 vertės po ................................................... $18.00
7 akmenų laikrodėliai atpiginti iki ..............................$8.95
Pačios geriausios Televizijos vertės $395.44 .... už $225.00

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

Atdara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30; 
sekmadienį 10—5.

r* it o o n a m a
Prie progos nepamirškite nudriko Radijo valandos au Kerais dai

nininkais Ir orkestru. Ketvirtadieniais nuo 6-tos Ir 7-toie valandos 
vakare Iš stoties W. H. K. C., -450 kil.

jiman įėjimas laisvas. Aukoji
mas laisvės reikalams bus gali
ma atlikti minėjimo metu salėj.
Jis paliekamas kiekvieno sąži
nei, laisvam apsisprendimui ir 
atidavimui tėvynės laisvinimui 
savo aukos pagal išgales. Kiek
vienas aukotojas bus dekoruotas 
Lietuvos trispalvės ženklu. Kiek
vieno lietuvio, kūno širdy gyva 
tėvynės meilė, pareiga atsilan
kyti. K. T-kus

Don Varnas veteranų 
Pastoėje

Vasario mėn. 1 d, įvyko mė
nesinis Don Varnas Amerikos 
Legijono Nr. 986 posto narių 
susirinkimas, kuriame buvo ap
žvelgti praėjusio mėnesio dar-1 ----- --------- ‘
bai ir pakalbėta apie ateities i Čia gros muzika ir svečiai bus — Jack Jatis-Juozaitis, ku- 
planus. Susirinkimą pravedė vaišinami įvairiais užkandžiais, ris yra žymus Lietuvos Vypių 

Visi posto nariai yra kvie- organizacijos veikėjas, daug 
čiami prisidėti prie kraujo au- reiškiasi ir posto darbuose. Jis 
kojimo vajaus, ruošiamo IV-to; taip pat daug dirba ir demo- 
distrikto. Šiam distriktui jau kratų partijos eilėse.

" yra paskirtas \ laikas — kovo, — B. Mikėnas, J. Shulmist-
bažny&oje buvo atlaikytos pa- /± bus bend; g gamoška. G. Jonikas. A.
maldos ui Donatą Varną ku-, kstama • kraujo aukoji. AnderSon. N. Girdwain, E. Po
no vardu yra pavadintas lietu-, ' cjug A JukniSi E stank, P.
vių veteranų postas, ir kitus Mcsteika J. Stanaitis, E. Mū
šio posto mirusius narius. Į pa- — Šiuo .metu postas vykdo,j Jatis ir kt> yra vieni iš 
maldas susirinko nemaža posto naujų narių verbavimo vajų, Į uol’iausių posto darbininkų. 1
narių pilnose uniformose, kurie kuris tęsis iki kovo mėn. 15 d. _  j Karklys, V. Momkus,
atidavė pagarbą H Pasaul. Ka- Jau du metai iš eiles Don Var- gviaftįs ir B. Mikėnas — vi
rė žuvusiam tauriam lietuviui nas postas šioje srityje yra lai- g.' Korgjos karo veteranai iš 
Donatui Varnui. mėjęs pirmąją vietą IV-me dis-

. trikte, turinčiame 40 postų.— Šv. Valentino dienos pasi-

Keturi generolui, National Guard lyderiai, palieka Baltuosius Rū
mus, kur prezidentas patvirtino, kad jis nepakeis National Guard da
bartinės organizacijos. (1NS)

rių, atidedant j sekundę po vle- kilimus prieš okupantus bolše- 
ną dolerį banknotą ir dirbant be vikus išspausdino lenkų laikraš- 

, sustojimo per 24 valandas, rei- tis "Ameryka-Echo”. 
ketų šiam darbui paskirti tik — Apie religinio gyvenimo 

' apie 32 metus. stiprėjimą Lietuvoje rašo laik-
! — Amerikos žydai Izraelio raštis “Przewodnik Katolicki”.
naujakuriam vėl numatė surink Suminima, kad po 12 metų at- 

j ti 27 mū. dol. gauta Dūkšto bažnyčia, kad jos
— Ukrainiečių laik raštis atidaryme dalyvavo daug tūks- 

“Šliach” rašydamas apie Flo- tančių lietuvių, kad Kauno se- 
rencijos uniją plačiai kalba apie minanjoje esą 70 klierikų ir 

i ukrainiečių bažnytinį gyvenimą kad nebegalėjo į ją priimti dar 
j plačioje XV šimtmečio Lietuvos 52 norinčių įstoti kandidatų.
‘ teritorijoje .

— K. Vidikausko eilėraštį a- 
pie lenkų, vengrų ir lietuvių su- Skelbkitės "Drauge’

dabartinis posto komanduoto- 
jas John Shulmistras.

— Sausio mėn. 6 d. Mar- 
ąuette Parko lietuvių kolonijos

JOHN F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

•’RVS MODERNIOS KOPI .va u
4605 07 South Hermitage Avenue 

Tol VA 7-1741-2 u LA 3-<W.s

4330 34 South California Avenue
'betonas LA 3-0440 n LA

KMBTTLANCF DIENA TP Všim

įeinanaujųjų ateivių tarpo 
i posto valdybą.

linksminimas yra ruošiamas »»*'-«<*«•**> . — Charles Stevens, kuris
posto patalpose, 6816 S. Wes- neapsileisti ir vėl iškovoti per- posto paU,pa8. gražiai
tem Avė., vasario mėn. 9 d. «al^ Kiekvienas narys turėtų,,^ nam0 koridorių 
(šeštadienį) 8:30 vai. vak. Įėji- 3au8ti Pare«« atsivesti bent: E
mas visiems posto nariams ir v’en6 naują narį. . ------------

— Don Varnas postas yra TRUMPAI Iš VISUR

Todėl ir šiais metais reikėtų

jų prieteliams yra nemokamas.

( JONAS J. SALKAUSKAS
Gyveno 3343 8. Lowę Avė.
Mirė vas. 6 d., 1957, 3:20 v. 

popiet
Gimė Lietuvoje. Kilo 16 Šiau

lių apsjkr. ir parapijos.
Amerikoje Išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Julija (Mazeliauskaitė). 
2 sūnūs: Jonas, marti Adelė, 
anūkai Jonas ir Aleksas; ir 
sūnus Leonas, marti Emily, 
anūkė Lenorė; duktė Estelle Lu
cas, anūkas RonaJd Lucas, žom- 
na Patricia, proanūkė Laura; 
brolio sūnus Kazimieras Šal
kauskas, Jo žmona Apolonija, 
jų šeima, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Ho. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės Įvyks šeštad., 
vas, 9 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas Į šv. Jurgio 
parapijos bažnyčių, kurioje 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas Į Šv. Kazimiero ko
pines. . <į

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

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, duk
tė, marčios, anūkai ir proanū-

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. Yards 
7-8401.

SOPH IE BARČUS
ftADIO PROGRAMA

IS WOBH stoties — Banga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v.

1 NVO PIRMAD. IKI PENKTAD. 
8:46 Iki 9:80 vai. ryte

ŠEŠTAI). 8:80 iki 9:80 ryte 
SEKMAI). »:SO v. r. Iš stoties

WOI’A — 1400 klL 
7158 So. MAPLKWOOD AVĖ.

Chicago 29. III. HEmlock 4-2418

gavęs pakvietimą iš Lietuvos — Geresnės iškabos. Italijos 
Vyčių dalyvauti su savo vėlia- sostinės — Romos valdyba nu- 
vomis Šv. Kazimiero dienos mi- j tarė sunaikinti visas negražias 
nėjime kovo mėn. 3 d. Šis mi- iškabas prie krautuvių. Ateityje 
nėjimas įvyks Šv. Mykolo baž- bet kokių iškabų uždėjimas gat- 
nyčioje, 1644 N. Marshfield vėje turės būti miesto valdybos 
Avė. užgirtas.

I — Metinio mokesčio nesumo
kėjusieji nariai yra kviečiami 
tai neatidėliojant atlikti, pa- 
siunčiant pinigus vyr. koman
duotojo padėjėjui A. Zaleskiui, 
7309 So. <5akley Avė., Chicago 
36, m.

— Rilioną dolerių skaitant. Į 
Kad suskaičius bilioną dole-

A. f A
ONA NORKUS

St.
Gyveno 3402 S. Morgan

1957 m.

Kilo iš

A. A.
MARIJONA TEJUNAITIS 

(Pagal tėvus Žansiti )
Gyveno 2421 W. 45th Place

Mirė vas. 6 d.. 195’7. 6 vai. 
ryto, sulaukus pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., Kvėdarnos para
pijos. Budelių kaimo.

Amerikoje išgyveno 4 4 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Antanas, pusbrolis Pet
ras Žansitis, jo žmona Kotryna 
Ir jų šeima, švogeris Pranciš
kus Tejunaitts su šeima, kiti 
giminės, draugai Ir pažįstami.

Lietuvoje liko brolis Myko
las Žansitis. *

Kūnas bus pašarvotas ket- 
virt. 1 vai. popiet John E. Eu- 
deikio koplyčioje, 4330 S. C&li- 
fornia Avė.

laidotuvės Įvyks šeštad.. vsts. 
9 d.. Iš koplyčios. 8:8b vai. ry
to bus , atlydėta į švenč. Pane
lės Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldi) bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdęs: Vyrus.
Laidotuvių direktorius John 

F. Eudeikis. Tel. LAI'avette 
3-0440.

ARU

Mirė vas. 4 d.,
4:15 *val. popiet.

Gimė Lietuvoje.
Tauragės apskričio, Lauku
vos parapijos, Bilionių kai
me.

Amerikoje išgyveno 46 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me sesers sūnūs: Antanas 
Rupšlaukis, jo žmona Mari
jona ir jų šeima ir Stanislo
vas Rupšlaukis, jo žmona Ur 
šulė, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Buvo amžina narė T. T. 
Marijonų Rėmėjų Draug.. ir 
Šv. Kazimiero Vienuolyno Rė 
mėjų Draug.

Priklausė Nekalto Prasidė 
jimo Seselių Gildai ir Chica- 
gos Lietuvių Draugijai.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje 3307 
S. Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks penkt. va 
sairo 8 d., iš koplyčiąs 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės stelą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus: gimines, draugus ir pa
žįstamus daylvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: giminės.
Laidotuvių direktorius An

tanas M. Phillips. 'TeL 
YArd.« 7-3401.

GURAUSKŲ
BEVERLY GfflLLS OftUNYClA 
Goriausios <ėM« dėl vaatuvių. banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 W«wt 68rd Street 

Tel. FHosport 8-0M8 ir PR 8-0884.

vestuvių nuot. aukos Ii 
sugilęs riteles fotografl|o» 

mfisŲ speciaiybi

Prccin Photo Studio
(Incorporatadi 

EDVARDAS jUR.
<058 Archer Avenue

felelonas Vlrgima 7-248 j

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS
Lyginimas, dažymas, taisomi ir regulinnjaml (tane op) 

motorai, stabdžiai, transmisijos ir t.t.. Alyva, baterijos Ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus Jdedn veltui.

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ........................ $8.255ftircery 49-51 ............. $8.95
Chev. Ali 1937-53 ......... 8,25oids. fi cyl. 41-50 .......... 8.20
Chevrolet 54-55 ............... 9.95p|Vmouth' 42-50 ............... 9.95
Chrysler 6, 42-52 .......... 9.91 Pontiac 37-54 ............ 8.95
Dodge 6, 42-56 .............. 9.95Buick 37-52 ..................... 12.00

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

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

M . C E S A S
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

LIŪDESIO VALANDOJ

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse: gausime 
koplyčią arčiau jūsų namų.

1

PIRKITE DARAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON.

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
V)14 West lllth Street

blokai nao ka-jinin

'Brižianstas Paminklams Plano 
F am rinkimas miestai

to,M — CEdarcrest 3-6335

ANTHONY R. PETR'11S )
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS t

6812 $0 WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50fh AVĖ. 

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

T0wnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

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

1 tį, Reikale šaukite Roselando dalyse ir ’
I mua. tuojau patarnaujame I

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. TeL VArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
650 Weet 18th STREEKT Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3364 8. HALSTED STREET Tel. VArda 7-1911___ ________ __ __ _ -■ r - y , ■

'LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIOAN AVĖ Tel. COnunodore 4-222*

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

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

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424' W. 69th STREET KEpuhlic 7-1213
2314 W 23rd PLACE VIrginia 7-6672

' VANCE FUNERAL HOME _

1424 S. 60th AVĖ. Ohympic 2-5K46 k TOwnhaU J-9687

4 »
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IŠ ARTI IR TOLI
J. i. VALSTYBĖSE ■ Australijoje

— Indianos valstybės guber- Victorijos-Tasm a n i j o s

/ mus
X Draugo naujas adresas:

4545 W. 63rd., Chieago 29. III. 
Telf.: LUdlow 5-9500.

natorius Harold W. Handley skautei stovyklavo Mt. Martha 
skelbia vasario 16 d. Lietuvos: apylinkėje nuo gruodžio 29 d.
Respublikos nepriklausomybės 
dieną. Gary mieste Vasario 16

X Naujose Draugo patalpo
se pirmieji interesantai buvo 
muz.
P. Pranskūnas ir T. Pečiliūnas

iki Sausio 11 d. Stovyklaujan
tiems 40 skautų bei skaučių va-

d. minėjimas įvyks vasario 17 d.dovavo vyr. sktn. B. Dainutis. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje. Į Laužus pravedė psktn. A.Kar-

DIDŽ. BRITANIJOJE
pavičius . Pasikalbėjimus su eg
zaminams besiruošiančiais skau 
tais pravedė kartu stovyklau
jančios lektorės E. žižienė, J. 
Vaičiulienė ir seserys Kesminai- 
tės. Stovykla buvo labai gražiai

— Dail. M. Dobužinskis jau
A. Mondeika, K. Burba, kuris laikas su žmona gyvena

Londone. Sausio 20 d. Puškino __ ____ _____________
Senose patalpose paskutinieji klube, kuris yra netoli Lietuvių sutvarkyta. Iš paskiltininkų į

interesantai buvo V. Duoba, A. Namų, įvyko jo kūrinių paro- skiltininkus buvo pakelti N. Ra
kas ir M. jos atidarymas. Buvo išstatyti manauskas, V. šalkūnas ir A.

paveikslai, kuriems temos imtos Kazlauskas. Į paskiltininkus —
per radi- iš Leningrado, Londono ir “Ka- V. Savickas, K. Kazlauskas. A. 

ją Lietuvos Nepriklausomybės r° ir taikos” operos. Parodą ati Paragytė, J. Paragytė ir L. Vin 
šventės minėjimą ir jis įvyks darė anglų teatro ir baleto kri-jgytė. Netoliese stovyklavę aust 
Vasario 16 d., šeštadienį, 8:30 tikas A- Haskell. Paroda truko) ralų skautai ateidavo aplankyti 
ryto. Skirdama mūsų visuome- penkias dienas ir sukėlė didelio lietuvių stovyklos ir labai domė 
niniams bei kultūriniams reika- susidomėjmio. Ta proga reikia | josi mūsų skautų stovykla, 
lams daug laiko, Sophie Barčus pridurti, kad dail. M. Dobužins-
visados gražiai praveda ir visus k*s yra labai gerai žinomas An- 
mūsų tautinių švenčių minėji- ?l*j°s menininkų pasaulyje.

Čeponis, I. Malekauskas 
Neffa.

X Barčus praves

mus bei kitus svarbius lietuviš
kus įvykius. vaidybos sąstatas, prof. S. Žy-

Šį Vasario 16 d. minėjimą ji mantui išvažiavus į užsienį, tu- 
pakvietė pravesti mūsų jauno-) rėjo pasikeisti. Į valdybą įėjo

— Mažosios Lietuvos Bičiu
lių draugijos Sydnėjaus skyrius 
sausio 19 d. suruošė Klaipėdos 

— DB Lietuvių Sąjungos c. prijungimo prie Lietuvos sukak 
ties minėjimą. Klaipėdiškis An

sios kartos atžalynui-studenti- 
jai, jų trijų didžiųjų organiza
cijų: ateitininkų, skautų vyčių ir 
santariečių atstovams.

Nepriklausomybės šventės mi 
nėjimo metu kalbės ateitininkas

pirmasis kandidatas Ged. Glat- 
kauskas, kuris perėmė sekreto
riaus pareigas. Ligšiolinis val
dybos sekretorius J. Vilčinskas 
perėmė antrojo vicepirmininko 
pareigas. Sausio 18 d. posėdyje

Vladas Šoliūnas, skautas vytis naujos sudėties valdyba priėmė
Adomas Mickevičius, santarie- 
čiai Vladas Adamkavičius ir Ro
mualdas Mieželis ir moksleivi
jos atstovas Vytautas Kasniū- 
nas, jr. Kaip kiekvieną dieną, 
taip ir Vasario 16 d., neužmirš
kime atsisukti Sophie Barčus 
radiją ir išklausyti įspūdingo 
Nepriklausomybės minėjimo.

X 9-to YVardo Lietuvių De
mokratų klubo valdybą 1957 me 
tams sudaro: Skeivys Juozas — 
pirmininkas, Pivorūnąs Joahi- 
mas ir Buzas — vicepirminin
kai, Dambro Steve — garbės 
pirmininkas, Laurutėnas Juze
fą — nutarimų protok. sekre
torė, Rubinas Kazys — kasinin
kas, Bubelis ir Draugelis — ka
sos globėjai, Dambro Elizabeth 
ir Rekaszi Valentine — turto 
globėjai ir Girulis Kazys — mar 
šalka.

Barniškienė Matilda ir Skei
vys Juozas — delegatai prie 
Lietuvių Demokratų Lygos.

9-to W. Lietuvių Demokratų 
klubo susirinkimai būna kas 
trečią antradienį 7:30 v. vak. 
10806 S. Wabash.

x Vasario 16 d. minėjimai
per eilę metų Chicagoje buvo 
įspūdingi ir skaitlingi lankyto
jais. Jeigu ką ir gtlima buvo 
jiems prikišti, tai jų ilgumas. 
Šiais metais ir šis trūkumas bus 
pašalintas. Minėjimo rengimo 
komisija daro viską, kad minė
jimas būtų trumpas ir įspūdin
gas. Programa jau sudaryta ir 
iš jos matyti, kad šie Tarybos 
užsimojimai bus įvykdyti. Minė
jimas įvyks Marijos Augšt. mo
kyklos salėje vasario 17 d. sek
madienį, 1 vai. 30 min.
• X Anls Rūk^ ilgesniame 
straipsnyje redakcijai skundžia
si, kad daugelis iš lietuvių plunk 
anos žmonių perdaug vartoja 
tarptautinių žodžių be kurių ga 
Įima išsiversti. Taip pat ir radi
jo valandėlių kalba esanti per
daug užteršta svetimybėm.

X Brledulių, Jankovičių ar 
Stancikų šeimų nariai (trijų 
tragiškai žuvusių jaunuolių vo
kiečių okupacijos metais Eigu
lių miške, prie Kauno) ar arti
mieji, maloniai prašomi para
šyti Al. Gimantui, šio dienraš
čio adresu.

Lietuvių Sąjungos Šalpos Kasos 
įstatų projektą, kuris netrukus 
bus išsiuntinėtas visiems sky
riams susipažinti. Vėliau įstatų 
projektas bus patiektas Sąjun
gos visuotiniam suvažiavimui 
svarstyti. Pagal dabartinį pro
jektą, visi Sąjungos nariai au
tomatiškai teptų Šalpos Kasos 
nariais be jokio papildomo mo
kesčio.

— Kz. K&s&kaitis mirė sau
sio 13 d. Earstovvn. Velionis bu 
vo gimęs 1877 m. Marijampo
lės apylinkėje ir į Angliją at
vyko 1902 m., pabėgęs iš caro 
kariuomenės. Lietuvoje tuo me

Žmonės laukia žinių apie nelaimės ištiktuosius savo šeimų narius, kai 
įvyko sprogimas kasyklose Bishop, Va. (INS)

ŽYMUS VEIKĖJAS — DIDELIS 
GERADARYS

Šiomis dienomis Du Bois, Pa., Urbonas leido kelis metus ir |ur 
Šv. Juozapo lietuvių parapijos nalą “Pažanga”, buvo “Kunigų 

Vienybės Forumo” ir kitų laik
raščių redaktorius.

klebonas prel. Mykolas Urbonas 
paaukojo Tėvų Marijonų ir 
“Draugo” Statybos Fondui 1,000 
dolerių. Prel. Myk. Urbonas y- 
ra pasižymėjęs, kaip nuoširdus 
vienuolijų, studentijos, spaudos 
ir kultūros reikalams aukotojas

sas Reizgys pakalbėjo apie Ma- bei nuoširdus visų gerų tikslų 
žosios Lietuvos išlaisvinimo ko- rėmėjas.
vas. Meninėje programoje pa-1 Kai .TAV nedaug tebuvo lie- 
sirodė jauna balerina Ramona' tuvių kunigų, prel. M. Urbonas 
Rataitė. Minėjime, nežiūrint: važinėjo po parapijas su misijo- 
blogo oro, dalyvavo apie 150' mis, ilgas valandas klausė iš- 
žmonių. Skyriui vadovauja S.[ pažinčių, plėtė tretininkų ordi-

ną. Paskirtas Šv. Juozapo para
pijos klebonu, pavyzdingai ją 
sutvarkė.

Prel. M. Urtjonas yra ne tik 
visuomenininkas, bet taip pat

džiuojasi iitesėjusi savo didįjį £* t‘Unksn0S žm"gu8' vtaOS ± 
. -. r . les straipsnių autorius ir poe-

Marcinkienė.
— Geelongo lietuviai sušaukė

pirmąjį susirinkimą savo pasis-: 
tatytuose namuose, ši maža lie 
tuvių kolonija visai teisingai di-

pasiryžimą, pati pirmoji iš vi
sų Australijos lietuvių kolonijų 
savo narių darbu ir aukomis 
pasistačiusi lietuviškus namus.

— Melboume priėmė moterys 
tės sakramentą Vytautas Či- 
žauskas ir Leonarda Zieniutė, 
Stasys čižauskas ir Danutė La- 
zutkaitė, Sydnėjuje susituokė 
Ernestas Kolbakas ir Aldona 
Jurkūnaitė.

tas. Senesnieji katalikų veikė
jai gerai prisimena, kai prel. M. 
Urbonas leido ir redagavo popu- 
larų mėnesinį žurnalą “Meilė 
Dievo, artimo ir tėvynės”. Žur 
nalas ėjo 5 metus ir turėjo apie 
5,000 skaitytojų. Be to prel. M.

Prel. M. Urbonas yra daugiau 
kaip 40 metų dirbąs Kristaus 
vynuogyne ir per tą laiką jo 
dosnią ranką, jo nuoširdų pata
rimą ir jo uolu darbą yra pajutę 
viocs organizacijos, jo parapie- 
čiai, o ir visi lietuviai, kurių la
bui Prelatas darbuojasi. Šv. Juo 
zapo parapija gyvuoja daugiau 
60 metų ir jos labui Prelatas 
yra nepaprastai daug nuveikęs.

Prelatas, suprasdamas spau
dos ir vienuolyno reikšmę, pa
aukojo Tėvams Marijonams tūk 
stantinę, norėdamas, kad kata
likiškoji spauda, kuria jis nuo
lat rūpinosi ir rėmė darbu ir lė- 
šiomis, būtų stipri, kad gražiai 
egzistuotų kultūrinį ir pastora
cinį darbą dirbą Tėvai Marijo
nai. Nuoširdžiam visuomeninin
kui ir dideliam geradariui linkė
tina dar ilgai dirbti Dievo gar
bei ir lietuvių tautos bei jos 
vaikų gerovei.

CHJCAGOS ŽINIOS
— Sydnėjuje buvęs ilgametis 

tu buvo palikęs žmoną ir duktė ALB-nės Krašto Valdybos iž-
rį,_ kurias po dviejų jnetųateiė- mergaičių motina, smtradie^

telegramomis sušaukė į savo

Pas nužudytųjų mnlinų | kurios padėtų sujieškoti žudi- 
Loretta Grimes. nužudytųjų kus, prašomas yra patelefo-

mė į Angliją. Čia begyvendamas 
susilaukė dar keturių sūnų ir 
dviejų dukterų, kuriems suteikė 
gražų lietuvišką auklėjimą: jo 
vaikai ir šiandien kalba taisyk
linga lietuvių kalba. Vaikai liū
di netekę gero tėvo, o visi lie
tuviai — pavyzdingo tautiečio.

— Glouoesterio mieste prisi
glaudė apie 30 lietuvių, kurių 
dauguma dirba geležinkelio sto 
tyse. Praėjusiais metais, kai vie 
toje vėl buvo atgaivintos lietu
viškos pamaldos, čia gyveną lie 
tuviai susibūrė į DB Lietuvių 
sąjungos skyrių. Sausio 19 d. 
vėl buvo atlaikytos pamldos, po 
kurių buvo sušauktas skyriaus 
susirinkimas, į kurį atvyko 22 
vyrai. Susirinkime kun. Pr. 
Dauknys, MIC, padarė praneši
mą apie Lietuvos laisvinimo ko
vas ir artėjantį DBLS dešimtme 
tį. Į tą hunėjimą žada organi 
zuotai važiuoti visi Gloucesterio 
vyrai. Vietos skyriui pirminiu 
kauja A. Gravas, kuris, nelauk 
damas kitų pagalbos, pats pra
dėjo ir nario mokestį rinkti.

— ALB-nės Krašto Valdyba 
pasiskirstė pareigomis: Stepas 
Kovalskis — pirmininkas, Ba
lys Daukus — I vicepirminin
kas, Zigmas Budrikis — II vice
pirmininkas, Henrikas Kmitas 
— sekretorius, Vytautas Simniš 
kis — iždininkas, Julius Vetei- 
kis — švietimo ir kultūros rei
kalų vadovas ir Bronius Stašio- 
nis — narys “Mūsų Pastogės” 
admin. reikalams. ALB Krašto 
valdybos pirmininko adresas: 
120 Chester Hill Rd. Basa Hill, 
N.S.W. Krašto Kontrolės Ko-

D^mok^jo."studiii"kiu? yra tok;M "udžt'M; Pir-
minmkas — L. Karvelis, na
riai — A. Švedas ir P. Protas.

nele Agne Lukšyte Nukūrė lietu
višką šeimą.

— Australijos Lietuvių Stu
dentų sąjunga gruodžio 28-30 
dienomis Sydnėjuje sušaukė pir 
mą sąjungos suvažiavimą, ku
riame dalyvavo 50 studentų iš 
Melbourno, Adelaidės, Canber- 
ros, Newcastlio ir Pertho. Su
važiavimą atidarė Sydnėjaus 
skyriaus pirmininkas Zigmas 
Budrikis.

AL8S Adelaidės skyriaus val
dybą sudaro R. Urmonas, E. 
Petrikaitė ir A. Jankauskas, 
Melbourno — A. Staugaitis, R. 
Jakutytė ir T. Žilinskas, Syd
nėjaus — Z. Budrikis, R. Dau
kus ir R. Stakauskas.

— Brisbanės “Ventos” vieti- 
ninkijos 27 skautei stovyklavo 
dvi savaites Coochie Mudlo sa
loje. Stovyklai vadovavo Vyr. 
sklt. Povilas Stelmokas.

— Stasys Aušrotas su šeima 
iš Brisbanės į JAV išvyko sau
sio mėn.. Aušrotai buvo akty-

nuoti ar parašyti laišku Mrs. 
Lorretai Grimes, 3634 S. Da- 
men avė., Chicagoje. »

Antradienį Back of The 
yards organizacija Grimes šei
mai atnešė puošnų tortą, nes 
tą dieną vyriausioji Grimes 
duktė — Shirley Wojcik, 31 m. 

atrodo amžiaus, šventė savo gimtadie-

namus svetimomis kalbomis 
Chicagoje leidžiamų laikraščių 
redaktorius. Buvo atvykusių 
graikų, latvių, lenkų, čekų laik
raščių redaktoriai. “Draugą” 
atstovavo kun. J. Prunskis.

Nelaimingoji motina
labai išvargusi. Gyvena dviejų nį 
augštų mūriniame name, kurio 
įrengimai labai kuklūs, net 
skurdūs.

Nemažos jai paguodos atne
šė Chicagos S v. Judo policinin
kų sąjunga, kuriai priklauso 
8,000 policijos tarnautojų, ir 
kuri specialia auka nužudytą
sias mergaites įrašė narėmis į 
Klaretiečių šv. Mišių sąjungą, 
kur visą laiką šv. mišių inten
cijose nelaimingai žuvusios 
mergaitės bus prisimenamos.

Nužudytųjų motina dėkoda
ma policijai, prašė laikraštinin-

x Regina Pcmkutė patiksli
na, kad ji nėra Krikščioniško
sios
bo viena iš steigėjų, kaip bu
vo paskelbta Drauge vasario 
1 d. laidoj, ji tėra tik to klubo 
narė.

x Sol. Elenutė Blandytč, vys 
kupo Motiejaus Valančiaus mok 
sleivių at-kų kuopos penkmečio 
minėjime, giedos pamaldų me
tu Cicero par. bažnyčioje, va
sario 10 d. 9 vai. ryto.

X Vitaliui Budriui yra laiš
kas nuo motinos Katrės Budrie
nės, Jurgio dukters, ir Viktoro. 
Kreiptis į Draugą.

Remkite dien. Draugą!

Loretta Grimes, nužudytų
jų mergaičių motina, šalia 
Shirley, turi dar vieną dukterį 
ir du sūnų, kurių jauniausias 
— 11 metų amžiaus. Šis ber
niukas lanko Šv. Mauricijaus 
mokyklą. Jis pasakojo, kad jų 
mokykloje yra pastatyta spe
ciali dėžute, į kurią vaikai me
ta visokias patirtas informa
cijas, kurios galėtų padėti su
rasti žudikus. Jeigu atranda ką 
svarbesnio, mokytojos perduo
da policijai.

“Draugo” atstovui Grimes
motina pasakojo, kaip ji bai-

. , . , šiai kentėjo, kai mergaitės ne-kus skatinti jų skaitytojus, žinia kur buvQ pražuvufiiog. jį
- V * uxi j - kad jieškotų bet-kokių žudiko skaudžiai Derevvenusi™ben?ruomeneS,Pėdsakų, talkindami policijai.' skaudžiai pergyvenusi

Dabar jų namuose nuolat die
ną naktį budi policija ir jeigu 
kas turėtų kokių informacijų,

nariai ir skautų rėmėjai.
— LKF Adelaidės skyriaus

valdybą sudaro: pirm. — dail. 
L. žygas, vicepirm. dail. S. Ne- 
liubšys, ižd. — P. Šatkus, sekr. 
— L. Martiniais, valdybos na
riai:
ba.

— V. Sirutis ir P. Rlau-

ARGENTIROJ

ko } Argentiną 1928 m. Liko 
žmona ir sūnus Antenas. Palai
dotas Sarandi kapuose.

— M. Marcinkevičiūtė gavo 
mokytojos diplomą. Baigė moks 
lūs La Platoje.

— Leonas Ryšelis pakviestas 
dr. J. Basanavičiaus vardo Ar
gentinos lietuvių centro pirmuo 
ju savo garbės nariu. Ryšelis 
lietuvių veikloje dalyvauja jau

— Juozas Goria ir Vincas 
Laurutis geležies apdirbimo fab
rikantai Buenos Aires sparčiai 
žengia pirmyn. Abu nusipirko 
mūrinius namus ir geras patal
pas savo fabrikams. Dabartiniu I daugiau kaip 30 m 
metu gamina 3 dideles mašinas 
“Trebol” fabrikui.

— Povilas IJrbaitis po sun-
URAGVAJUS

— Lietuvių komunistų veikla
kios ir ilgos ligos mirė sausio Uragvajuje nėra stipri. Iš 5,000 
19 d. Ramos Mejia ligoninėje. Uragvajuje gyvenančių lietuvių 
Palaidotas Sarandi kapuose. komunistam prijaučia ar parti- 

— Dominas Jokub&uskas po jai priklauso apie 100. Krem- 
sunkios ligos aprūpintas šv. Sak liūs Uragvajų vistiek laiko sa- 
ramentais mirė sausio 20 d. Ve-vo svarbiu postu visai Pietų A- 
lionis kilęs iš Žemaitijos, atvy-merikai.

jausmą, kad gal mergaitės yra 
alkanos, gal jos kankinamos.

— Kai jau atrado jas, pa
mąsčiau, kad jos dabar juk 
yra pas Dievą, ir joms tenai 
geriau, — kalbėjo ji. — Juk 
vaikai tai, galima sakyti, Die
vo paskolinti mums. Nežinai, 
kiek ilgai juos Dievas laikys ir 
kada atsiims. Jei atsiėmė, gal 
rado reikalinga...

— Tai Jūs turite stiprų tikė
jimą?

— Tai viskas, ką šiame pa
saulyje turiu, — atsakė ji su 
giliu liūdesiu veide.

Areštai nuodėmių 
landynėse

Po Grimes mergaičių nužudy
mo Chicagos policija griežčiau 
ima visokias tavernas ir vietas, 
kur nusikalstama dorovei. Visa 
eilė nusikaltėlių areštuota. Vien 
tik vienoje tokioje vištoje poli
cija areštavo 13 asmenų.

Apiplėšė kunigą
Du maskuoti ir ginkluoti ban

ditai užpuolė kunigą Adomą Tor- 
resan ir jo zakristijoną, kai jie 
apie 10 vai. 30 min. ėjo iš salės 
po parapijos parengimo ir nešėsi 
gautas pajamas. Banditai atėmė 
apie $800. Su teis pinigais kuni
gais jau buvo beartėjąs prie kle
bonijos, kaip vienas banditas iš
šoko iš stovinčio automobilio ir 
pareikalavo atiduoti pinigus. 
Kunigas jam nedavė ir priešino
si. Banditas du kartu iššovė, bet 
niekas nebuvo sužeistas. Užpuo
limas įvyko prie Santa Maria In- 
coronata bažnyčios 259 W. 25 pi., 
Chicagoje.

Kalinių maištas
Dešimt kalinių, esančių Cook 

apskrities kalėjime, pradėjo 
maištauti, sužeisdami du sargy
biniu, sunaikindami vandentie
kio ir kanalizacijos vamzdžius 
bei savo matracus. Panaudodami 
ašarines dujas sargybiniai juos 
sutvarkė per 35 minutes. Pora 
sargybinių buvo sužeisti kalinių 
metamais daiktais. Maištavimas 
prasidėjo pertraukos metu, ka
da kaliniai buvo vedami pasi
vaikščioti. Sargybiniai spėja, 
kad kaliniai galėjo planuoti pa
bėgti, tačiau jie buvo toli nuo 
pasisekimo.

Įtariamas nužudyme — 
paleistas

Edward R. Bedwell, kuris bu
vo įtariamas nužudęs abidvi Gri
mes mergaites, ir kuris net buvo 
prie to prisipažinęs, jau yra iš 
kalėjimo paleistas už $20,000 už
stato. Jam buvo sunku rasti už
statą, tačiau pasisiūlė vienas 
profesionalas užstatų parūpinto- 
jas iš Champaign. Bedwell advo
kates rūpinasi, kad šis būtų vi
siškai nuo atsakomybės už nužu
dymą atleistas. Tam reikalui ji
sai sušaukė spaudos konferen
ciją, stengdamasis per spaudą 
paruošti dirvą paleidimui.

Ar mergaitė mirė nuo 
smūgio?

J
Nužudytosios 'Patricia Grimes 

galvoje rasta žaizda, kas rodytų, 
jog ji galėjo mirti nuo smūgio į 
galvą. Arba — gal tas smūgis ją 
tik apsvaigino ir mergaitė mirė 
išmesta be sąmonės į šaltį.

Nustatyta, kad pašiūrėje ras
tas užrašas, kuriuo šaukiamasi 
pagalbos, nebuvo tų nužudytųjų 
mergaičių. Trys 12 metų berniu
kai prisipažino, kad jie ten buvo 
parašę.

Policija apklausinėjo dar vie
ną žmogų, kurio mašina buvo pa
naši į tą, kuri — pagal vieną 
pranešimą — buvo paėmusi mer
gaites. Apklausinėjus ir įtarimui 
nepasitvirtinus areštuotasai pa
leistas.

Visų dantų nuotraukos 
iš karto

Dentistų suvažiavime Chica
goje demonstruojami rentgeno 
aparatai, kurie padaro nuotrau
kas visų žiaunos dantų iš karto. 
6ie aparatai yra išrasti karinių 
įstaigų ir labai pagreitina den- 
tisto darbą — nereikia kiekvie
no danties nuotraukos daryti at
skirai.

Suvažiavime taipgi keltas 
klausimas — kaip būtų galima 
geriau teikti dentistų patarna
vimas psichiniams ligoniams, 
kurių dantų tvarkymas dabar 
yra gerokai apleistas. Chicagoje 
esą gal tik koks tuzinas dentis
tų, kurie į savo kabinetą priima 
protiškai neišsivysčiusius vai
kus.

Sužeistai mergaitei 
sumokėjo $216,328

Chicagos miestas šešerių me
tų mergaitei Patricia Ann su
mokėjo $216,324 kompensacijos 
už tai, kad ją pervažiavo šiukš
les išvežąa sunkvežimis. Mergai
tė buvo taip sunkiai sužeista, 
kad reikėjo nupjauti jos koją. 
Pinigai padėti į banką ir mergai
tė jais galės naudotis tik pasie
kusi 18 metų amžiaus. Jos tėvas 
yra televizijos taisytojas ir jis 
buvo reikalavęs mergaitei kom
pensacijos visą milioną dolerių. 
Byla baigta abiejų šalių susita
rimu.

Kodėl ji nužudė savo 
vaikus?

Park Ridge moteris Beverly 
Puetz, 26 m. amžiaus, kuri vo
nioje prigirdė savo tris vaikus, 
laikoma phichopatinėjc ligoninė
je. Tarpais ji yra normali, tar
pais ne. Klausinėjama, kodėl ji 
nužudė savo vaikus, ji sako, kad 
ją buvo parbloškusi mintis, jog 
nebeturinti ji jokio tikslo gy
venti. Ji ir pati bandė nusižudy
ti, bet buvo išgelbėta.

Užsiregistravo 185,000 
svetimšaliai

Imigracijos ir Pilietybės įstai
gos vedėjas Chicagoj pranešė, 
kad Illinois valstybėje iš viso per 
sausio mėnesį įsiregistravo 185,- 
000 svetimšaliai.

Baigėsi Gary autobusų 
streikas

Darbininkų unija susitarė su 
savininkais. Kad Gary mieste 
bus baigtas autobusų streikas, 
užsitęsęs net 97 dienas. Streika
vo 200 šoferių ir mechanikų. 
Streikas buvo labai apsunkinęs 
susisiekimą 75,000 gyventojų, 
besinaudojančių tomis autobusų 
linijomis.

Labdarai suaukojo 
$46,099,541

Chicagoje yra 251 sveikatos 
ir labdaros įstaiga; per 1956 me
tus tos įstaigos gavo aukų $46,- 
099,541. Tai tik trečdalis visos 
sumos, kurią tos organizacijos 
per 1956 metus gavo iš visų šal
tinių. Iš viso jų pajamos siekė 
$132,353,229.

D e M E S I O.... 
Brangūs skaitytojai, šiomis

dienomis eina didelis persikraus 
tymas iš senų patalpų į naujas 
patalpas. Stengiamės tai įvyk- 
dinti be nutraukimo dienraščio 
ir kitų svarbesnių darbų, bet 
šiuo laiku gali būti kaikurie 
susitrukdimai paterna v i m e. 
Brangūs skaitytojai, nuoširdžiai 
prašome, kad būtumėte kantrūs 
kol pergyvenam šį krizės laiko
tarpį*
DRAUGO ADMINISTRACIJA 

IR REDAKCIJA

LIETUVIŠKŲ ' STUDIJŲ 
INSTITUTAS

— Išlaikomas —
MOKSLINIŲ STUDIJŲ KLUBO 

SEMESTRO TEMA: 
MODERNIŠKŲ KULTŪROS AP

RAIŠKŲ VERTTNIMAS

Penktadienį, vasario 8 dieną, 
Vilniaus Aušros Vartų mokyk
loje (virš bažnyčios), 2325 W. 
23rd Place (šalia “Draugo”) 
Petras Maldeikis skaitys pa
skaitą tema: Naujųjų laikų psi
chologiniai klaidžiojimai.

Paskaitos pradžia 7 vai. 30 
min., nesivėlinant.

Visi, besidomintieji ’vasinių 
mokslų pažanga krieč’ami da
lyvauti.

ATVYKO
Šveicarų mokyklos laikrodi

ninkas, kuris sutaiso visokius 
laikrodžius. Iš seno padaro be
veik naują. Reguliavimą ir tik
rinimą su specialiomis mašino
mis atlieka nekomamai. Įsiti
kinkite, kad tai yra teisybė. J. 
Karvelis, 3322 So. Halsted, 
Chieago 8, m. Tel. YA. 7-0677.

P. S. Taip pat sutaisomi foto 
aparatai ir kiti precyziniai ins
trumentai.
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Visi Plttsburgho lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programų

— vadovaujama —
Lieta vos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLITOJAM A 
RIokTlrną aeknuulhn1 nn<)

1:30 Iki S:OO vai. p. « 
u stiprios ir galingos

WLOA..
RADIJO STOTIES BRADDOCKF 

Vlaala reikalais kreipki t As Kuo adra 
bu: LITHUANIAN CATHOLtC HOIIR 
Radio Statlon WIZ)A. Braddock. Pa 
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