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SAKOMA RUSAI GABENA GINKLUS EGIPTAN
Taip ir eina daina be galo, 

bet nelinksma daina
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
JUNGTINĖS TAUTOS. Tuo tarpu, kai visas dėmesys su

kauptas j Vid. Rytų klausimus, iš šalies atrodytų, kad čia jau dau
giau nieko ir nedirbama. Tačiau tikrumoje darbas tebevyksta vi
suose komitetuose, o visiškai neseniai pradėjo veikti dar vienas 
naujas komitetas.

Tai specialusis komitetas Ven
grijos klausimu. Jis buvo suda
rytas Generalinės asamblėjos nu - 
tarimu ir jo tikslas kiek galima 
daugiau surinkti tikrų žinių apie 
padėtį Vengrijoje. Tas komitetas 
buvo sudarytas po to, kai nei So
vietų Sąjunga, nei Vengrijos vy
riausybė nesutiko bendradarbiau 
ti su Jungtinėmis Tautomis — ne 
tik nepaklausė JT rezoliucijų dėl 
sovietinės kariuomenės atitrauki 
mo, bet ir neįsileido JT gen. sek
retoriaus nei tų stebėtojų, ku
riuos jis buvo numatęs deleguoti.
Tiesa, Vengrijoje lankėsi keletas 
JT atstovų, bet tai buvo visiškai 
kiti tikslai — ekonominėms padė
ties tyrimas, bet ne politinės pa
dėties stetbėjimas.

Nepaisoma rezoliucijų
Bediskutuojant klausimą, kaip 

Izraelio kariuomenę iškrapštyti 
iš buv. Egipto teritorijos, kurioje 
jis nori palikti ir prašo JT ga
rantijos, kad jei ir išeis, kad ara
bai jo nepuldinėtų ir leistų nau
dotis Agapos įlankos uostais, čia 
pakartotinai keliamas JT rezo
liucijų paisymo klausimas.

Egiptas, kuris reikalauja, kad 
Izraelis klausytų Jungtinių Tau
tų rezoliucijų, pats daug kartų 
yra prasižengęs prieš JT rezoliu
cijas. Saugumo taryboje nesykį 
Egiptas buvo pasmerktas už tai, 
kad neleido Izraeliui naudotis va 
dinamų tarptautiniu Suezo ka
nalu.

Izraelis atšaukė 
sprausminių lėktuvų
užsakymą Kanadoj

0TTAWA, vas. 7. — Izraelis 
atšaukė Kanados firmai užsaky
mą dvidešimt keturių Sabre 
sprausminių lėktuvų, kurių iš
siuntimą sustabdė Kanados vy- 

; riausybė, vakar atskleidė preky- 
Ibos ir komercijos ministeris C. 
ID. Howe.

„Lėktuvai buvo sulaikyti, kai 
Izraelio karinės jėgos įsibrovė į 
Egiptą“, jis pasakė Kanados par 
lamentui. „Viena iš užsakymo są i 
lygų buvo, kad lėktuvai tegali 
būti naudojami apsigynimo tiks
lui“.

Izraelis praėjusią vasarą užsa- į 
kė lėktuvus Kanados kompanijo
je, Montrealyje. Sprausminiai 
lėktuvai atiduoti Kanados oro jė
goms.

Iš komunistų laivų iškrauna

ginklus Egipto uostuose
VVASHINGTONAS, vas. 7. — Washingtone gauta žinių, kad 

Rusija vėl siunčia ginklus į Egiptą. Maskva nori atstatyti prezi
dento Nasserio karines jėgas, kurios buvo apdaužytos Izraelio, 
Britanijos ir Prancūzijos invazijoje į Egiptą.

Augšti Amerikos pareigūnai,

Renka medžiagą apie padėtį
Vengrijos komitetas jau turė

jo kelis viešus posėdžius ir tiek 
pat uždarų. Viešuosiuose posė-

7 asmenys žuvo
riaušių metu

TEHERANAS, Iranas, vas. 7. 
— Abadan naftos valyklų centre 
vakar kilo riaušės. Riaušių metu 
septyni asmenys žuvo ir daug ki
tų sužeista. Riaušės prasidėjo, 
kai policija pradėjo jieškoti Aba-

Indija, kuri akis drasko kiek
vienam už JT rezoliucijų nepai
symą, pati anądien parodė, ko
verti jos žodžiai. Kai Saugumo dano turguje kontrabandinių pre 

džiuose pirmiausia kalbėjo Anna taryba vienbalsiai nutarė, kad ji kių, įskaitant amerikiečių ciga- 
Kethly — buvusi Nagy vyriau- pravestų Kašmire plebiscitą, ku- 1 retes.

Švetlijc« princus Carl Gustai tvarko susisiekimą prie savo mokyklos

Sovietai atgabeno parašiutininkų 

diviziją į Rumuniją
BERLYNAS, vas. 7. — Rytinėje Vokietijoje Ulbrichtas šalia 

„liaudies armijos nori sudaryti dar visiškai patikimą kitą armiją

kurie šiandien šią žinią atsklei
dė, pasakė, kad jie nesą tikri, ar 
pagal naują sutartį sovietų gink
lai plaukia į Egiptą, ar pagal 250 
milįonų dolerių sutartį, kuri bu
vo atskleista 1955 m. spalio mėn.

Turi duomenų
Pareigūnai turi duomenų, kad 

sovietai gabena tankus, artileri
ją ir sprausminius lėktuvus į 
Egiptą.

Šie sovietų ginklai iškraunami 
iš komunistų laivų įvairiuose 
Egipto uostuose, daugiausia A- 
leksandrijoje. Iškrovimai vykdo
mi didžiausioje paslaptyje.

Nauji ginklai atgabenti po to, 
kai Vidurio Rytuose prieš tris 
mėnesius baigėsi kovos.

Bet kokie nauji sovietų ginklų į 
gabenimai j Egiptą pažeidžia 
Jungt. Tautų generalinės asam
blėjos paliaubų rezoliuciją, kuri NEW DĖLTO, Indija, vas. 7. 
draudžia visoms valstybėms ga- Sovietų Rusijos apsaugos mi- 
benti karinę medžiagą į Vidurio nisteris Žukov šiandien atvyks- 
Rytų apylinkę. ta i Burmą iš Indijos.

Nasserio priėmimas priedinių

nustatyti, kiek sovietai atgabe
no ginklų į Egiptą, kai ten bai
gėsi kovos, bet jie mano, kad be
veik už 250 mil. dolerių.

Riaušės baigėsi

Utahos kalėjime
POINT OF THE M0UNTAIN, 

Utah, vas. 7. — Utahos valsty
biniame kalėjime riaušės baigėsi 
šiandien 7 vai. ryto (Chicagos 
laiku), kai Utah valstybės gu
bernatorius George D. Clyde su
tiko pastudijuoti kalinių reikala
vimus. Sargybiniai vėl kontro
liuoja kalėjimą. Kaliniai grįžo į 
savo kambarius. Daugiau kaip 
500 kalinių dalyvavo riaušėse.

Į Burmą

sybės narė ir vengrų socialdemo
kratų pirmininkė. Toliau savo 
parodymus patiekė buvęs sukilė-

riame žmonės pasisakytų, kur jie 
nori būti Indijoje ar Pakistane, 
tai Krišna Menon tik ranka nu-

Nustebintas kanclerio 
gyvumu ir sveikata

iš komunistų partijos narių. 
Tam tikslui Ulbrichtas gavo

Maskvoje ir Bulganino sutikimą. 
Šios rūšies armija bus pavadinta 
„vokiečių paruošos policija“. Ji 
ginkluojama bus ne tik sunkiai-

lių vadas gen. maj. Belą Kiraly m°J°- Kašmiras yra ilgamečio 
ir buvęs Budapešto miesto bur- ginčo objektas tarp Pakistano ir 
mistras Josef Kovago. Indijos. Tai maždaug didelio

Visi jie savo ilgose kalbose pa- | masto „Vilniaus klausimas“, 
tiekė dokumentinės medžiagos ka-ip anądien Pakistano kores- 
apie tai, kaip sovietai pavergė pondentė išsireiškė.
vengrus ir sunaikino jų kultūrinį Prieš ketverius metus, kai Kaš 
ir ekonominį gyvenimą bei kaip mįro klausimas buvo Saugumo 
pastarojo sukilimo metu žudė Taryboje atsiradęs, Indija žadė-
vengrų patriotus. jo tokį plebiscitą pravesti, bet .

Nebuvo pranešu, k, naujo tie ^ar ji nė kalbėti nenori, o prak jautėsi Ūks
trys vengrai komiteto nariams tlskąi J1 jau tą savo laikytą Kaš- ., . . , , JTliri t
pareiškė uždarų posėdžių metu, miro dali įsijungė į savp teritori- sv k ’• . a P daba * . rpu
f . , , , w sovietai jau seniai nori, kad jisbet manoma, kad bent didžiuma J4- ... -... ’ ... , . ,, butų po žeme...
jų medžiagos vėliau bus paskelb- Krišna Menon savo „tiesą“ dės ___________
ta. Komitetas yra numatęs ap- tė ilgiausioje gal ligi šiolei kal-
klausti dar ir daugiau asmenų, boję, nes jis iškalbėjo tuo klau- 
Užbaigęs savo darbą, jis pada- sįmu daugiau kaip aštuonias va
rys pranešimą Generalinei asam landas. Raivėsi ir kraipėsi tas in- 
blėjai. das, o jo priešai pakistaniečiai

BONNA, Vokietija, vas. 7. — 
Sovietų ambasados Bonnoje pa
tarėjas ir Smirnovo pavaduoto
jas Kudravcev po vizito Adenau
eriui pareiškė, jog esąs „tiesiog 
nustebintas kanclerio gyvumu, 
vitališkumu ir sveikata“.

Kai kurie vokiečių laikraščiai

Norėtų pasitraukti
VIENA, Austrija, vas. 7. — 

Turima žinių, kad Vengrijos kar-
r____ r___________  dinolas Mindszenty norėtų iš

Tuo tarpu beveik tuo pačiu nė nežinojo, kaip jį nuveikti. Vie- JAV atstovybės pasitraukti ir, 
metu, kai prasidėjo vengrų lydė- nas sapudos vyrukas viešai žur- j nepaisant rizikos, pasilikti Ven- 

nalistų tarpe šitaip išsireiškė j grijoje. 1956 m. lapkričio 4 d. 
apie Krišną Menon:

— Jūs tik pažiūrėkite į tą vei
dą. Argi tai ne velnias? Ar jūs

pačio, spalvos, tik išimta kūjis .‘‘r™1*, nUpicSt“8 , V.,„c
m-j__ velnius ? Tai tikras velnio snapas Vyras pasiima

rių apklausinėjimai komitete, 
priešais JT generalinės asamblė
jos rūmus plevėsuojančių visų 
tautų vėliavų tarpe atsirado nau 
ja Vengrijos vėliava. Paliktos tos

pasiprašė politinės globos JAV 
ambasadoje tik įsakmiu popie
žiaus Pijaus XII pageidavimu.

mi prieš Turkiją ofenzyviniai pla 
nai.

10,000 karini ųlėktuvų
■ ■ . . Susitarę su raudonąja Kinija, apylinkėje,oia^ gmkiai^bet uip pat ąton,1- sov,eUį gjn8 J AmcriUos

Bendrai sudaromai vyr. vadovy
bei vadovaus 
las
karinių lėktuvų, šioje erdvėje 

7 sovietų divizijos Rumunijoje operuos patys modernieji vairuo-
jami sovietiniai raketiniai gink- 

Rumumjoje sovietinės pajėgos lai. Jais bus pasįekiamos visos 
sustiprintos dviem divizijom. Da Vakarų aviacijos bazės Didžiaja- 
bar ten yra 7 sovietų divizijos, me vandenyne.
tarp jų naujai atkelta parašiu- Maskva visu sparčiu taip pat 
tininkų divizija. Daugiausia da- ginkluoja Afganistaną. Duoda- 
liniai įkurdinti prie Juodosios jū ma nauja paskola, be to siunčia- 
ros- ma naujų „technikų“.

Bulgarijoje sovietų daliniai Visuose Vidurio Rytuose viso-

nėmis granatomis. Nusižiūrėję į 
Vengriją, vokiečių komunistai ne 
perdaug pasitiki savo vad. „liau
dies armija“.

sovietų ginklų tikriausia padi- TRUMPAI IŠ VISUR 
dins įsitempimą Vidurio Rytų

• Vengrijos komunistinė vy
riausybė, remiama sovietinių da
linių, įvairiais klastingais paža
dais bando laimėti gyventojų pa 
lankumą. Visi tačiau mato, kad 
pažadai nėra verti jokio pasiti
kėjimo, nes ir toliau tebesitęsia 
areštai ir komunistinis teroras.

pareigūnai negali

sovietinis genero- Amerikos pasiuntinybė 
Tam tikslui paskirta 10,000 * 7

Budapešte apstatyta
komunistų šnipais

BUDAPEŠTAS, Vengrija, vas. 
7. — Komunistai visokiais gali
mais būdais šnipinėja JAV at-

• Į Vakarus pasitraukę Ven
grijos rašytojai šiomis dienomis 
paskelbė atsišaukimą, kuriuo

baryje, bet net ir jo miegamaja-
sustiprinami naujai viena divizi- kiais būdais stiprinama sovietinė me' Bet laiku vi8OS t0? komunis’ 
ja ir dabar ten jų bus 5. Ruošia- propaganda.

stovybę Budapešte. Jie turi įtai- kviečiami viso pasaulio literatai 
sę slaptus mikrofonus ne tik protetstuoti prieš rašytojų areš- 
Amerikos pasiuntinio darbo kam tavimus Vengrijoje. „Vengrijos 

rašytojai šaukiasi skubios pa
galbos... Skubiai organizuokite 
masinius protestus. Pagelbėkitetų machinacijos išėjo į aikštę.

” pjautuvu. Toje vietoje dabar iš kinų iksl
patalpinti vengrų ženklai. Ta ve- „ , . f c .f, „ . . , XT . Pakistano oficialus sluogsniailiava buvo pakeista Nagy vyriau t &
sybės.

Tolimesnė pagalba vengrams
O Vengrijos atstovai oficialiai 

dar nėra sugrįžę į Asamblėjos 
darbus nuo to laiko, kai.jų dele
gaciją išvedė Kadaro užsienių 
reikalų ministras. Bet delegaci
jos atstovai atvyksta į posėdžius, 
kuriuose Vengrijos reikalams ko 
mitetas vykdė tų trijų vadų ap
klausinėjimus.

Vengrijos pabėgėliams vis dar 
atvykstant į Austriją ir nė kiek 
nemažėjant jų aprūpinimo pro
blemoms, JT augštasis komisa
ras pabėgėlių reikalams — švei-

telefoną j darbą
KOPENHAGA, Danija, vas. 7. 

— Žmona nusiskundė Kopenha
gos telefonų kompanijai, jog jos 
vyras kiekvieną dieną pasiima su 
savim šeimos telefoną, kai jis ei
na į darbą. Vyras pasiima tele
foną, kad žmona perdaug netele- 
fonuotų. Tokiu būdu jis sutaupo 
pinigų.

Telefonų kompanija vakar pra 
nešė, kad ji negalinti jokių prie
monių griebtis prieš jos vyrą, 
kol neįrodyta, kad jis gadina ins
trumentą.

Afrikoje atsiras eilė naujų 

pusiau autonominių respublikų
PARYŽIUS, vas. 7. — Prancūzijos parlamente penkias dienas 

vyko diskusijos Prancūzijos valdomų vadinamų „užjūrio teritori
jų“ autonominio tvarkymosi klausimu.

Diskusijos buvo nepaprastai ------
gyvos, dažnai aistringos. Jų me-1 
tu susikirto savitarpy du Afri- Gary autobusu

nrriitirrioi InrrlnY’i o i • ! * c

mums, įrodykite, kad laisvojo 
pasaulio mokslininkai ir rašyto
jai yra jautrūs sovietinio teroro 
aukomis tapusioms savo bro
liams“.

• Čekoslovakijos komunistai

į naujai sudarytąją vengrų 
saugumo policiją yra prasiskver 
busiu taip pat laisvės kovotojų, 
kurie paėmė visą eilę saugumo 
rankose buvusių svarbių asme
ninių bylų. Vengrų saugume dir
bą laisvės kovotojai taip pat pa- skundžiasi, kad tarp gyventojų
įdeda vengrams pasprukti į Va- 
į karus.

Iš Vakarų atgal į Vengriją iš 
165,000 pabėgėlių ligi šiol tegrį- 
žo dėl įvairių priežasčių vos apie 
100.

mažėja priešrehginės propagan
dos įtaka.

• Devyniolika sovietų kariuo
menės divizijų, iš 24 divizijų 
Vengrijoje, sutelkta netoli Ju
goslavijos pasienio.

tarpu cirkuliavo įvairius 
spaudos leidinius ir surinktą me
džiagą, kuri įrodinėjo Pakistano 
teisybę. Bet kaip ten bebus, In
dija su JT rezoliucija nesiskai
to.

Tokių nesiskaitymo atvejų yra 
ir daugiau. Jau nekalbame čia 
apie Vengrijos klausimą, kuris 
pasmerkė Sovietų Rusiją ir pa
čią komunistinę Vengriją. Pietų 
Afrika nepaiso JT rezoliucijų 
apie rasinę segregaciją ir indų 
kilmės gyventojų persekiojimą. 
Prancūzija nepaiso rezoliucijų 
dėl Alžirijos, tvirtindama, pana
šiai kaip ir kiti, kad tai kišimasis

caras dr. Auguste Lindt kreipėsi į vidaus reikalus. Britai nepaiso 
į kitų tautų Raudonojo Kryžiaus rezoliucijų dėl Kipro gyventojų 
draugijas, kviesdamas ir toliau teisės apsispręsti. Taip ir eina 
kelti lėšas vengrams pabėgę- daina be galo. Bet nelinksma ta 
liam8. daina... labai nelinksma, kaip tas

Tarptautinis Raudonasis Kry- sargybinis anądien sakė: „ar tik 
žius šiuo metu rūpinasi dvide- neteks šią societę uždaryti..."
šimt penkiais tūkstančiais pabė- - ■■ . ....
gėlių, o Jungtinių Tautų pabėgė
lių reikalams komisariatas per 
Tarpt Kryžių papildomai remia 
dvidešimt tūkstančių asmenų, 
esančių pabėgėlių stovyklose.

Širdies smūgis
ST. IGNACE, Mich., vas. 7. — 

Buv. Jungtinių Amerikos Vals
tybių senatorių Prentiss M. 
Browną vakar ištiko širdies smū
gis. Išvežtas į ligoninę. Brown 
yra demokratas ir senate tarna
vo nuo 1936 iki 1943 m.

KALENDORIUS
Vasario 8 d.: šv. Jonas iš Ma

tos; lietuviški: Dormantas.
Saulė teka 6:58, leidžiasi 5:13.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago- 

je ir jos apylinkėje šiandien —
apsiniaukę.

kos juodųjų politiniai lyderiai 
demokratinio sambūrio lyderis 
Houphouet - Boigny ir užjūrio 
nepriklausomųjų—Senghor. Pir
masis atstovavo nuosaikią link
mę, antrasis statė žymiai toliau 
einančius reikalavimus.

Šiaip ar taip, jau pagal vyriau
sybės pasiūlymus, galima laukti 
artimoje ateityje, kad Afrikoje 
atsiras visa eilė nauji) pusiau 
autonominių respublikų: Vakarų 
Afrikoje 8, Ekvatorinėje Afriko
je — 4 ir, galiausiai, Madagaska
ras. Tų respublikų vyriausias įs
taigas sudarys: 1. Vyriausybinė 
taryba, kuriai pirmininkaus cen
trinės vyriausybės skirtas guber- Laikraščių 
natorius. Šiam priklausys teisė 
pasirinkti kai kuriuos tarybos 
narius, o kiti bus renkami teri
torinio seimo. 2. Pastarasis turės 
teisę leisti teritorijos vidaus rei
kalams tvarkyti įstatymus.

Prancūzų parlamentas 322 bal 
sais prieš 199 priėmė atitinkamo 
įstatmo straipsnį 2 su pataisa, 
kad kiekvienos pusiau autonomi
nės respublikos vyriausybinė ta- 

,ryba galės atsistatydinti, jei ji 
.manys nebeturinti seimo pasiti
kėjimo.

streikas baigiasi
GARY, Ind., vas. 7. — Gary 

autobusų streikas baigiamas va
sario 11 d. 200 vairuotojų ir me
chanikų, streikavusių 98 dienas 
prieš Gary Transit Co., Ine., šį 
pirmadienį grįžta į darbą.

Autobusų vairuotojams ir me
chanikams padidinamas atlygi
nimas už darbą.

Laikraščių išnešiotojai 
baigė streiką

YORKAS, vas. 7. — 
išnešiotojai vakar 

baigė streiką, kuris šešias dienas 
trukdė laikraščių pristatymą 
New Yorke. Laikraščių išnešio
tojai gaus didesnį atlyginimą už 
darbą.

NEW

Į Romą
ROMA, vas. 7. — James D. 

Zellerbach, naujas Jungtinių 
Amerikos Valstybių ambasado
rius Italijai, vakar įteikė kreden 
cialus Italijos prezidentui Gron- 
chi.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Egipto prezidentas Nasscris vakar pareiškė, kad. Suezo 

kanalas nebus išvalytas, kol Izraelio karinės jėgos nepasitrauks iš 
Egipto teritorijos.

— Daktarų studija vakar atskleidė, kad Grim.es seserys — 
Barbora ir Patricija — mirė nuo išstatymo šaltyje.

— Sovietų Rusija steigia povandeninių laivų bazę Antark- 
tikoje.

— Jungtinės Tautos svyruoja, ar vartoti sankcijas prieš Izrae
lį, kad jo karinės jėgos pasitrauktų iš Egipto teritorijos. O kaip su 
Sovietų Rusija, kurios kariuomenė tebestovi Vengrijoje.

— Jordano karalius įsakė ministerių pirmininkui, kad, Jorda
no knygynai būtų apvalyti nuo komunistų propagandinės litcra- 

Į tūros.
— Sovietai vakar apkaltino šnipinėjimu du Amerikos laivyno 

l misijos pareigūnus, esančius Rusijoje.
— Vengrijos komunistai iškrėtė Budapešto priemiestyje, fab

riką ir paėmė ,didelį kiekį“ paslėptų ginklų, vakar paskelbė Aus
trijos sostinės šaltiniai.

— Egipto ir Sirijos spauda vis dar tebcpuola prezidento Ei- 
senhouierio Vidurio Rytų programą, nukreiptą prieš komunistinę 
agresiją V. Rytuose.

— Raud. Kinijos premjeras Chou En-lai pareiškė spaudos 
atstovams, kad raud. Kinija gyvuos ir be Jungtinių Amerikos 
Valstybių pripažinimo.

— Valstybės sekretorius Dulles pasakė spaudos konferenci
joje, kad jis neketinąs pasitraukti iš valstybės sekretoriaus pa
reigų.

l 4
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IŠMOKIM NURIMTI - TADA MUMS 
ŽAIZDOS NEPASIPIRŠ

DR. JONAS ADOMA VlflllS, Chicago

raliu, nenervuotu žmogum. Tas palaipsniui nei savo nei artimo

Būkite žodžio vykdytojai 
ir ne vien klausytojai, klaidi
nantys patys save.

šv. Raštas, Jok. I, 22.

Šiandieninė skrandžio bei dvy 
likpirdtės žarnos žaizdų klausi
mu literatūra bibliotekose len
tynų lentynas slegia. Gastroen- 
terologai nestovyniuoja. Jie žaiz 
dų atsiradimo priežastis tiria. 
Tuo klausimu jie senas teorijas 
sugriovę, labiau pagrįstomis va
dovaująs. Taip, pvz. šiandien 
jau nebojama senesnės pažiūros 
būk vien dėl vietinių skrandžio

esamo hormono GASTRINO pa 
gausėjimas.

Kai mes matuojame dvylik- 
pirštės žarnos žaizda sergančių
jų ant tuščios paimtą, naktį iš
siskyrusią, skrandžio sunką, tai 
mes jos randame 3-20 kartų 
daugiau nei pas sveikąjį kad 
rastume. Sunkoj sekama svar
bioji jos sudedamoji dalis — 
laisvoji druskos rūgštis (hydro- 
chloric acid). Pas sveiką žmogų 
naktiniam 12 valandų laikotar 
pyje tos rūgšties pagaminama 
15-20 mEq (miliekvivalentų; 
taip išreiškiamas sudėtingai ap-

sveikatos nesugriaudami. Jei 
šventraščiu vadovaujamės, tai 
būkime, kaip Jis moko 
patarimo vykdytojai, j ne vien 
tik klausytojai.

sienelėse pakitimų žaizdos ten i aj{aigjuotas medžiagos kiekis
atsįpandančios. Mat, būta atsi
tikimų, kad išoperuotų skran
džių sienelėse nerasta ligotų 
kraujo indų. Pastebėta dar ir 
tai, kad žaizdą išpjovus, tuoj ki
ta žaizda gretimai skrandyse at-

litre skysčio). Tuo tarpu, dvy
likpirštės žarnos žaizda nega
luojantysis tos pat rūgšties per 
tą patį laiką išskiria tris kar
tus daugiau — 60 mEq. 

Kaikurių

šiandien yra visiškai galima. Tik 
reikia naujagimį ramioj aplin
koj užlaikyti. Paaugusį jį reikia 
į asmenybę formuoti sugeban
čias rankas atiduoti. Gydytojos 
Montessori idėjos čia ir mums 
gali daug padėti. Tokių idėjų
suformuotam žmogui šiandieni- Chicagoje 
nis nervinimasis bus sveti.„as. .
Valia savus nervus pažabokim ęhlCdCJd puikidi dtsistdtO

— O mums suaugusiems kas Organizacijos, pasivadinu-
darytina, kai jau nervų tik sku sios Action, kurios pilnas var-

Laimėjo priešgaisrinio 
plakato konkursą

D. Bulucus, 18 m. amžiaus, 
laimėjo metams stipendijų Me
no institute. To jisai pasiekė 
laimėdamas pirmą vietą prieš
gaisrinių plakatų konkurse. Iš 
viso plakatų atsiųsta 250. Pla
katas vaizduoja degantį namą, 
gesinančius gaisrą ugniagesius
ir bėgančius nuo gaisro žmo-1 Kasdien 1-3 vai. ir g-s vai.

° I išskyrus t rečiadienius.

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

ŪDYTOJAS IK CHIRURGĄ-' 
t LIETUVIS UTDTTOJABj 

3925 YV> t 59th Street
i** -4 v liet,- 4:10—8:B» «•»

’• * nuiutt miteH

Tel. ofiso Ir buto OLynipic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 W. 15th St., Cicero

vai. ir G-8 vai. vak..

teliai nevienam beliko — juk 
ir mes nenorim žaizdoti likti? 
— teirausis ne vienas.

das yra American Council to 
Improve Our Neighborhoods, 
vicepirmininkas James E. Lash,

— Pasiryžk būt ramesniu ir kalbėdamas Chicagoje. pareiš 
pasiryžęs ištesėk! Išsklidusius >-= *-•- ■-
savus nervus į gyvenimo dės
niais grįstus gardus suvarinėk 
ir tolimesnį savo gyvenimą na
tūraliai praleiski! — tik toks 
patarimas tegalimas suaugu
siam. Nervų kamuoliu virtusiam 
ir žaizdom aptekti nenorinčiam 
tik šis vienas tikrai veikiąs re
ceptas teliko. Liaukimės, paga-

1 liau, save apgaudinėję nusira-
j m. • • -x , j i ----------- minėtų ligonių minimo abejotinose vietose jieš-

»?’ . ?mi. f.1 . skrandžiai net dešimt kartui kodami! Nei skaidrioji su ciga-
ųo vien vie nis g eivmes \jaugįau nej sveikųjų pagaminai retės dūmu, nei piliulė su injek- 

nus ai e įą a i a- per pUgę paros druskos rūgš-i ei ja “nervus stiprinančio vais-
ties. Rasta pagaminančiųjų ir, to” mums nusiraminti nei per 
trisdešimt kartų daugiau. Abe
jonių nelieka, kad toks gausus 
rūgštingumas turi įtakos į žaiz-

ro.
Ir gero dalyko turi būti su 

saiku

Susekta, kad žaizda sergan
čiąją skrandžio turinys, palygi
nąs jį sų sveikojo, yra daug 
daugiau aktyvus — jo degina
mosios savybės skrandžio turi
niui suteikia skrandžio sunka. 
Jj išskiriama skrandžio dugne 
bei jo sienelėse besirandančių 
liaukų. Be minėtos sunkos, 
skrandyje esti dar ir kitokių 
medžiagų. Ten randas maisto, 
nurytų seilių, tolimiausioj 
skrandžio daly (antram) paga
mintų gleivių bei atsilsėjusių 
dvylikpirštės žarnos syvų. To
dėl skrandžio dugne pagaminta 
sunka nepasilieka gryna — ji 
susimaišo su minėtomis medžią 
gomis. Tuo būdu sumažinamas 
tos sunkos rūgštingumas. Kai 
dėl kokių nors nepalankių apy- 
sfcovų skrandis pradeda gausiau 
nei normaliai išskirti sunką, ta
da viso skrandžio turinio degi
namosios savybės prilygsta tik 
ką pagamintos, dar nesusimai- 
šiųsios, skrandžio sunkos savy- 
bėms. šitokio stovio susilaukus, 
pajuntama visa eilė negerumų; 
pradeda rūgštis atsipilti į bur
ną, gaunas pjovimas bei maudi
mas ties duobute, riemuo ima 
ėsti, jaučiama deginimas krū
tinėje, ir po kiek laiko, nesi- 
tvarkant, prasidegina skrandy 
•’e bei dvylikpirštėj žarnoj žaiz
da,

Bfigities daugiau — žaizda 
arčiau

Patikimi eksperimentiniai duo 
menys tvirtina, kad dvylikpirš
tės žarnos žaizdos atsiranda dėl

plauką nepadės, jei mes savos 
valios*iš snaudulio neprikelsim. 
Norėdamas inžineriuosna prasi-

dų atsiradimą.. Tai patvirtina ir'mušti turi metų metais miliži- 
atlikti bandymai su šunimis. Ka niškas pastangas dėti. Ne ki-
da tik šių gyvulių skrandiuose 
būdavo pakeliamas minėtai aug 
štai rūgštingumas, visada atsi
rasdavo jųjų dvylikpirštėse žar 
nose. Žaizdos. Įdomiausia, kad 
pastarųjų išvaizda ir gijimo ei
ga visiškai prilygdavo žmogaus 
tekioj pat žarnoj atsiradusios 
žaizdos išvaizdai ir pobūdiui.

Suimk nervus — sumažės 
rūgšties gamybą

Žaizdą turintiems tas toks 
rūgštingumo padidėjimas esti 
nervinės kilmės. Nupjovus vie
ną į skrandį ateinantį nervą 
(nervus va gus), skrandžio sun
kos sekrecija beveik liaunasi. 
Toks minėto nervo perpiovimas 
operuojant vadinasi Vagotomia. 
Dr. L. Dragstedt, Chicagos uni
versiteto chirurgas, dirbąs 
Cook apskrities ligoninėj, iš
tyrė net tris šimtus tokių dvy
likpirštės žarnos žaizda negaluo 
jančiųjų. Jis jiems skrandžio 
sunkos rūgštingumą nustatė 
prieš ir po minėtos operacijos. 
Po jos per 12 naktinių valandų 
skrandžio sekrecijoj laisvos 
druskos rūgšties kiekis sumažė
davo net iki 5 mEq. O kol žaiz
da užgys, kaip tik ir reikalinga 
žemiau normos sumažinti skran
džio sunkos rūgštingumą; dar 
geriau, besigydant, laikinai vi
sai tą rūgštingumą panaikinti.

Iš virš paduotų davinių ryš
kėja, kad žmogaus susijaudini
mas skrandžio sunkos rūgštin-

padidėjūaiog-skrandžio” sunko". I“”"’ turi js',JrbiausiO3 itakoa.
Tada sujaudinta nervų sistema 
per nervą vadinamą Vagus

taip turi elgtis žmogus norįs į 
normalią, neperdėtai jautrią as 
menybę išsivystyti. Jau nuo lop
šio žmogus turi būti stropiai 
rengiamas tikro žmogaus parei
gom. Vėliaus jis pats iki karsto 
lentos turi nesiliauti tobulinę- 
sis. Tat palengva skubėkime į 
svarbiausius dalykus reikiamą 

/ dėmesį atkreipdami.. Turtėkime

kė, kad jok3 kitas miestas 
JAV-se taip ryžtingai netvarko 
ir neatsako savo pasenusių da
lių, kaip Cihcaga.

500 vengrų Chicagoje
Chicagos mieste ir artimose 

apylinkėse ap3igyveno apie 500 
vengrų pabėgėlių. Daugiausiai 
tai pasiruošę amatininkai ir 
menininkai. Tarp atvykusių 
į JAV vengrų apie 700 studen
tų.

Buvo pagrobę mergaitę
Šeši vaikogaliai Chicagoje 

buvo įsitraukę į savo mašiną 
dvi mergaites 13 ir 14 metų 
amžiaus. Paėmė jas 67 gatvėj į 
ties Springfield avė., pavežė1 
kokias 30 min. ir paleido. Po
licija tuojau suskato jieškoti 
tos nepilnamečių gaujos.

lies.

Bevažiuodamas mirė 
šoferis

Fred Poepel, 57 m. amžiaus 
sunkvežimio šoferis, mirė gavęs i 
širdies ataką bevažiuodamas 
Edens ekspresiniu keliu, 
nekontroliuojama mašina 
virto griovyje.

Duobės gatvėse
Nuleidus sniegą Chicagos 

automobilistai jaučia nemažą 
apsunkinimą dėl tų gausių duo
bių gatvių grindinyje. Dienraš
tis Tribūne ta negerove nusi- 
skųsdamas parašė net pirmame 
puslapyje.

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Ofiso tolef. l.Afaystte 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 8-2868

DR. EM1LY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v.

Jo 1 Vak. pirm. antį-., ketvirt 6-8:30 v. 
Trečiad. tik susitarus.ap

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IK VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7150 South \Vcstem Aienue
(MED1CAL BU1LDING) 

I’irmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. ir nuo 
8 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
II vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 

I vai. ryto iki 3 vai. popiet
Office tel. RE 7-1UIH 

Rcs. tel. VVAlbrook 5-3765

TELEVIZIJOS
ir Kadiu Aparatų Taisymas 

M. RIMKUS, 4517 S. Sawyer‘ 
Sąžiningas ir garantuotas darbas 1 

Tel. VIrginia 7-0087

gfųnybos. Skrandyje, gi, tokios 
feūdos prasiveria dėl humora- 
linės (humor — biologijoje va
dinama kūno syvai, pvz. krau- 
jas bei limfa), ar harmonalinės 
(hormonas — vidaus sekrecijos 
liaukos produktas) kilrrAs pa
didėjusio sunkos išsiskyrimo. 
Stiprios įtakos čia turi tolimiau 
sios skrandžio dalies sienelėse

L

skandyje rūgšties kiekį spar
čiai didina, šitą procesą, vedan
tį prie žarnos gleivinės išopėji- 
mo, galima sulaikyt minėtą ner
vą perpjovus operuojant. Gali
ma jį ir vaistais nejautrų pa
daryti. Vienok natūraliausias 
ir tikriausias kelias sveikaton 
yra sugebėjimas užaugti natų-

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. GSrd St 
Ofiso tel. KEllance 5-411d 

Resid. telef. < i Ko ve hi 11.0-0017
Valandom 1-3 p. m., 6-8 p. ni.

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

Ofiso tel. CLlffslde 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kumpas 47th ir Hcrmituge)

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 
šeštad. nuo 2 Iki 8 vaL. lšakyr. sek.

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North \Vaeker Drlve 
(Civlc Opera House, kamb. 858)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 0-2294

50(12 Wcst lOth Str.. Cicero 
Vai kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai. 

Tel. TOwnlian 3-0959 
Kitu laiku Ir trečiad. susitarus 

Rczid. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

NAUJI 1957 M. MODELI A
• Televizijos
v Radijai: importuoti Ir vietiniai. 

AM/FM, nešiojami Ir klt.
• Fonografa' S Hi-V’idelity
• Įkalbėjimo aparatai
• Dulkiasiurbliai, skutimosi mašinė

lės, plaukų džiovint- -ai, kavos 
virduliai, tosteriai, r. nnasterlai, 
automatiškos keptuve, ir kt. na
mų apyvokos reikmenys

• Rašomos mašinėles
• Elekt. laikrodžiai ir įvairūs kito

kie daiktai.
Pigiausiai plrksite Ir gerinusių pa

tarnavimų gausite inž. A. SemSno 
Įmonėje.

lAi-Dfiinfl
IfllTCLCVISIOn
Csates“ Service)

Snv. Ini. A. SUMENĄS 
3321 S. Halsted — CUfraide 4-5005
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais 9—9
SS'

NUO UŽSISENfiJUSIU
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

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

ATVIRŲ IR SKARDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nugali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenėjusios žaiždos 
niežėjimų ir skau.’šjimą. senų atvi
ru ir skaudžių žaiždų uždėkite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypai'oyes palengvins jusu skaudėji
mų, ir galėsite ramiai miegoti nak- 
tj Vartokite jų tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos P8ORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, 8U" 
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimų 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskilsios odos dedir- 
vinių odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti ‘ vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et.. $1.25, ir $3.50.
Pirkite vaistinėseChi- 
cagoj ir apylinkėse—
Milvvaukee, Wisc., Ga- 
-e,lnd. ir Petroit, Mi- 
utligan arba rašyki
te i r atsiųskite Mo- 
ney order j

Tel. ofiso HE 4-6699, rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. frarfield ’llvd.
VAL: 1 4 ir 6

š-štadieniait nuo 1 iki ♦ vai. p. p 
'4«kvrus tetvirtad ir sekmad

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South YVestern Avenue 
vai.: kasdien 10-12 vai. 1. 7-9 vai.
vak. šeštadieniais 10 x vai .Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res telef. \VAlbrook 5-5076

~ >1. ofiso HE.4-5849. rez. HE.4-2324

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6. rreč.ir iešt. pagal sutarties

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D61 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 
p. p. kasdian išskyrus 
šeštad.

Rcs. tel. GRovehlll 0-5003

LEGULO, Department D., 

5618 W. Eddy St., Chicago s4* 11L

l/2% PADIDINA

DIVIDENDĄ

GRANE SAVINGS "^5*"
2555 WEST 47th STREET LAlayetU 8-1088

B. B. Pletkiewlcz, prez.; E. R. Pletkiewlcz, gekr. Ir advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.
Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitų šiandien. Apdrausta iki >10,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro 
antr ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o Seit nuo 9 iki vidurdienio

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
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 metų iki Sios dienos 
— be pertraukos kas 6 mėnesiai išmokėdąvo ir išmoka savo taupytojams augSteenį 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.

CIHCAGO SAVINGS AND 10AN ASSOCIATION
6245 So. Westem Avenue GRovehilI 6-7575 Chicago, Illinois
ATDARA: pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį ir penktadienio) nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 iki 9, trečiadienį 

uždaryta viešą dieną, o ieitadiennį nuo 9 iki 2 vaL po pietų.

TeL ofiso He. 4-2123, rez.PR.0-8484
DR. V. P. TUMASONIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6255 South YVestern Avenue

VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak 
Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 

sekmadieniais uždaryta__________ •
______Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. JULIJS MONSTAVIčIUSl DR- »• VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street

"ei. ofiso I’Rospeet 6-2240
I’Rospeet 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS EIGOS 
5700 So. \Yood Street 

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

GYDYTOJA TR CHTRTTRGff 
Office: 10748 South Micliigan Avė.
Buto 1653 YV. 103 St., Beverly Hills

VaL: kasdieniInuo 6 v. v.‘,iki 9 v. v'.^ 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

tšskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet,

Tel.: Ofiso — I’VIlman 5-0700
Ruto — BEverly 8-3946

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAI S LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

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

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

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

Maniu — d alai crest 3-7780

iki 9 vai. Kasdien 3 
trečiad. ir

DR. AIBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IK Clllltl ILGAI 
3259 South Ilalsted Street

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

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

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

Telef. ofiso l.Afayctte 3-0048 
Rez.: WAlbrook 5-3048

-7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1 484. Rosid. 2437
W. 62iid St., tel. Republic 7-8818.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South Westem Avenue 
Chicago 29, III

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpublic 7-4900

Rezidencia: GRovehlll -3-8101

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. VIrginia 7-0030. 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244
Tel. ofiso VI 7-0600, rez. RE 7-0867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir California A»« 

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

Ofiso telef. YArds 7—1100 
. Rezidencijos — STcwart 3-4511

DR. I. GUDAUSKAS •
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 85th Street
(kampas Halsted Ir 35-ta gatvB) 

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

šeštadieniais 1—4 vai

rel. WAlhraok 5-2670
Res. Hllltop 5-1500

Dr. Alexmder J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marquette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak. 
Trečiad. ir šeštnd. pagal sutarti

Tel. ofiso PR. “8SR. rez RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 68rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:S«> 
Iki 9 vai Trcčlnd ,r šešt. uždnryts

-'•'•'fonee GRnvehll* * 159'
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTEi Hi'r.lKfl šKINttl“
■,isndne '» l ? !t 7 f » » ps.gti
•esHartnir tšeVyrn* trečle ltenb’S

2422 W. Marąuette Road

Ofiso telefonas — Rišlioj) 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. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpublIc 7-2290 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 iki ii 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 akinlns, 

keičia stiklus Ir rėmus 
4455 S. California Avė. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki X vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki 3 v. p. p.

Tel. ofiso YA. 7-4787. rez. PR. 0-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 S. Ashland A ve. (kamb. 211)
VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš
tnd ir sekmad. tik phgal sutartį.

Jei neatsilieps vtršmlnėti telefonai,
šaukite MltKvay 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Pn»tezlHtas

Aparutal-Protozal, Med. ban
dažai. spec. iMigalha kojom 

(Areli Mupporta) ir t. t.
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 1-1. 
ORTHOPED1.IOS TECHNIKOS LAB.
2850 W. 63rd St.. Chicago 29, III. 

Tel. Pltorpcct 6-5084

Vai t iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 
Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect C-9400
Rezld. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(V aškcvičlūtė )

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 31 st Street
Kam p. 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. 0-0446, 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. 0-0059 

Rczid. (1600 S. Artesian Avė. 
VAI. 11 v. v. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street

Vai. nuo 16 iki 2, nuo 6 iki 8. tre
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 ir 
šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p.

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu akių įtempimų, 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 
į mokyklos vuikus.

4712 South Ashland Avė.
Tol. YArds 7-1873

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

-u

Uemkite Dranga'

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

4545 W. 63rtl St.. Chie»Ko 29, Illinois, Tel. LUdlow 5*9500
Entered aa Seeond-Class Matter March 31, 1916, at Chicago. Illlnoia

Under the Ant of March 1, 1879

Men>her of the Catholie Press Asą'n SURSCRIPTION RATE8
Puhbshed dailv. ezept Hundays, $8.00 per year outslde of Chtcsgb

by the $9.00 per year ln Chicago A Ctosre
ldthuanian Catholie Press Soelety $8.00 per year in Canada

Korolirn 111.00 per y«a.r
PRENi'MERATA: M • tams H metu 1 m*n ■ man
Chlcagot Ir Cicero) $9.00 G.00 $2.7R $1.16
Kt'ur JAV t» Kanadoi $8.00 $4 R0 $2 R0 $1.00
Užsienyje $11.00 $R Rf. $1 os $1 91

Reda'tctla stmlpsnlue taiso savo nuožlOra Nesunaudotų straipsnių n< 
sauro, Inos grųftna l* anksto susitarus Redakcija už skelbimu tuH«
nntilttoVn OV/'IIn* ii l.-olnns nrlabin(1'lo tnAs o’nviis nrolvme

)
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IŠ NAUJOS VIETOS LIETUVYBE IR MES
JONAS MIŠKINIS, Amsterdam, N. Y.

Šiuos žodžius rašąs buvo išvykęs kelioms dienoms į Wilkes 
Barre, Pa., ( ‘Draugo” gimtinę), todėl ir jo žodis persikrausčius Daug sielojamės, daug kalba-1 tuose miestuose. Vienok jie, čia 
į naująją vietą yra pavėluotas. me įr raįOme dėl lietuvybės reik( kasdien susitikdami, turi progų '

Persikraustę j naują .vietą, labai džiaugiamės. Dėkojame šmės ir jos išlaikymo išeivijoje, gimtąja kalba pasikalbėti ne tik j 
Tėvų Marijonų Kongregacijai už šj didelį žygį, už naujas, gra- Tačiau tos kalbos bei rašymai namuose, gatvėse, darbovietėse, 
žias ir erdvias patalpas, už naują lietuvių katalikų spaudos cent- mažai ką tepadeda. Lietuvybės
rą, už sudarymą jaukesnių ir geresnių darbo sąlygų tiek redak- vežimas pamažu slenka į pakal
ei jos, administracijos, tiek spaustuvės (ypač pastarosios) dar-' nę, vis žemyn ir žemyn... O kad 
bininkams. Jaučiame, kad mūsų visų spaudai dirbamas darbas taip yra, liudija gyvieji faktai.
bus sėkmingesnis ir našesnis. Dėkojame Statybos Vajaus Ko
mitetui ir visiems aukotojams, padėjusiems statybos lėšas pa
lengvinti, o tos lėšos šiais brangumų laikais tikrai yra didelės. 
Nauji rūmai, daugiausia nauji baldai kabinetams (‘‘ofisams”), 
naujas didelis Goss presas, naujas knygoms spausdinti presas, 
senųjų mašinų perkraustymo išlaidos — vis tik sudaro stambią 
sumą, kurios sutelkti ligšiol dar nesugebėjome. Dienraščio lei
dėjams tenka užtraukti paskolą, kurią bus galima grąžinti tik 
mūsų dosniosios visuomenės pagalba.

Besidžiaugdami naujomis patalpomis, sumoderninama spaus
tuve ir visais pagerinimais, vis tik dar kaikurį laiką jausimės 
esą naujakuriai ir todėl būsime labai dėkingi, jei visi mūsų malo
nūs bendradarbiai, visi lietuviškojo žodžio mylėtojai mums pa
dės, kuo begalėdami. Paprašysime būti ir kantriais, nes persi
kraustymo laikotarpyje ir susisiekimas laiškais ir kitomis prie
monėmis su bendradarbiais ir korespondentais, taip pat ir su 
skaitytojais dalinai susitrukdė, ir kaikurie reikalai gal nebus 
atlikti taip skubiai, kaip mes esame įpratę juos atlikti.

Mes galėjome pasveikinti savo malonius skaitytojus jau iš 
naujų patalpų vasario mėn., kuris visų Amerikos katalikų yra 
skiriamas katalikiškai spaudai, jos reikšmei iškelti, jai patobu
linti, sustiprinti ir naujų skaitytojų laimėti. Mes, lietuviai ka
talikai, turime savosios spaudos problemas ir nemažai sunkumų. 
Todėl per šį mėnesį ir mes bandysime įsijungti į bendrąjį spaudos 
platinimo darbą, ypatingą dėmesį atkreipdami į lietuvių katalikų 
dienraščio ir lietuvių katalikų laikraščių platinimą. Kad tai yra 
labai svarbu, mūsų šviesiems skaitytojams nėra prasmes įrodi
nėti. Prie to mus skatina didieji katalikų Bažnyčios autoritetai 
ir mūsų tautos veikėjai bei vadovai.

"Draugas” — jau ne be jaunuolis. Jis pradėtas leiąU prieš 
48 metus kaip savaitraštis, o kaip dienraštis jau leidžiamas ke
turiasdešimt pirmuosius metus. Naujieji jų rūnjąi jau bus penk
toji jo leidimo vieta. Pirmoji buvo Wilkes Bąrrę, Pa, (1909 — 
1912 m.); antroji — Chicago, III., (Šv. Kazimiero Seserų vie
nuolyno kapelionijoje, 2600 Marąuette Rd.); trečioji — Chicago, 
III., So. Wood ir W. 45th Str.; ketvirtoji — 2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, III., o dabartinė, naujoji — 4545 W. 63rd Str., Chica
go 29, III. Reikia manyti, kad šioje naujoje vietoje mūsų spau
dos centras tiek įsitvirtins, kad iš jo ilgai, o gal ir niekuomet 
nebereikės keltis. Beje, mes galime dar vienu dalyku pasidžiaug
ti ir net pasididžiuoti, kad spaustuvės, redakcijos ir admiinstra- 
cijos perkėlimas buvo atliktas taip planingai, kad nė vienos dien
raščio laidos nereikėjo nutraukti.

Su Jūsų visų pagalba iš naujosios vietos bandysime būti dar 
naudingesniais tiems idealams, kurių siekiame: visa atnaujinti 
Kristuje, Lietuvos išlaisvinimo, lietuvių tautos tautinio poten
cialo išlaikymo, teisingo ir tikslaus viešuomenės informavimo.

Vadinas, daugelis mūsų tautie 
čių, gyvenančių JAV ir kitur, nu 
tautėja arba, kitaip tariant, asi
miliuojasi. Kai #kas šį reškinį 
pateisina ir bando aiškinti taip:

Girdi, tautose asimiliacija 
vyksta laisva valia ir natūraliai. 
Nėra pasaulyje tautos, kuri dau

savo bažnyčios, lietuviškose or
ganizacijose ir šiaip įvairiuose I 
kultūriniuose minėjimuose. O 
tokių salų ir salelių JAV ir Ka- , 
nadoje yra gana daug. Todėl | 
čionai pirmykščiai lietuviai atei- j 
viai įkūrė lietuviškas kolonijas, 
ryžtingai suorganizavo parapi- j 
jas, steigė lietuviškas draugijas, 
klubus, kultūrinius ratelius ir i 
kūrė vien tik lietuviškas šei-1 
mas. Anot senesniųjų pasaky-'

giau ar mažiau nebūtų pasisavi- mo, buvo negarbinga vesti kita-1 
ausi svetimos tautos elementų.. tautę žmoną arba merginai te- > 

Tačiau istorija žino ir tokių I kėti už kitataučio. Tačiau šian-
faktų, kad tautinė mažuma, iš
tisus šimtmečius gyvendama 
svetimoje įtakoje, išlaikė nepa
liestus papročius ir kalbą, nors 
iie buvo visai skirtingi nuo vie
tinių gyventojų.
Aplinkybės lietuvybei išlaikyti 

Šį reikalą nagrinėjant, kyla du 
pagrindiniai klausimai, būtent:
1) Kokiomis aplinkybėmis mažu 
inoms nutautėjimas yra neiš
vengiamas? ir 2) Kokiomis ap
linkybėmis mažuma gali išlaiky
ti savo-tautybę.

dien to pasigendama, ypač jau
nesnėje kartoje.

Faktai iš laiškų

Kartą savo pažįstamam bičių 
liui laiške pažymėjau, jog daug 
svetur gyvenančių lietuvių nesi-

l'IKR \S DRAUGAS nams yra pridarę daug nuosto
lių, skausmo ir baimės. Baltasis 
su lėktuvu ten nekenčiamas jau 
nuo pirmojo Pasaulinio karo.

' Tuo metu būrys anglų gumos 
technikų atskrido į tas džiung
les jieškoti savo gumos fabrl- 

; kams žaliavos ir jos apsčiai ra
do. Tačiau anglai, silpnesniųjų 
išnaudojimo specialistai, suma- 

i nė savo bizniui išnaudoti ir Au- 
cas indi jonus. Jie surinko indi- 

; jonų būrį ir, apsuptus kulkos
vydžiais, išsivarė rinkti žalios 
gumos. Beveik visi, kuriems tek
davo prievarta dirbti pas ang
lus, išmirė badu, arba buvo nu
žudyti bebandant pabėgti, 

i Šį žiaurų baltojo žmogaus el
gesį indijonai jau buvo bepa- 
mirštą, kai prieš kelis metus 
vėl baltasis lėktuvu sukėlė pani
ką tarp Aucas indijonų. Viena 

' Europos alyvos bendrovė gavo 
į leidimą iš Ekvadoro vyriausy
bės jieškoti alyvos šaltinių jos 
džiunglėse. Bendrovė pirma ten 
išsiuntė lėktuvais būrį specialis
tų ištirti darbo sąlygų džiunglė
se. Minėtieji ekspeditoriai, bijo-

domi lietuvybės reikalu ir kaiku i ninli“"r SagS darni turėti nemalonių .uMUki
np rnlinflHi nnn lipniviakn kul- o.. a „j____  _______ ___ • ™ ______ ____rie tolinasi nuo lietuviško kul-, tai bando padaryti. Sužeistoji Anderson gyvena Miami, Fla.
tūrinio gyvenimo, 
rašė man štai ką:

Tai jis pa-

-Spauda“Mielas, nesijaudink dėl lie
tuvybės. Mes, kai prieš 40 me
tų atvykome į Ameriką, nemo
kėjome nei čionykštės kalbos, j žurnalų. Palyginus su čionykš- 
nei rašto. Todėl stengdavomės čįu uždarbiu, laikraščiai yra pi- 
įsikurti tik tose vietovėse, ku- gūs įr kiekvienam prieinami, 
riose jau gyveno saujelė lietu- i Bet beveik visos redakcijos nu- 

ne mažuma, juo mažesnė dau- j vių. Prie jų glaudėmės, o jie} siskundžia mažu prenumerato- 
gumos pritraukiamoji jėga, ir Į mums padėjo surasti darbą. Vė- rįų skaičiumi. Daugelis susipra- 
juo mažesnė mažuma, jūo grei-, liau kūrėme tik lietuviškas šei- 
čiau vyksta jos nutautėjimas.' mas. Nejaugi galėjai tuomet

Žinoma, ir į šiuos klausimus 
gali būti įvairių atsakymų bei 
motyvų. Tačiau suglaustai ga
lima atsakyti taip: juo gauses-

Pavyzdžiui, jei lietuvis apsigy
vena tokiame mieste, kuriame 
jis daugiau nebesusitinka su sa
vo tautiečiais, jo nutautėjimas 
yra nebeišvengiamas.

vesti kitatautę arba tekėti už 
kitataučio, nemokėdami jų kai

(INS)

Po to ateina pagalbon mokyk- 
Vien tik JAV leidžiama dau-|la'.,C tokia "’»><ykla lietuvių

giau 40 lietuviškų laikraščių bei ■ .Vad,nas:
jei lietuviai savo kolonijoje turi 
lietuvišką parapiją, lietuvius ku

tusių lietuvių mirė, kiti paseno 
o jauensioji karta nemoka lie
tuviškai skaityti, tai tokiems ir 
lietuviška spauda nemiela. Ta-

bos ? Susilaukėme vaikų, džiau- giau daug yra ir .naujųjų atei 
gėmės jais. O kai jie paaugo ir
ėmė lankyti mokyklas, greitai

Vfeai kitokia padėtis, kai lie- pramoko vietinę kalbą ir su tė-
tuviai svetur apsigyvena didės 
niais būriais, nors ir svetimos 
tautybės ar mišriai apgyvendin-

vais namie pradėjo kalbėti ang
liškai. „Jie, kurdami šeimas, ne
pasekė mus, t. y. daugelis vedė 
ne lietuvaites, bet kitatautes. 
Pirmiausia toki ir nutautėjo. 

303, New Yorko un-te — 31, Be to turiu pridurti, kad nau- 
203, New Yorko City College —i jieji ateiviai dar greičiau nutau-

APIE MOKSLĄ IR MOKYKLAS
EDV. ŠULAITI S, Cicero, III.

28,178, New Yorko State un-te 
— 27,566, Columbija un-te — 
26,966, Illinois un-te — 26,471, 
Michigano un-te — 25,153, Wis- 
consin un-te — 24,442, Ohio 
Statę un-te — 22,470.

Yra apskaičiuojama, kad 
1970 metais studijuojančiųjų 
skaičius 3ieks 6 milionus, t. y. 
du kartus daugiau negu iki šiol 
yra, o 1977 meta-is jis pašoks 
iki 12 milionų. Spėjimai sako, 
jog 1970 m. krašto augštosiose 
mokyklose tebus vietos tik 4.5 
mil. studentų, kadangi mokyk-

nigus, tai iš lietuvybės taško žiū 
rint turėtų būti ir parapinė mo
kykla lietuviška, ar bent su pri
valomu lituanistikos dalykų dės 
tymu. Kur mokymas ir auklėji
mas turėtų eiti iš vieno ir lygio
mis. Lietuviukams reikėtų nuo
lat ir planingai aiškinti lietuvių 
kalbos ir Lietuvos kilnius idea
lus. Jis turi būti lydimas reli-

Brangus vid. mokyklos 
diplomas

Lietuvių liaudis vartoja pras
mingą posakį “Mokslas yra kar 
tus, bet jo vaisiai — saldūs”.
Šį posakį, bent jo antrąją dalį, 
patvirtina JAV darbo ir sveika
tos, švietimo, gerovės departa
mentų pravesti tyrimai, paro- 
dantieji didelę mokslo vertę kas 
dieniniame gyvenime.

Minėtų tyrimų duomenys sa
ko, jog vidurinę (High School) 
mokyklą baigusieji gali uždirb
ti 50,000 dol. daugiau už pra
džios mokyklą baigusius ir 30,
000 dol. daugiau už vid. mokyk
lą lankiusius, bet jos nebaigu- kitų malonumų. Geras yra mū
šius. sų liaudies posakis, sakantis, jog

Yra apskaičiuota, jog viduti- mokytis yra niekad nevėlu, 
niškas pradžios mokyklą baigų- Didėja studentų skaičius 
šio žmogaus uždarbis per jo vi- JAValstybių valdžios švietimo 
są gyvenimą siekia 116,000 dol., įstaigos prąnešimu, pereitą ru- 
tuo tarpu kai vid. mokyklos abi- denį 1852 krašto universitetai, 
turiento atlyginimas yra 165, kolegijos bei kitos augštosios 
000 dol. Taigi, vartojant paprasmokyklos turėjo 2,946,985 stu- 
tą aritmetiką, čia mes gauna- dentus. Šis skaičius yra 10r<

• me apytikriai 50,000 dol. skirtu didesnis už 1955 metų, kada 
mą a u gš tose mokyklose studijavo

Buvome minėję, jog vid. mo- 2,678,623 studentai. Pažymėti- 
kyklą pradėjusieji, bet jos ne- na, jog mokinių skaičius pa

laipsniui auga nuo 1951 m. ir 
nuo to laiko yra padidėjęs

baigę per visą gyvenimą pra
randa apie 30,000 dol. Čia irgi 
dar galima pažvelgti į dalyką iš 
arčiau, pasinaudojant anų tyri
mų duomenimis. Ten pažymima, 
kad paskutiniųjų vid. mokyk
los metų užbaigimas prie meti-

šumą prieš jos nepradėjusius ar 
ba nebaigusius. “The Job Guide 
of Young VVorkers” žymi 85’ lų statymas yra lėtesnis už nau 
darbų rūšis, kurios yra prieina-, jų studentų prieauglį. Jau ir da
mos mokyklinio amžiaus jau- bar kai kurios žinomesnės mo- 
nuoliams. Iš jų 62-se šio darbo į kyklos tegali patenkinti tik da- 
rūšyse yra reikalaujama, jog lį prašymų, pav. Harvardas iš 
jų prašytojai būtų baigę vid. mo ( 3,700 prašymų išrinko 1,100, 
kyklą. Taigi vid. mokyklos ne-: Yale iš 4,000 — 1,000, Prince- 
baigusieji turi tik vieną iš ke- ton iš 4,643 — 760 ir t. t.
tūrių galimybių gauti darbą. .......... <■« ■ ■■■

Šiame krašte yra daug gali
mybių gauti vid. mokyklos dip
lomą, nes čia veikia visa eilė 
suaugusiųjų mokslo įstaigų, ku
riose galima išeiti vid. mokyklos 
kursą. Tik reikia pašvęsti tru
putį laiko ir laikinai atsisakyti

tės, negu senieji. Mūsų miestas l 
nedidelis, tai ir naujųjų ateivių 
apsigyveno tik keletas šeimų. 
Jų vaikai lanko vietines mokyk
las. Eidamas darban dažnai su
tinku juos ir užkalbinu lietu
viukai, bet jie man atsako į 
klausimus tik angliškai”.

Kitas pažįstamas rašo: “Su 
širdgėla turiu konstatuoti fak
tą, kad mūsų kolonijoje dąug 
yrą gražiai augančio ir bręstan
čio jaunimo, tik skaudu, kad ne 
mažai jų tolsta nuo tėvų gim
tosios kalbos ir papročių. Yra 
ir naujų ateivių, sukūrusių šei
mas su kitataučiais,-ėmis. Net 
ir tokių tėvų vaikai nuėjo sve
timais keliais, kurie Lietuvoje 
gyvendami turėjo augštas Vie

viu, kurie dar moka lietuviškai .. 
skaityti, bet lietuviškų laikraš- glI08- ,e8°8’ gr0”° 8U v‘8om“! 
čių neprenumeruoja ir visai jaisi ™usų tautos
nesidomi. Tai ko galime laukti d¥“’n.?"““ gėrybėmis. Musų 

.. „ T. ... . gimtoji kalba, Lietuvos istorija,is tokių tėvų vaikų? Jie ne tik i & , .. ’... J... ... ... , ... z savo krašto gilus pažinimas —neskaitys lietuviškų laikraščių. , ., . , ... tai pagrindiniai dalykai. Bet taiužmrnY ka"” Į nereiškia, kad kitų tautu kultū-

šeinia ir mokykla 1 kitM UulM dvasinis lobis pa- 
| liktų vaikams svetima ir neįma-

Šeima yra lietuvybės išlaiky
mo tvirtovė. Susipratusieji tė
vai savo vaikams įkvepia meilę
gimtajai kalbai, papročiams, į- 
skiepija savo vaikams pasiryži
mo ir tėvynės meilės jausmus.

noma, Taip neturi būti. Priešin
gai, mokiniai privalo savintis ir 
gerai išmokti valstybinę kalbą 
ir įsisąmoninti jos kultūrą, isto
riją, kas šimtais ar tūksstan- 
čiais metų pelnyta.

KODĖL INDĖNAI ŽUDĖ PROTESTONUS
ANT. ŽVINKLYS, Hillsboro, Wis.

Visi dar prisimename spaudoj 
paskelbtas žinias apie penkių 
JAV protestantų misionierių žu
vimą Ekvadoro džiunglėse, Pie-

ribose, su jais vyskupas turi ry
šį ir jo misionieriai juos lanko.

Apie penki JAV misionieriai, 
rašo vyskupas, buvo džiunglių

mų su indijonais, žemai skrisda 
mi po numatytą nusileidimui ą- 
pylinkę, šaudė iš kulkosvaidiįų 
į pamatytus indijonus ir daugy
bę jų sužeidė bei užmušė, iptl 
gi pasitraukė toliau į džiungles.

Ir štai, kada anie indijonąi 
dar tebedegė neapykantą įr 
kerštu skraidančiam baltaodžiui, 
ten Vėl nusileido anie penki 
JAV protestantų misionieriai. 
Iš kur vargšas indijonąi galėjo 
žinoti, kad šį kartą baltasis Jų 
nežudys? Negalėjo jais pasiti
kėti ir šį sykį, todėl ir stengės 
kuogreičiausiai jais džiunglėse 
nusikratyti. Jie misionierius nu
žudė vien tik bijodami patys 
žūti savo žemėje nuo lakiojan
čių baltaodžių.

Taigi anie JAV protestantų 
misionieriai buvo puslaukinių itt 
dijonų nužudyti ne dėl to, kad 
jie būtų nekentę misionierių 
kaip tokių, ne dėl to, kad mi
sionieriai buvo protestantai, bet 
kad jie atvyko kaip ir jų priešą!, 
baltaodžiai biznieriai, lėktuvu. 
Jei jie būtų bent vilkėję mlslo- 
nieriams priimtą drabužį: abitą 
ar sutaną, kaip kad katalikų mi 
sionieriai dėvi, rašo baigdftTrtiS 
savo paaiškinimą vyskupas, tįįU 
ir protestantų misionieriai būtų 
buvę priimti draugiškai, nebo
tų reikėję anų penkių aukų, nei 
triukšmingos protestantų pro
pagandos prieš Ekvadoro džiun 
glių indijonus.

39.2%.
Statistiniai duomenys rodo, 

jog bemaž du trečdaliai iš visų 
studentų yra vyrai. Pereitą ru
denį naujai į krašto augštąsias

nių įplaukų gali pridėti 466 dol. mokyklas užsiregistravusiųjų 
Taip pat yra sužinoma, jog 1 j skaičius siekia 723,178 asmenys,

mokykloje praleista diena gali 
atnešti 70 dol. pajamų, ką gali
ma apskaičiuoti 50,000 dol. pa
dalinus iš 720 dienų (4 vid. mo
kyklos mokslo metų). *

Taip pat vid. mokyklą baigu
sieji turi ne tik piniginį prafta-

kas yra 7.1% daugiau negu jų 
buvo 1955 metais arba 53.2% 
daugiau negu 1951 metais.

ro vyskupas Maksimilijonas 
Spiller davė daugiau žinių apie 
Aucas srities indijonus, kurie 
ir nužudė anuos protestantų mi 
sionierius, nusileidusius ten lėk 

tas ir laikė save dideliais pat- Į tuvu. Aucas indijonai gyvena

tų Amerikoje. Nesenai Ekvado-j indijonų nužudyti ne dėl to, kad 
jie buvo protestantai, kaip kai

— Iš viso apie 100,000 lietu
vių esą išvežta j tolimas Rusi
jos sritis, — taip tvirtina Au

riotais’

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

22 Tęsinys

Prieš pat karą vedė. Nuskynė merginą iš pado
rių namų, su geru vardu, bet triukšmo buvo nemaža. 
Paskui atsirado vaikai: sūnus Kazimieras, na, ta Sa
manė, kuriai krikšto tėvas, didis patriotas, lietuviš
kų vardų kalvis nurinko kuo keisčiausį vardą. Nei 
šis nei tas — Samanė! Bet jis ginčijo, kad tai lietu
viškas, giliai prasmingas: samana, visada prigludusi 
ir prie blogiausios žemės, išlaiko gyvybę. Taigi, ir

ši.o katalikų vyskupo diecezijos i vais į Aucas džiungles, indijo-

kas bandė tvirtinti, bet vien dėl, gust Rei. Savo pareiškimą jisai 
to, kad jie į džiungles atskrido' spaudai davė Stockholme, Šve- 
lėktuvu, buvo baltos odos ir ei- Į dijoje. Tą vadovaujančio estų 
viliniu apdaru. Pasirodo, kad
praeityje baltieji, atvykę lėktu-

politiko informaciją atspausdi
no ir Amerikoje leidžiamas 
“Przewodnik Katolicki”.

Tėvas prikando lūpas ir naktį verkė prie klėties kūpą? Jei pasitvirtins, kad vikarėlis lydi dukrą, tai 
galo, kad niekas nematytų^ o sūnus troboje — ant klebonas dar pamatys, ko niekada neregėjo! 
lentos. Tada išvydo, kad jų senoji sodyba ugnyje. Tokie reikalai užsidegę, o jis ramiausias, tas mū- 
Viskas žūsta, viskas. Gimbutai miršta. Dar nepraėjo sų klebonas. Pagaliau nėra kada rūpintis, kai spran- 
gyventi, o lenda į kapus. Kas bus su jo namais, dą ėda statyba. Vikarui gi viena štuka: purkš, ir iš
kas bus? lėks kitur. Duktė gi liks sugelta, sumirkusi ašarom,

Pamatė jis tada Samanę. Juk viena ji beliko. Bet smelksis į vienuolyną. Kas jiems Gimbuto duktė?! 
ji lyg ne iš Gimbutų giminės — maža. Monika sako, Paguodos šioj gadynėj nejieškok. Pelai viskas! Pats
kad panaši į senelę, o senelė ilgai ir laimingai gyve
nusi. Trauk kelmai tas senutes, kad tik duktė būtų 
apsukresnė, didesnė. Ji baigšti sraigė! Ji traukias iš 
kelio, kai reikia grūstis pirmyn. Ar ne pasiutimas? 
Ji Ji užsispyrusi. Tai Gimbutam pritinka, bet ji užsiker
ta ten, kur visai neteikia, o kur būtina susiimti, ji— 
nė žodžio. Ar ne apmaudu ?

Lepindamas sūnelį, augindamas lyg baravyką, 
dukrai jis buvo šiurkštus. Jei sūnus ką padarė, vis 
išteisino, o jei duktė — tuoj atseikėjo. Kai sūnus mi
rė, ji buvo ketvirtoje. Tą dar ištrupino, o toliau — nė

turim dabar Samanę, kuri visai nenori prie tos že-1 iš vietos. Bijo viena. Tėvas ir nevertė. Akis pratr^-
mės glaustis. Buvo dar ir trečias vaikas, sūnus Kleo
pas. Tas mažytis mirė.

Kai tiedu išsirito iš pradžioj mokyklos, išvežė į 
Telšius, įsodino į gimnaziją. Tegu mokosi — bus švie
siau. Bet kas išėjo: prakeikta penktoji klasė, kurios 
nei jis, nei jo sūnus negalėjo peržengti.

O sūnelis, tas sūnelis... Skauda tėvui širdį. Da
bar jis supranta, kad perdaug lepįno. Vienturtis, pa
veldės sodybą, seną Gimbutų ūkį. Pamena, užkelda-
vo ant arklio mažytį ir šaukia: “Laikykis, ne taip gy
venimas tave šokdips, bet tu vis pirmyn. Tokie jau Prieš porą dienų, dar užgiedojo: į vienuolyną. Gim 
Gimbutai!”* Sūnų pinigu kamšė ir nematė, kur jis

Daugiausia studentų yra už-Į švilpauja. Ir Kaziukas pūtėsi, pikto prirūgęs. Pradė
si registravę šiuose universite- jo girtuokliauti. Aštuonioliktus metus užkliudęs, bū
tuose : Kalifornijos un-te — 40.! damas toj penktoji klasė, kažkus nugriuvo, persišal- 
788, MinneaotoS un-te — 36, dė. Aiškiausiai girtas buvo.

sau kepurę užsidėk, jei vėjas nupūtė.
— Užsidėsiu ir aš! — niurna Gimbutas krūme. 

Užsimano rūkyti, bet — negalima. Pamatys ugnelę, 
pagalvos, kad senovės pinigai dega. Šoks dar į laz
dynus. Tada prasidėtų spragilinė muzika.

— Bet jeigu, jeigu, — tai aš turėsiu savo recep
tą. Baisų!

Alėjos gal^ kažkas sužybčiojo. Gimbutas įsižiū
ri. Taip, važiuoja. Matyti du taškai: aišku, du dvira
čiai. Motociklas šiuo metu blerbtų. Kur, pagaliau, Sa
manė dėtų savo dviratį. Vienas Jų su šviesa.

Seka nejudėdamas, net kvapą sulaikęs. Priartė-
nė. Knygų prisiskaitys, ištekės. Kaip neištekės, kai i ja, nušniokščia pro Šalį. Baltas megztukas, balta ska- 
kraitis toks didelis. Bet Samanė smigo į kampą, visų relė. Ir kaip gerai, kad pakišo apgaulingus drabužius, 
šalinosi, ypač tėvo. Po dvejų metų, kai jis vėl sutem- i Aiškiai, Samanė. Antrasis — irgi moteriškas dvira- 
pė vadeles ūkyje, stai’ga pamatė: duktė jau mergina, tis, su lempa. — Vyriškis — tamsiai apsivilkęs, 
kuri turi drebinti vaikinus. O ji — nieko, lindi savo
kambaryje.

“Na, vieną kartą prieis liepto galą" — raminosi 
Gimbutas, — “šito blūdo niekas neišvengia, ypač Gim
butai.” Ir šį pavasarį išvydo: duktė į kunigą įsikirto, 
lyg kirvis į ąžuolinį kelmą. Kur protas, kur protas!

Ir kas čia turi moterišką dviratį su žibintu? Kas 
kitas, jei ne vikaras! Vi-ka-ras! Vieną kartą Gimbu
tas pastebėjo, kad esama ir moteriškų dviračių su di- 
namėliais. Net nusijuokė: kaip gali tokį dviratį pa
minti moteris. ’ {

— Vi-ka-ras! — šiurpas nueina per visą lazdyną.
Bet kodėl be sutanos? Kvailas būtų, jei toks va- 

butas vėl pašiurpo: vėl jis verkė prie klėties galo, kad 'žiuotų. Kiekvienas lengvai pastebės ir tuoj pažiūrės: 
vėjam paliks gražioji sodyba. kunigas lydi merginą. Kai apsivilksi juodą švarkelį.

Krimtosi jis dvi dienas, kol pratrūko klebonui pasprausi kaklaraištį, kepuraitę užsimesti, niekas net 
Reikėjo ką nors daryti, štai, ir sėdi dabar krūme, vėl nedirstels. Taip reikia, kad merginas bernai lydėtų.
suka mintis ir graužiasi: o.gal reikėjo tiesiai pas vys- (Bus daugiau)
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Lietuvių Auditorijos
Įvyksta 1957 M., VASARIO MĖNESIO 9-ų D. 

Geriausios kaukės bus premijuotos. Šokiams

gros Balio Pakšto Orkestras

Tradicinis Kaukių
Pradžia 8-ta valandą vakaro. Staliukus užsisakyti 

iš anksto telefonu - VIctory 2- 6172.

Lietuvių Auditorija, 3133 South Halsted Street

Balsus

do pabaltiečių jaunimo vakaras, 
kurio tikslas,buvo suartinti es
tų, latvių ir lietuvių jaunimą. Iš 
lietuvių pusės iniciatoriais buvo

NAUJAS SKAUTŲ TĖVŲ ninkavo tunto darbe. Tunto1 Iki 1957 m. vasario 1 d. iš- --------
KOMITETAS veikols reikalam jie perdavė 140 leista: Northwest Centrai Uos- VIKTORO K O ž I C O S

Praėjusį sekmadienį Cleve- dolerių. Susirinkimas ui jų dar pital Detroite, $219.75, Harpcr Uc(nvlsk . sloU> „ a„u,
lando Pilėnų tunto skautų tė- bą įsrerske padėką. Susirinki- Hospital, Detroite. — $611.91, taisymas

Lietuvių Studentų Sąjungos Cle vų susirinkimas išklausęs. buv. mui pirmininkavo Steponavičius, dr. Fischer, Detroite, $291- Atliekami motoro remontai, lygi- 
velando skyrius, kurio pirmi-'komiteto pirm. ’dr. M Va’itėno ' 50, ambulansas (pervežti iš De- niin0- dažjTno darbai ir keičiamos
ninku yra R. Minkūnas. Nuo- ir įždinink. Pašakarieninės pra- ,- AtcityJe »umat5*as aktyvus troito cievekndą) — $135.80, da yspra

nešimus bei padiskutavęs skau
tiškos veiklos klausimais, išrin
ko naują komitetą iš Žygienės,

IŠ LIET. SALES AKCININKŲ 
. SUSIRINKIMO

Sausio 28 d. įvykusiame lietu
vių salės akcininkų susirinkime 
dalyvavo daug narių. Senosios 
kartos Clevelando lietuvių vei
kėjai dar vis apsčiai susirenka 
vienas kitą pamatyti ir kartu iš 
girsti salės direktorių metinius 
pranešimus^ nors jau daug bu
vusių veikėjų nuėjo amžinybėn.

Susirinkimą pradėjo Juozas 
Baltrus. Vakaro bei susirinki
mo vedėju išrinktas J. Sadaus
kas. Akcininkų nutarimus ir 
paskutinio direktorių susirinki
mo protokolą skaitė ir užraši
nėjo Bernardas Buknis. Balsų 
skaitymo komisijon išrinkti M. 
Trainauskaitė, A. Grybauskaitė, 
St. Gužąuskąs, J. Saukevičius ir 
J. Rogašis. Pranešimus patei
kė direktorių pirm. J. Baltrus, 
vicepirm. A. Buknis, fin. rast. 
J. Gražulis ir kiti direktoriai — 
Z. Dučmanas, A. Banis, E. Ša
mas. Pabaigoj gražų pranešimą 
pateikė visų reikalų užvaizdą — 
vedėjas P. Šūkis. Visų'praneši
mai buvo priimti su mažomis 
pataisomis, ypatingai nariai pa
reiškė nuoširdžią padėką fin. 
rašt. Juozui Gražuliui ir reikalų 
vedėjui Povilui Šukiui už jų nu
veiktus darbus.

Nors už salę praėjusiais me
tais turėta arti $8,000 pajamų,

praėjusiais metais klubas turė- 
reiškė nuoširdžią padėką už gra 
žų klubo vedimą.

Po susirinkimo direktoriai vi
sus akcininkus pavaišino ska
niais užkandžiais ir alučiu. Iš 
visko galima spręsti, kad akci
ninkai išsinešė gražius ir malo
nius įspūdžius. šėrininkas

VYČIŲ SUSIRINKIMAS
Vasario 12 d. 7 :'3O vai. vak. 

lietuvių salėje bus vyčių senio- 
rų svarbus susirinkimas, kuria
me dalyvauti yra kiekvieno na- j 
rio pareiga. Nariai turi sumo- Į 
keti mokesčius.

Kita svarbi pastaba bei pri
minimas, kad jau visai nebetoli 
vyčių globėjo šv. Kazimiero die
na, kuri kiekvienam vyčiui yra 
svarbi, gerbtina ir privaloma 
joje dalyvauti. Taip pat yra pa
geidaujama ir prašoma, kad į 
šį susirinkimą atsilankytų ir 
naujų kandidatų bei taptų vy
čių seniorų nariais.

SUNKI OPERACIJA
Sausio 30 d. Jonui Brazaus

kui buvo padaryta sunki vidaus 
operacija, po kurios Jonas dar 
vis neatsigauna ir niekam nė
ra leidžiama'tjį aplankyti. Guli 
Euclid Glenville ligoninėje.

Jonas yra C. L. Kult. Darže
lio s-gos ilgametis pirmininkas

taikingą ir įdomią programą at
liko estų choras, latvių pianis
tės ir balerina, lietuvių solistai 
(studentai) N. Ambrazait.ė ir Rukšėno ir Steponavičiaus. Kan 
V. Matulionis. Vėliau pasirodė, didatais liko Lazdinis ir Varia- 
estų, latvių ir lietuvių tautinių kojis. Apie tunto vienetų veiklą

tėvų įsijungimas j lietuviu »kau-; Vežiojamoa k4d4g nUi;1M._ CALL-ME-MOTORS C0.
tų veikią Clevelande kreipiant s2(), 2 gydytojo vizitai Clcvvlan- 5759 S. tVESTBRN AVĖ. PR 8-9633 
demesį j jaunimo auklėjimą lie
tuviškoje nuotaikoje. NUKELTA J 5 PSL.

šokių grupės, pašokdamos gy
vus tautinius šokius. Lietuvius 
atstovavo Liudo Sagio vadovau
jama “Grandinėlė”, kuri kiek
vieną kartą savo pasirodymais

bet buvo nemaža ir išlaidų, nes ir labai daug jam pasidarbavęs.
buvo daug išleista žemutinės sa 
lės pagražinimui. Vienok salei 
dar liko $753.18 gryno pelno, o 
bendras salės turtas siekia 
$35,280.76.

Direktoriais išrinkti J. Gražu 
lis, P. šūkis, Z. Dučmanas, A. 
Banys, B. Buknis, St. Mačys, 
A. Buknis, St. Alaburda ir Ša
mas, o pareigomis jie patys pa
siskirstys. Akcininkai direkto
riams padarė pastabą, kad vie
nai kokiai įstaigai ar paskiram 
asmeniui neleistų išpirkti daug 
akcijų, kad salė nepatektų į 
vieno ar keleto rankas.

AM. LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
KLUBO PRANEŠIMAS

jo pajamų $45,155.77, o gryno 
pelno liko $3,234.43. Dabar klu
bo turtas siekia $31,401.47. Ak
cininkai klubo tvarkytojams pa

Kadangi tie patys salės direk 
toriai tvarko Amerikos Lietuvių 
Piliečių Klubo reikalus, tai jie 
kasmet praneša ir,apie klubo fi
nansinį stovį. Ir šiame susirin
kime J. Gražulis pateikė prane-

Šiuo metu DLK Vytauto drauj 
govė, vadovaujama v. s. V. Kiz-'jl 
laičio, yra išstačiusi savo darbų 
ir veiklos parodėlę “Dirvos” pa-Į j: 
talpose, o jūrų skautų kap. St.

pranešimus pateikė tuntininkas 
sktn. V. Kamantas ir DLK Vy
tauto drauogvės draugininkas
vyr. sktn. V. Kizlaitis. Senasis Dariaus laivas, vadovaujamas
komitetas, kurį sudarė dr. Vai- jūrų psktn. Pr. Petraičio, savo

žavi tiek lietuvius, tiek kitatau- tėnas, Pašakarnienė, Gedgau- parodėlę paruošė Staple Clea-
čius. Po programos sekė.šokiai, das ir Mašiotas, savo kadencijos ners vitrinoje. Tai ryšium su
grojant puikiai vokiečių kapelai., metu gražiai veikė; buvo suruo' dabar visose JAV vykstančia 

Ir šį kartą į jaunimo ruoštą kartu su skaučių tėvų ko- skautų savaite. .
vakarą atsilankė tik pats jauni-. mietetu keletą parengimų jauni-j - ’"<■ * * *■* L
mas. Buvo tik keletas'jaunimo ; rriu* ir šiaip visais būdais talki-j olKSfllUtei 1 Lllltl K-tO 
bičiulių, kurie kiekvieną kartą:
su juo mielai bendrauja. Nebu
vo tų, kurie visuomet skun
džiasi, jog jaunimas nelanko vy-l 
resniųjų parengimų

+T/V’ T r.Ai 
Jaunimo tR N4M1 

buvo daugiau 200 ir tiek vaka-( PATAISYMUI 
ras, tiek programa buvo įdo-l ĮSTATO Y
mūs bei parodė tamprų ryšį 
tarp pabaltiečių. Būta keleto or 
ganizacinių vakaro trūkumų, ta 
čiau, atsižvelgiant į rengėjų 
studentų materialinę padėtį ir 
jų turimą laiką bei vyresniosios 
kartos abejingumą, tai galima 
pateisinti. Atrodo, kad ateityje 
pabaltiečių jaunimas palaikys 
pradėtus gražius bendravimo ry 
sius ir gal sudomins mūsų vy
resniuosius. V. K.

•šokiu Rūsiu 
MFntIĄGA

CARR MOpDY
U’MBER CO

'■‘TAŠYK UI ,?aNAS. Ph,>

3039 So. Hahted S?
TeL VIetorj 2-1272

‘ipKtUiavuuą, i. Prekių Prast** 
■nu Tofkj-įu- Nemokama

KiiAtlnf atirtarn kandien nuo 
8 va) ryto iki 6 vai. vakaro 
^eitadieniaiR iki R vai vairam

pranešimas
Elvyrai šikšniūtei remti ko

mitetui prisiųsta arba įteikta 
nuo 1956 m. spalio 1 iki 1957 į 
m. vasirio 1 d. aukų $300.34.’ 
Iki 1956 m. spdlio 1 d. buvo gau j 
ta $1,570.46. Taigi iš viso iki 
šiol surinkta $1,870.80.

BALYS
Radio-Televisioh 

SALES—SERVICE
Rekordai — Dovanos — Filmos 

ir Elektriniai Prietaisai
2646 West 71st Street
Tel. PRospect 8-5374

KrautlivS atdara pirm., k'tvir. 9—! 
Antr., treti., jtefttaf). 9-B. Sekm. 9-

aUGust Šaukikas

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

>7 KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA ir 

"A PELNINGIAUSIA 

TAUPYMO 
,FND,ovf 

4038 Archer Avenue t.i, LA3-6719

A

—SS

1957 BUICKAS - 
Tik

‘ £2,595.00

Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-^’LDA BUICK, Ine. 
907 W. 35fh St, Ghicago S, UI. LA 3-2022

J. Brazauskas yra plačiai žino
mas Clevelando lietuviams, kaip 
buvęs šios kolonijos uolus vei
kėjas ir gabus scenos mėgėjas. 
Jonas turi darbą miesto žinyboj 
ir ten jis visiems gerai žinomas, 
kaip lietuvis. Senelis 1

PABALTIEČIŲ JAUNIMO 
VAKARAS

Praėjusį šeštadienį lietuvių 
salėje įvyko pirmasis Clevelan-

iiiiiiiiiiiiimiiiimiiiir imiiinnmiiiiiii 
relei. REpuhhi 7-68*'*’ 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Visų rūšių namų apšildymo 
cisternos {vedimas, perdirbi

mas Ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

ATL/ S FUEL CO.
X ! i I o t a i

4919 So. Paulina St 
PRospect 6-7960

Šimą, iš kurio paaiškėjo, kad nmi..iininnnnnnimnnnummmnnn

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIE
Lyginimas, dažymas, taisomi Ir reguliuojami (tune np) 

motorai, stabdžiai, transmisijoj ir Lt. Alyva baterijoj ir padan
goj. Taip pat mano garaže perkamoj duslintuvus (dedu veltui

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-58 ....................... $8.25Mnrrery 49-51 .................. $8.95
Ohev. Ali 1987-58 ......... 8.25Olds, fl cyl. 41-50 ........... 8.20
Chevrolet 54-55 .............. 9.95Plymonth 42-50 ............... 9.95
Chrysler 0, 42-52 .......... 9.91 Pontiae 37-54 .................... 8.95
Dodge 8, 42-50 ............... 9.95 Bnick 37-52 ...................... 12.00

Ir taip pat čia neiSvardintiema automobiliams. Išmeti
mo pa i pą 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. ČESAS
1934 Wcst 59th Street Tel. GR 6-9136

’-'im* sąžiningas darb&r Viw ^paraudimai lė 
♦nlitnu distarciju Šaukite HekanMa.1

10 Atsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti 
StandardFederal 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 1/4% visoms taupymo sąskaitoms.
6. Visados išmokėjome Taupytojams pagal pareikalavimą 

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

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

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

Pinigai įdėti prieš I l-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 D vai. ryto iki 4 
vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma.

ar

PERKRAUSTYMAI - MOVINO

ANTANAS VILIMAS
mik « litlanica avr. gvtioago. n.r.

Telefonu* -- ffMntler 8-1882

•«11*13,, II, II 1,1,1, t IMI! 1,1, IMIIIi Hito »’■ loilft.iuillliialllltllllllllllllll.o,*.

AHGLI3 IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PASTATOM , VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as-

įremi turinčią ilga patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne Ate„ Telel, Vlrginia 7-7097

L w , 13 1,71 H į _____
J. tr. JELEVISION COMPANY

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

TV IŠPARDAVIMAS
NUOLAIDA IKI P3!

NARIAI l iti D ii oi r ;h \kiil lM\ln
B-VIŲ LYGOS. KBRIOSt

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
1 R

Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis '

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

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

m!01111 f J

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4|Q2 ARCHER AVĖ., CHICASO 32 
(Archer Avė. ai Sacramento) ,

PHONE: Vlrginia 7-1141
Ii,

DISTFIICT SAVINGS h LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, III

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

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

c juaucau c ii r r p layayatrau auesu du cfluaut

«



Penktadienis, vasario, 8, 1957 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

SO. BOSTONO ŽINIOS Cleveland, Ohio

Kultūrininkai svarstė teatro 
problemas

i.jei a pi' sroves kalbama, turime 
j pažymėti, kiti Bostono B ALF 

’fvrius dirba glaudžiame kon- 
Bostono Liet. Kultūros !'•',’,, i takte su vietos klebonu kun. 

susirinkimas š. m. vasario 2 d. | pr Virmauskiu ir naudojasi vi- 
buvo gausus dalyvių skaičiumi j gy liet. katalikų organizacijų 
ir ypatingai gyvas savo nuotai
ka.

Susirinkimo pradžioje klubo 
pirmininkas pasveikino Bostono
Liet. Dramos sambūrį penkine-1 j,. bal tinėje skyriaus vadovy

Mickevičius, General Undefwr•- Venclovas. J. Baranauskas, A.šio 24 d. Susirinkime nutarta (.'(" i // terš, A. Alkaitis, Z. Sa-bataitis. P. Dovydaitis. J. Kubiliūnas, Dr. K. „aminai P L J
ATKELTA Iš 4 PSL Tamulioniu, A. Miknevičius, P. O. Ambrozaitis, I. Stankevičius, S. K. Parn,nėt] / asario 16. Programai pietus 

de __ $35, įvairioms išlaidoms Skardžiai, B. E. Juodenis, J. Bal- Lazdinis, J. Gaška, A. Pivoriūnas, Yra gražiai ruošiamasi, kaip p p:ąr<ii
I X )T B A V A I !■» A A A K nnln nnlrr* • O , 1 ? Z", 1 Z~v i A .3 r*l —  _.

paskirta $50; viso išleista $1,- 
36S.M. Likuti, 1957 m. vasario,,
1 d. $506.84. vakarienės likutis ir P. Mikšys.

Gijimas eina labai palengva.£ *į^- Pj»

V. Apanius, Ch. M. Maslauskai, aiškėjo iš delegatų pranešimų. 
” " A. Telyčėnas, V.'

Snarskis, A. Šal-
$S. aukojo Reg. Ramonas. $7.15 SnaLffT ’ Į?™; Lf.rV ^^18 ‘ pastebi jo. n,.e:;. I.

uskas. j kad kėglių žaidime vyčiai pasi-1 Guzt vioh,
i rodė labai gerai ir buvo arti i Mae!;.

Po $4. aukojo K. Mažonas, J- pirmos vietos.

V.

d. vyčiai ture1! 
:iiu; Keitny, N. .1.
m. inzuoįa Char 

am p tlida L. Ja
ni, L. Žindžius, V

Laukžemis ir G

Dar užtruks apie trys mėnesiai, 
kol Elvyra galės pradėti vaikš
čioti. Netolimoj ateity dar teks 
daryti operaciją, kad būtų ga

parama. Katalikiškų organizaci
jų narių buvo atsakingose pa- 
reiyoi-e eilėj BALF Bostono sky
l iaus valdybų. Jų yra keletas , jjma ^galutiniai sutvarkyti ko- 
ir dabartinėje skyriaus vadovy- įa 

cio proga. St. Santvaras, arti-iį,ęįe i Ją'
mai susirišęs su Lietuvos teat-j į Komitetas labai nuoširdžiai
ro gyveniniu beveik nuo pačios Vasario 16 d. minėjimas dėkoja Elvyros šikšniūtės var-
teatro veiklos pradžios, pateikė! :«» tėja. Bostone jis bus vasario du visiems aukotojams, įgali- 
susirinkusiems tikrai įdomių ži- ’ * d- Boston High School sa- i nusiems pakelti šią ištikusią ne- 
nių ir samprotavimų apie Lietu- Mass- gubernatorius pasira laimę.
vos dramą, operą, baletą. Ilgiau sv< Liet. dienos proklamaciją Aukojo nuo 1956 spalio 1 iki 
šiai sustojo ties drama, iškcida-i ’n- vasario 11 d. Į patį minė- 1957 m. vasario 1 d.; Chicagos 
mas mūšy teatrinės veiklos ryš- Yra pakviestas gube m ato
kesnius bruožus, paminėdanuas ,aus b oster Forcolo, kongreso 
stipriau pasireiškusias kryptis į daugumos vadas John W. Mc 
ir asmenybes. Taip pat davė o-/onnack’ garbės konsulas adv. 
peros ir baleto trumpesnę ap- Sa^na- latvių ir estų atstovai, 
žvalgą, ypač iškeldamas Kipro I ^>a!’r*pdinis kalbėtojas — dr. P.
Petrausko vaidmenį. Akcentavo Gii-aitis iš Chicagos. Meninėje 
tą gaivalingą nuotaiką, kuri vy- dalyje dalyvaus komp. J. Gai
lavo anais laikais Lietuvos gv- deli° vedamas vyrų choras, so- 
venime. Po paskaitos buvo eilė ^stė D. Mongirdaitė ir O. Ivaš- įr V. Giedrys, SAS Putnamo 
klausimų ir diskusijų. , k’rnes vedama taut. šokių gru-: draugovė, K. Karpius, P. S. ir

.... , , Pė. Į p. Mikšys. Viso $300j34.Klubo nariams buvo malonu i z
išklausyti trumpo kamerinės ' Bostono latvių vedama ra- 
muzikos koncerto, kurį atliko dijo programa pirmadienį, va- 
pučiamujų kvintetas. Kvintete sar'° H d. nuo 7 ligi 7 vai. 30

A. I. Jonaičiai, P. Drasutis, S. 
Astrauskas M. Žilinskienė, A. Ka
valiūnas, P. Drabišius, A. Oren- 
tas, A. Juozaitis, K. Baliūnas, A. 
Aželis, B. Gaidžiūnas, R. Cepulie-

Kazickas, S. M. Zelinsky, J. Juo- 
dišius,, V. Urbaitis. Po $3. auko
jo Ed. Petkevičius, B. Bernotas, 
P. Židonis, J. Jakštas, V. Čiurlio
nis, R. S. Vizgirdas, L. Stoškūnas, 
J. J. Pečiulis, J. Narušas, A. J.

Vyciai

VL Palubinskas, D. Nasvytis, Augustinavičiai, K. E. Širvinskai,
V. Palūnas, P. Balčiūnas, V. Bra
ziulis, J. Žemaitis, V. Gelažius, P. 
Naurušas, P. Makarskas, A. B. 
Gricius, A. Bridžius, F. I. Navic
kas, P. Kliorys, O. Gravrogkas,
P. Zigmantas, V. J. KlimaičLai, J. 
Damušis, V. Brizgys, L. B. Kazė
nas, K. A. Atkočaitis, Ch. Obe- tis. 
lenis, Z. Obelenis, J. Virbalis, P. 
Jurgaitis, A. Buknis, J. Brazaus
kas, A. Sušinskas, P. Žilinskas, M.

K. Žigas, V. Pašakarnis, S. Matu
sevičius, Jonas, J. Steponaitis, N. 
Ruopius, S. Mačys, V. Benokrai- 
tis. P. Vilkas, J. Žilionis, A. Spiri- 
kaltis, J. Jaškauskas, VI. Bačiu
lis, R. V. Orintas, B. Žukienė, A. 
Dailydė, I. Muliolis, M. Drosu-

Bendri vyčių pusryčiai numa
tomi kovo 10 d. šv. mišios bus 
aukojamos už buv. pirm. Raz- 
vadausko sielą, mirusio 1956 m. 
lapkričio 4 d.

eikina susižiedavu
sius savu p ii-iu- Regina Moc ke
ltinas ir A. Malanti. -- F V

hmm’

Sporto Klubas Vainutas $50.34. . ^a.tkus> M- Blynas, Parašas neįs- 
ea j i i r m/ m • kaitomas, A. Garka, Besperavi-Po 50 dol. aukojo LSK Neris, čius> j. j. Pikturna, V. O. Roce- 

Ateities Klubas Clevelande ir vičius, Kasulaičiai, V. A. Garmai,
MAS kun Lipniūno kuopa. Chi A- sę Beržinskas, E. Malca- 

„4. i • j ... nas, A. Masilionis, F. Butkus, Pa- cagos at-kai sendraugiai ir B. varde neįskaitoma, A. Bujokas,
Veitas aukojo po 25 dol. Dr. A. V. Tamulioniai, V. Bruožis, S. 
V. Ramanauskas, LSS Clevelan- Selys, J. Sniečkus, J. Janulis, F. 
do skyrius - po 10 dol. Po 5 Vz
dol. aukojo C. Grincevičius, F. Orentai, K. Alincia, K. Narbutai- 

tis, J. Žukauskas, J. Marcinkevi
čius, S. Navickas, M. V. Vaitėnai, 
D. J. Gudėnaj, M. Dunduraitė, 
Puškoriai, P. Milašius, A. Mika- 

J. Pūškorius liūnas, A. Kubilius, E. Kersnaus-
__________ j kas, P. Stravinskas, J. Stravins-

• * i i* kas, B Kudukis, Z. Gotus, J. P.
uCKminęd nnklldVd Nasvytis, M. Smetstorius, S. Pa-

Kiti aukojo po 2 dol. ir mažiau, 
tačiau to didelio aukotojų sąrašo 
dėl vietos stokos nespaudiname.

Newark, N. J.

Lietuvių vyčių veikla
New Yorko ir New Jerscy 

vyčiai turėjo susirinkimą sau-

<)oc><«x><m<«><x><xKx>c>o<>o<)<x>o-®
NAUJAS

ANGLŲ - LIETUVIŲ 
KALBŲ ŽODYNAS

geri aptarimai, gera lietuvių 
Pats geriausias ir vertir.giau-

Praeitų metų gale Balfo visų leriukis, J. Bružas, Ivanauskiene,} sias tokios apimties mūsų turi-dalyvauji Vyt. Strolia, kiti jo mi"- banga 1600 skiria vis, pus- t^Mr‘XiTae5ta»feZvSS 
nariai ne lietuviai Vyt. Strolios Lietuvos Ncpriklausomy HnirHova Hqv5 arvnii niniom ei _

rūpesčiu klubas galėjo turėti tą btS sukakčiai. Kalbės dr. B. Mic
koncertą, kurio programoje bu-! ^vičius. Meninėdalis bus i pa-, aukotojamg- auRų -įie;'žai, J. Jasinevičius, P. Šukys, M. m rniinn *
vo kitataučių įdomūs kūriniai ^ngta Laisves Varpo vadovy tuvių Radijo klubui (p, J. Štem- J- Dumbaras, J. Gražulis, kun. A. Gaunamas

pužiui), kuris mielai skelbė mūsų 1 ’
vajų, mūsų lietuviškų laikraščių 

- redaktoriams, vurie dėjo nemoka-
mstrumentuotas. visi kvinteto latvių dailininkas, atidarė savoj mai mūsų skelbimus vajaus rei-

.... , . ?sta K. Gaižutis, P. Gruodis, E .Ste- mų žodynų. Apie 20,000 žodžių,
rinkliava davė grynų pinigų $1,- ponavičius, E. J. įlenda, J. Stan- , ., £ ; ... ...
649.15. įkaitis M.D., B. Steponis, A. K. kalba Žodynas pastas į kietus

Reiškiame nuoširdžią padėką Gelažius, J. Juozaitis, E. A. Lu- apdarus, 368 psl., kaina tik

ir vienas trumpas St. Šimkaus bes rūpesčiu, 
kūrinys, pačių kvinteto narių Valdemars Avens, jaunas

Goldikovskis, K. Cepkevičius, M. 
Prkockenė, J. Krištolaitis, Lei- 
mon’s Cafe, R. J. Nasvytis, St. 
s Laniauskai, P. Dabrila, A. Ra-

nariai yra muzikos mėgėjai, ski 
rią muzikai 'savo laisvalaikį.

ląrbų parodą Porietis meno sa 
•ne 16 Centre St., Roxbury, 

Pabaigoj prie kavos pasid.^įin Mnss. Paroda atidaryta šešta- 
ta mintimis ir atlikti organfea- dieniais, sekmadieniais ir pir- 
ciniai reikalai. Vietoj iš Bostono 11:1 dieniais nuo 9 vai. ryto ligi 
išvykusio klubo valdybos sekre
toriaus T. Naginionio nauja se
kretore išrinkta Dalia Dcveny- 
tė-Bobelienė.

BALF metinis susirinkimas
vasario 2 d. taut. namuose ne- I
buvo gausus dalyvių skaičiumi 
bet darbingas. Išklausytas pla
tus P. Viščinio pranešimas apie 
Balfo seimą. Pranešimą trum
pai papildė M. Michelsonienė.
Ateinantiems metams valdyba! 
palikta ta pati, tik išvykusiųjųj 
vieton darinkti trys nauji na
riai — dr. J. Petronis, J. Lap- 
šiene, J. Venckus.

“Dirvos” korespondentas kal
ba apie krikščionis demokra
tus BALF valdyboj. Tai netei
singas priėjima^ prie reikalo.
BALF sudaro keturios Ameri
kos JV veikiančios lietuvių sro
vės, ne iš Lietuvos'emigravu
sios politinės grupės. Taigi apie 
krikščionis demokratus čia ne 
vieta kalbėti. BALF skyrių val
dybos kasmet sudaromos pap
rastų rinkimų keliu ir srovišku- 
mas čia. neturi vaidmens. Tačiau

8 vai. vak. Kitomis 
5-8 vai. vak.

.! kalu ir visiems tiems, kurie bent1 kauskas, V. Januškis, V. Balašai-

TERRA 
3333 S. Halsteil St. 

Chicago 8, III.

dienomis

Am. Liet. Taut. S-gos Bos
tono skyrius išrinko naują val
dybą. Pirmininku dabar yra Ig. 
Vileniškis.

— Lituanistikos mokykla sau 
šio 27 d. baigė pirmą pusmetį.

kuo prisidėjo prie rinkliavos. 
Aukojo po $100: dr. J. Balčiu |

nas, dr. J. Skrinska.
$30 — J. Mačiulis.
Po $20: dr. J. Sukarevičius, J.

Pautienius, M. J. Mikoniai.
Po $10: Juškėnai, dr. Kesiū-

naitė, St. Radzevičiūtė, A. Jonai
tis, J. Pivoriūnas, V. Amšiejus, S. 
Rudokienė, N. P. Bielinis, A. V. 
Valaitis, Z. Dautartas, V. Stepo
navičius, H. Silvestravičius, K. O. 
Matusevičius,, P. Aleksandravi
čius, V. Riekus, P. J. Staniškiai, J. 
Masilionis M.D., A. Kazilionis, O. 
E. Karėnas, J. Vaičaitis, dr. J. 
Sandarga^, k. Steponavičius, M.

tis, V. Mariu nas, H. Idzelis, V. <xxhxhxkxkxxk><x><><xx><><h>o<h>o

AR NORITE BŪTI KUNIGAIS?
rėvų Marijonų &onsrugaclja, a. a. Arklvya 
kupv Matulevičiaus, MIC, atgaivinta, kviečia 
pas save kandidatus ) kunigus. Tfival Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe:
Dievui leld&ant Jie darbuosis Ir Lietuvoje 
jie veda mokyklas; redaguoja laikra&člus. 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai 
darbuokltšs po Paneles Švenčiausios vėliava, 
stokite 1 TSvų Marijonų Kongregaciją; rašy
kite noviclų vedėjui. Laiške pažymėkite kiek 
mokslo baigėte, klek amžiaus ir koks svei
katos stovis. Ijalška siųskite žemiau paduotu 
adresu

AR NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kongregacija kviečia pas save kandidatus j brolius, kuru 

)tų ivalrius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, raštinėse
bažnyčiose ir kitur. Labai pageidaujami moką kokj amatą. Norintiems 
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo jęsaa, gyvenimą ir sveikatą Dievui ir Panelei Bven 
Siaustai Tapkite BroIlAs Marijonais. 8uslraSyklte su novtcljato vedBJ< 
oažymSkltt amžių, sveikatos stovį ir užbaigtus mokslus.

MAMTER OF NOVICE8, MARIAN HILLS SEMINARY, 
CLABENDON HILLS, ILLINOIS

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

■ ;;•.••• ■■■

■ .

->
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SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBR00K 5-8202

S E L F 
SERVICE

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų:
Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos

tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik . .$4.50
Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 

ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiųue taffeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai ..................................... ,............OHc.

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

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

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik $1.09

Atvykite j STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Sn kiek 
vier.u pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.
Pag STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
. .“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams nž baisiai pigias kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UHIOH AVLHUE

<1
1 blokas į rytus nuo Halsteu St., 1V2 bloko , pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vaJ. vak. 
Tol. MGnroe 6-8152.

Pradčkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!

SPECIALUS
BARGENAS
INVENTORIAUS (

’fr
s-

1

BRUNO’S KEPYKLA
8389-41 S. Lltnaniea Av» 

TeL Olifferdr 4-«376 
eriMLatoriiB j vinaa Krautuve, 
ir restoranus, taip pat Iš 
Miinčla 1 visus art.lmuoalu« 

m lestus

IbH'n* ir Ivnlnaa nfconlnjmo 
bnllnitr* k* -»»

>.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAtJSTAU
BAL DU S ?
VIETOJE ir. Ift TOLIAU

K. EIDUKONIS

VASARIO - FEBRUARY 7, 8, 9 d. d.

IIENNESSY THKEE STAR COGNAC, Fifth $5-09

MOUQUIN, 10 YR. OLD BRANDY Fifth $3J8

IMPORTE!) FRENCH COGNAC Fifth $3-49

IJISųUIT TURKE STAR COGNAC Fifth $4.79

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF V.S.P. Fifth $4-89

CINZANO VERMOUTH
Ory o r Swect Fifth $.|39

IMPORTE!) ASSORTED LIQUEURS
Pinrapple, Stravvhcrry, Kaspberry,
Cherry Fifth $2»9

KIJAFA WINE Fifth $|.69

VAT-69 SCOTCH Fifth $4-29

VODKA — 80 Proof 

CIIAKTRKUSE (Gretn)

Taigi, dabar pradėkite taupyti žioja llotuvlikoje 
Įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS ANO LOAN I
Kiekvieno laupytojo indėliai apdrausti fld 910,000,00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
<071 Archer Avė., į vakarus nuo Caliiomia Avė.

CHARLES ŽUKUS, Sekretorius

IŠPARDAVIMAS
4 gabalų miegamojo setas, *
1 rėmai su spyruoklėmis, 
spyruoklinis matracas,
3 vanity lempos, 2 pagalvės
lovai ir 1 mažas kilimėlis................ $ "J £^Q.95

PEI-IV A. RAI DOMS, M J.I.Ii: BURTI EIS, Sav.

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

Krautuve atidaryta sekmadtpniaia nuo 11 iki 4:30.

OFISO VALANDOS: 
Ptrmad., aatrad., penktad. Ir 
Uštaul. • v<L ryto Iki «:SG p.p.

Trettad. G ryto Iki 1« vai.. 
Kotvlrtad. G vaL Iki G vai. vak.

TELEVIZIJA* RADIJAS
H! - PI FONOGRAFAI • VOKIŠKI R ADU AI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMA

FRANKS TV & RADIO, INC-
3240 $o. RalsteO St. CAIumet 5-7252 i

Fifth $2-59 > VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino

Fifth $6-95

Turlw naują didelį sunK'/eton 
> tįKll aurle

♦sis W kist St Ohicago ”
Pel PRpscnt, U. 97®

IŠ ARTI TOLI P. »Ų
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
454B S. Wood St., Chicago 

9, Illinois, tel. VI 7-2972

“SUaisiM “Al
IŠ TOU IR ARTI

NAUJI OIDELI T»OK»I-N*UJAUTI NftAUSTrfNf įAAHKtAI 
ILSJf METŲ PATMMAS-MUS SĄŽININ6AS MmUtNANMM

JUOZAS NAUJOKAITIS
20?? W 69 St CHICAGO 36 1LL Tel WAiU>el> S-920S

kad taupyti apdranatna* Taupymo Ir Skolinimo BondrovAao yra 
<angu Ir polnlnga.

Ilnlvoraal SavtugB and Lomi AaMoeiatlon aMikrlna saugo 
na Jh- gratu painu.

Saugumą užtvirtina Suvienytu Valstybių valdžion agentfira Ik 
<10.000 00 kiekvienam Indėliui Ir reikalingi reaerval, o pelną - 
oacyruaių Ir sąžiningų vedėjų pastangos.

t
Galite taupyti atvykdami anmenlškal ar per lalAIraa. Bna gre> 

>an Ir draugiška* patarnavbna*
MII paakolų Ir vlaaln finansiniai* relkalala kreipkltte

Atliekame dideliu: ’r m .žus automobiliu remontui. Lyginimai, da
žymas . Elektrinis suliedinimaa. Parduodame automobilių dalia 

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

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

UNTVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOC1ATION 

1800 S. Halsted Street Chicago H. Illnoi*

Mūsų bankas buvo saugi vieta taupyti praeityje, mes norime 
Jums pagelbėti ir dabar. Ar norite taupyti, ar atidaryti einamąją 
sąskaitą (cheoking aceount), ar gauti paskolą, nie. visu tai galime 
Jums sutvarkyti gerai ir greitai.

METROPOLITAN STATE BANKAS yra atsižymėjęs savo 
stipria ir pavyzdinga laikysena. Jis jiergyveno abu pasaulinius ka
rus ir depresiją ir indėlininkams išmokėjo pinigus pagal parei
kalavimus.

METROPOLITAN STATE RANKAS yra pirmasis ir vienin
telis LIETUVIŠKAS Valstybės bankas visoje Amerikoje.
Visi indėliai iki $10,000.00 apdrausti l'ederal Depnsit Insurance

Corporation, Washington, I). C.
Kviečiame ir Jus atvykti tuojaus pat į -mūsų banką ir pasi

naudoti jo patarnavimais, kurie palengvins Jūsų rūpesčius

METROPOLITAN STATE 
BANK

2201 West Certn.ik Rond 
Chicago t, Illinois Tel.: Vlrgmia 7 - 6430



o DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Atpigintas knygų išpardavimas
Draugui persikeliant j naujas patalpas

Šiomis dienomis “Draugas” keliasi i uuujas patalpas 4545 Want 03 rd 
Street.

Persikėlimo proga ‘‘Draugas” skelbia platų knygų išpardavimą. Vi
sos žemiau išvurdiutus knygos yra nupigintos 25% ii- daugiau. Šis išpar- 
daviiiias yra daromas tam. kad palengvintų sandeliu ĮM-rkelimų j naujas 
patalpas. Išpardavimo nupigiuimas galioja nuo vasario 5 dienos iki kovu 
5 dienos, tik (letaliniam pardavimui užsakant tiesite iš administracijos 
ir kartu su užsakymu prisiunčiarit pinigus.

Buvo Dabar
AMŽINI ŠEŠĖLIAI — Literatūriniai reportažai. A. Vilai-
nis. Nemuno leidinys. 1953 Ui. 166 pusi................................... $2.00. .$1.60
ANDERSENO PASAKOS 1 dans. 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 Lamo, 1950, Chicagtą III. 56 pus

lapių ..................................................................................  $0.50. .$0.55
ANN’A KAKENINA 1 ir U tomas. Aleks. Tolstojus. Verto

Pr. Povilaitis. 1954 ui. 440 pusi............................................ $4.00. .$3-00
ANN’A KAKENINA III ir IV tomas. Aleks. Tolstojus. Ver

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

484 pusi. Kietais viri............................................................ $5.00 $3.50
ARKIVYSKUPO Jl'KGIO MATULAIČIO UŽRAŠAI. Tė

vų Marijonu leidinvs. 1953 m. 220 imsi. Kietais virše
liais .................................................... .'................................... .. $2.50. .$1.85

AUKSINE SĖJA, Anatolijus Kairys. Poezija. Nemuno leidi
nys. 1954 met. 86 pusi. Didelio tormuto .................................. $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. Švaistus, spaudė Draugas, Chicago, 1952, 224 psl. .. $2.50. .$1.85 

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

Simanus Daukantas, Vvtauto Sauliaus leidinvs. 1954 m.,
362 pusi........................ ‘........................................ ’..................... $4.00..$3.00

BŪKITE SVEIKI, Dr. Steponas Biežis, 190 p. 1953 m.......... $2.00. .$1.50
ČIA MŪSŲ ŽEME, 11 »ųsiuvinys, A. Vilainis, 1950, Cicero,

llk, 53-96 p........................... ..................................... ,............ $0.50.. $0.36
DAINAVA — Literatūros ir Dailės lapai. 1-n knyga. Vilko

lakio leidinys. A. Galdiko ililistraeijce. 1920 m. 118 pusL $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. .$1.50

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

DIDVYRIU ŽEMĖ. Karolė Pažėraitė. Apysakos skirtos ko
vojantiems ir žūstantiems Lietuvos Didvyriams — Miš
ko Broliams. 1954 met. Brazilijoje. 134 pusi.................... $1.50. .$1.10

DIEVAS IR ŽMOGUS, Prel. Dr. F. Bartkus, kan. Dr. P. A-
leksa. Išleido Prel. K. Vasys, Renta 1953 m. Didelio for
mato 518 pusi. Minkštais virš................................................ $5.00. .$3.50
Kietais viršeliais .................................................................... $6.50. .$4.86

DŽIAUKIS GYVENIMU, O. Swctt Marden. Išleista Medeli-
ne, Colombia. Vertė K. Lastėnas, 72 pusi...........................$0.70. .$0.50

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

GINTARINIAI VARTAI, legendarinio pobūdžio novelių rin
kinys, Nelė Mazalaitė, 1952, L. Knygos Klubas, Chicago,
lll. ' 248 pusi...................................... '.................................... .. $2.00.,$1.50

GYVOJI DVASIA, mąstymui kiekvienai motų dienai, I to
mas, kun. <lr. J. Vaitkevičius, MIC., TT. Marijonai, 464 
puslapiai ................................................. .....................................................

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, IT to
mas. gavėnia ir velykinis laikotarpis, Kun. Dr. .į. Vait-

- ke\ i.č:us, MIC, TT. Marijonai, 543 p.................................... $5.00. .$3.50
GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, TII 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- 
' nias, nuo Žolinių iki advento, Kun. Dr. J. Vaitkevičius,

MIC., 672 psl................................................... ........................ $5.00.. $3.50
I1AUFO PASAKOS, KARAVANAS, Nemuhas, 1952 m.,

Chicago, Ilk III leidimas, 113 p....................................... $1.50. .$1.10
Iš ADOMO MICKEVIČIAUS KAŠTŲ. 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, n |iai rengimo, kosmetikos ir gra

žaus elgesio menas. 1954 m. 104 pusi...................................  $1.25..$0.90
JUOZAS PAUTIENIUS, Ignas šlapelis, Studija apie menų 

ir Juozo Pautieniaus kūrybą. Lietuvių ir anglų kalboje.
Virš 20 J. Pautienaus piestų paveikslų. Didelio formate*
Teksto 87 pusi. L. Knygos Klubo leidinys. 1955 m. Kie
ti drobiniai virš................................................... .................... $5.00. .$3.50

KAIMIEČIAI — Ruduo, W. S. Revinont. Vertė F. Nevera-
vičius. I mas tomas. Išleido “Nemunas”. 352 pusi. .. $3.00. .$2.26 

KAIMIEČIAI — Žiema, W. S. Rcymont. Verte F. Neveravi-
čius. Il-ras tomas, 383 pusi. Išleido “Nemunas” .... $3.00. .$2.26 

KAIMIEČIAI — Pavasaris. III tomas. Vertė F. Ncveravi-
čius, 47, pusi. Išleido “Nemunas” ................................... $3.50. .$2.66

KAIMIEČIAI — Vasara. IV tomas. Išvertė F. Neveravi-
čius. 392 pusk Išleido Nemunas ........................................ $3.50. .$2.66

KV IK KAIP RAŠYTI Į LAIKRAŠTĮ, Dr. J. Pmnskis, 1950,
“Draugas”, p. 46 ..................... ............................................... $0.20. .$0.16

KARALIENĖS PRIŽADAS. Mary T. VVaggam&n. Išvertė Jo
nas Tarvydls. Kietais virš. 130 pusi................................$1.00. ,$0.76

KAUNAS. Kauno reginių albumas. Tumo-Vaižganto prakal
ba. 62 pusi................................................................................ $1.00..$0,76

KELIONES ĮSPŪDŽIAI. Parašė Kun. Pauliukas. 330 pnsL
425 paveikslai. Labai, gražiai išleista knyga .......... ............ $3.00. .$2.25

KELIONE 1*0 EUROPA. Kun. Pr. Vaitukaitis, 1928, 188 pus
lapių .............................................. ........ .................................... $1.00. .$0.75

KELIONE, A. Ldiilsla i gis. Premij uitas romanas. L. Kny
gos Klubo le idinys. 1954 m- 260 pusi................................... $2.50. .$1.85

KELIONE, A. Tyruolis, eilėraščiai, 1950, Chicago, p. 128 .. $1.25. .$0.90 
KETI Kl ANGELAI, kun. J. F. Jonaitis. Dalyvavusio Didž.

Kare pasakojimas, 1927, Kaunas 71 p. ............................ $0.35. .$0.25
KIŠKUČIO VARDINES, Stasys Džiugas. Iliustr. VI. StanČi- 

kaitė-Abramaitienė. L. Knygos Klubo leidinys. Didelio •
formatu. 58 pusi. 1953 metais ............................................ $1.50. .$1,10

KOMUNIZMO PAGRINDAI, J. Venckus, 8. J. “Laiko” lei
dinys, Buenos Aires, Argentinoje, 1954 m. 152 pusi. .. $1.00. .$0.75 

KRAŽIŲ SKERDYNES, Jonas Marcinkevičius. 1 dalis. 324
pusi. Nemuno leidinys 1955 inct. ... ............. .......... $3.00..$2.26

KRAŽIŲ SKERDYNES, Jonas Marcinkevičius. II dalis. 320
pusi. Nemdno leidinys 1955 niet........................................... $3.00. .$2.25

Kl D1RKOS RAŠTAI. Spaudai paruošė Simas Miglinas.
Tremties leidinys. 1953 m. 488 pusk Kietais virį.......... $5.00. .$3.50

LAIPTAI Į TOLUMAS, Liudas Zeikua. Romanas. 1954 mat.
212 pusi..................................................................................... $2.50..$1.86

LENKTYNES SUk ŠĖTONU, Vladas Ramojus, Atsiminimai 
,iš II-jo Pasaulinio karo pabaigos. Atsiminimai yra para
šyti labai gyvai ir skaitomi, kaip įdomiu romanas. L
Knygos Klubo leidinys. 292 p............................................... $8.00. .$2.25

LIETUVIŠKOS PASAKOS, II laida, sudarė dr. J. Balys,
Liet. Knygos Klube leid., 230 p...........................................  $2.50. .$1.86

PAJIESKOJIMAI TJieAkomaa CECHĄNAVLCIUS. 
brolis Augustino Cechanavičiauf 

J ieškoma IRENA GRABAUSKAI - ‘Liet. gyv. Kaune. Į Ameriką iivy- 
TE, d. Petro, gimusi 1924. Yra žinių i ko Prieš daugelį njetų. Jo sūnūs ‘‘ ZZ“
ii Lietuvos. Atsiliepti adresu — Al- j bei dukterys prašomi atsiliepti ,,. .
dona Dymia, 645 Wsstwood St., šiuo adresu: Alfonsas Čechanavi 
Dayton, Obio. ■ tfiu8> Liolių paštas, Lioliai, Kle

mės rajonas, Lithuanian.

i J ieškomas ROMUALDAS BA- 
J ieškomas ANTANAS MARCIN RYSA, gimęs Kaune apie 1924

KUS ir jo žmona S1PKAITE 
MARCINKLENE. Gyv. New Yor-

Tėvai: Mykolas Barysa ir Elzbie
ta Malinaubkaitė. Jieško teta Sa

ke. Jieško giminės iš Lietuvos. At-! liomėja Malinauskaitė, kuri gyve- 
siliepti adresu: Jonas Vidra, 3234 na jo tėvų namuose prie eiaro, 
W. 110th St., Cleveland 11, Ohio. į Ji laukia iš jo laiškų. Atsiliepti

Jieškomas JUOZAS DANYS, s. 4545 W. 63rd St., Chicago 29, III
JWP0. kilęs U Rūdos kaimo, Gižų ------- ——
vąjsč., • Vilkavtfkio apskr. Jie*-1 Jieškomas JONAS DEKER1S, 
ko sesuo Albina Lenkutienė, gyv. j kilęs nuo Kud Naumiesčio. Jleš- 
Mokolų kaime, Kapsuko Rajone,1 ko sesuo Aldona iš Lietuvos. Jis 
Lithuania. į pats, ar apie j{ žinantieji prašo-

Jieškomi: Ona MOCIUTfi-RA- 
DlSAUSKĮENfi, d. Juozo, jos vy
ru Florijonu Raditauskas, s. I-! 
Zidoriaus, kilęs iš Meškuičių valč. 
Jieško brolis iš Sibiro. Atsiliepti 
adresu: Kazys Seliokas, 9 Charles 
St., Waterbury, Conn.

Jieškoma ELENA GAILIENE, 
virš. 60 m. amžiaus, išvykusi iš 
Lietuvos su dukra Jania, sūnumi 
Alfonsu. Gyveno Lietuvoje Rasei
nių mieste, Namakščių g-vėje. At
siliepti adresu: Vladas Bielinis

C’LASSIFIED AND "HELP WANTED" ADS

Pirkdami sutaupysite 
ir pat duodami uždlrb- 
•»tc per Alą įstaigų 
AL. BUDRECKAS 

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

Siojc uejudomo turto pardavimt 
šiuo adresu: DRAUGAS Ad. 8740, (“taigoje perkant ar parduodant, Jū- 
— - — sų taukia gr«it«» •» 'etslrSrar oatar

uavtmaaNORVILĄ
KEAb KRTATE SAbEs 

2000 W. S»tb Kt. Teb PniHpect 8-S4&4

ini rašyti adresu: Juozas Kudirka, 
4400 Valley View Avė., Baltimoref 
5, Maryland.

Jieškomi KUNIGUNDA KEBL1N 
SELENE ir VIKTORAS UŽUPIS. 
Jie prašomi prisiunsti skubiai sa
vo adresus: DRAUGAS Ad. 8742, 
4545 W. 63rd St., Chicago 29, III.

Jieškomas AUGUSTINAS ŠLI- 
ŽAUKAS ((ŠL1ŽAUSKAS), kilęs 
nuo Kudirkos Naumiesčio, yra 
svarbių žinių iš Lietuvos. Jis pats 
ar apie jį žinantieji prašomi pra-

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bet valdymus. Paskolų parūpinimas.

Pildomo Inoonie Taksus 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS

“Varpas” Real Estate 
General Insurance, Notary Public

5910 Ko. Wėsterų Avė.
REp. 7-6886 arbu HEm. 4-7085

HELP WANTED MOTERYS

REGISTRUOTOS SESERYS,
norinčios gauti skyriumi vyresniosios 
darbų. bet kurioje šiltoje, prašom 
kreiptis 1

LOUISE BŪRO HOSPITAL
255 W. Cermalt Rd. 

lt. Vnliiikaitis, llirectress «»f \iirwt>

PenKtadlgniz, vaąarlo,

-m.p" W ANTRI) -"vYRAl’

DIEMAKERS
AND

TOOLMAKERS
To construct and main-

tion for u young laay, wno iš gooa • << f <
ai flgures, able to type and wllling taUl all tVDeS OI DUnCh 
to learn general Office routine. Start ' * i

o*Iui and dies, molding dies, 

jigs, fixtures, and gagės.

CLERK TYPISTS
We have un opening In our organlza 
tton for a young lady, who ls good

general
lng salary ftood, free lnsurunce and 
pald vacatlon. Our organizati 
policy ls to promote ųuulltied work 
ers to better Jobs as they becoilie 
avallable.

SEE: J. ZOUMBOUL1S 
UNITED PARTS MFG. CO 
1260 W. VAN BUREN-ST

2501 W. ,43rd St, Chicago 32, III. nešti*. Juozas Rakauskas, 313 
----------------  ; Wwynn Avė., Baltimore 29, Mary-

Jieškomas SILVESTRAS ZA- 
j GORSKAS, s. Kazimiero, gimęs A- 
lytaus apskr., Varėnos vals., Kir- 

| klonių kaime. Gyv. Sau Paulo, 
i Brazilijoje. Taippat jieškau UR
ŠULĖS KAVALAUSKIENES. (pa 

I gal pirmą vyrą Židackas,) kilusi 
! iš Alytaus apskr., Daugų vaisė., 
Andriūnų km. Atsiliepti adresu: 
Krasnojarskij Krąj, Partizanskij 
R-on, Juznyj s/s, Poc. Mina, Za- 
goRrskaa Juozas, K.

Pajieėkomi JUSTINAS ir PI
JUS WAIČAIČIAI, kilę iš Stakių 
kaimo, Raseinių apekr. Jieško Sta- 
sė Liutvinyia Vaikuvienė, Wai- 
čaitytšs ^veronikos duktė. Rašyti 
šiuo adresu: S.S.S.R., G.R. Kras- 
nojersk, Kir. zavod Nr. 2 dom. 3, 
Kv. 26, Stasė Volkuvienė.

land, Tel. VVilkens 5-1253.

Jieškau VINCO BAJORO, gim. 
1940 m., s. Pijaus Bajoro ir Onos 
Vasiliauskaitės. 1944 m. iš Vir
balio miesto vokiečių išvežtas į 
Vokietiją. Jieško brolis Pijus Ba
joras - Bajoraitis, Hamburg - Al- 
tona, Daimlerstr. 44 Wohnl, Ger
many.

Jieškoma ALENA RAMONAI- 
TĖ-LABUNAITIENfi, gimusi Ky
bartuose. Paskutiniu laiku gyv. 
Hanau, Vokietijoje. Turi dukrą a- 
pie 16 m. amž. Iš Vokietijos iš
vyko j Kanadą. Jiešiko brolis iš

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAIhrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

STENOGRAPHER
2 giri Office, 5-day wk.; air 

cond. office.
Vtlter Sales & Constniction Co. 

230 W. Superior
TVPis r _ CI49H4

Immcdtate employment. interetrt- 
ing; & pleasant work. Pald Insu
rance. Employee Beneflts. 5 Day 
Week. Abillty povėms Balary.

UID-KTATES EREIGHT LINES 
INC.

Mr. Frc«l Blalr KE 5-08181

PIRKITE ir pardnoklte savo ne
kilnojamų turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mane teisingu patarna
vimu

E. KURŠIUS 
RRAJL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400 
Kas per mano įstaigą pirks

TYPIST - CLERK
Immediate employmeni. Interest- 
ing and pleasant work. Paid In
surance. ' Employee Benęfits. 5 
Day week. Ability governs salary.

Mid States Freight Lines, Ine. 
Mr. Fred Blair, He 5-0800

FINISHERS
Reikalinga patyrusi FINISHER

To repair and maintain 

spėriai and Standard

! machinery
II
i Saiest working conditions. 

Latest Designed Eąuipment.

Currently working 

considerable 

OVERTIME

Exellent opportunity for 

advancement. It has been 

the practice of the company 

to select supervisors from

Lietuvos. Atsiliepti adresu: Vero-, ______ < . ,nika Pranckevičius, 19V2 Clarkson ar Parduos nekilnojamą turtą
St., Worcester, Mass.

i Jieškomas ADOMAS PALAI
MA, sūnus Adomo, jieško žmona 
Lietuvoje. Atsiliepti: Liudas Va
lančius, 6734 S. Maplewood Avė.,

Liudviką Kilikevičienė, gyv. S.
Neria g-vė, Vilkaviškis, jieško sa
vo tetėno PBTER GRIGALIUS, ...
gyv. 193 Grand St., Brooklyn Chuag°' I1L 
Avė. Arba rašyti: E. Lietuvinin-
kienė, 4354 So. Artesian Avė., Jieškomi: BRONE MAKEJIE 
Chicago, m. ne . KIELIAUSKAITE, ANTA-

_________ NAS BUTRIMAS, s. Jono, BA-

ekspertišĮtas income taksų pil 
dymas vieniem metam nemoka
mai

LIET. APDItAPDOS AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtlnos kainos.

Prieft darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-5071

vyrų rūbų siuvykloje. Pilną lai- Wifhin the plant. Also, ma- 
ką. Nuolatinis visų metų darbas.
Geras pradinis atlyginimas. Pie- _ i toolroom nerenn-
tinėje miesto daly. Kreptis į -, “Y 01 our ‘00«OOh1 person

co 4-4800" nei have been upgraded to
^vyie,*i?C* Pfctnning Engineers, Esti-

340 L Kensmgton Avė. * *
mators, etc.

LYS BUTRIMAS, s. Jono. UNGU 
Jieškomas STEPAS SATKŪj RAITYTE ANE, BALTRUS YAR- Interstate insi range agfncy

$5.00. .$3.50 NAS, gyv. Racine, Wisconsin. At- RO (JARO). Jieško giminės iš Si-! mos s. Ashland Avė cideam,-m m
siliepti adresu: Antanas Eidėnas, biro. Atsiliepti: H. Trapikas, 7013 —______________ ' ______  '
4020 Elm St., East Chicago, In- S. Washtenaw Avė., Chicago 29, j
diana. III

PRINCAS IR ELGETA, apysaka. Mark Twain, pertiinas iš
iš anglų kalbos, išleista Vokietijoje 1951 m., 192 psl.., $0.50. .$0.36

RAIDŽIŲ PASĖLIAI, Jurgis Gliaudą. Romanas iš knygne
šių laikų. L Knygos Klubo leidinys. 1955 met. 311 pusi. $3.00. .$2.26

SAPNŲ PĖDOMIS, V. Kazokas. Ėilėraščiąi. 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

I SAULUTE DEBESĖLIUOSE. Leonardas Žitkevičius. Lai
mėjęs Jaunimo literatūros premiją 1953 met. L. Knygos 
Klubos leidinys. Iliustr. Jono Pilipauako. 64 pus. Dide-

J lio formato ........................... ............................................... $1.50. .$1.10
■ SODAS UŽ HORIZONTO, Aloyzas Baronas. Liet. Knygos Klu

bo leidinys. 1955 ruet. 252 pusi.............. . ........................... $2.50. .$1.85
i 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 p .......................................... .. $3.00. .$2.25
TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS KONGRESAS SYD-

NEY, AUSTRALIJOJE, vysk. P. Būčys, MIC., 1929. 244 p. $1.25. .$.9(L
TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ, P/Kesiūnas, 3-jų dalių roma

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

TĖVAS PIJUS, Kun. Dr. Viktoras Rimšelis, MIC. Kunigi)
Marijonų Seminarijce leidinys, 1955 m-, 152 pusi............. $2.00. .$1.50

THE BOOK OF OUR PTLGRIMAGE, by Adam Mickewicz, 
translated by J. K- Tautmyla, priųted in Chicago, 1950.
63 pages....................................................................................  $1.00. .$0.75

THE FIRST MAR1AN READER (Folktales, legenda, and 
sliort stories translated from the Lithuanian langnage)
1951, Chicago, p. 96 ............................. ................................. $1.00..$0.76

“THE LITHUANIAN SITVAT1ON” prof. K. Pakštas.
Litli. Cultural Insitnte. 1941, 62 |«ges .............................. $0.50. .$9.36

THE LITHUANIAN IjVNGl'AilE, A. Chnraeterization by
Alt'red Senu, Universitv oi' Pennsylvania. 1942. 52’ pages $0.50. .$0.35

TRUMPA IHENA, Alė Rūta, Rmnanas. Laimėjęs “Draugo”
premijų. Liet. Knygos klubo leidinys. 1955 m. 434 pusi. ., $4.00. .$3.00

URVINIAI ŽMONES, Juozus Kralikauskas. Gyvenimas ir 
darbas Kanados aukso kasyklose. Liet. Knygos Klubo lei
dinys. 1954 m. 280 pusi. ....................... .. ............................ $2.75. .$2.90

Geriausi pirkiniai šių savaitę: 
Naujas mar, 2 po 5, eentr. šild. 

ikifckv. butui atskirai, did. ir šviesūs 
|kamb., tuoj galima užimti abu bu
tus, statytas kaip sau.

Mūr. 4 kamb. rečiais šild., tik 
$10,500, tuoj galima užimti.

Mūr. 2 po 5, eentr. šild., tuoj gali
ma užimti vienų butų, kaina tik 
$2T,000.

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

Mūr. 3 butai ir maisto krautuvė, 
labai gera vieta, labai geros sąlygos.

ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAX

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

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas.

Income taksų pildymas 
P L E 0 N A 6 

REAL ESTATE
2785 West 71st Street 

Visi telefonai: WAlbrook 5-0015

WANTED: Experienced first-
class stenographer for employ-
ment, full-time Mdth Caiholie

, Church Extension Society. 1307
So. Wabash Avė., Telephone: WE
bster 9-5338

.MAKQI EITE PARKE 
t butų mūrinis. Kaina $23.uOO.

2 |mi I kanilh inOrinis.
I K augšto mūrinis.
1 kamb. I>ungalow.

P. Abromaitis, 0721 8. Rockwęll St.
PKotųa-cl 8-0052

I8NUOMUOJAMA
PIGIAI IŠNIIOM. kambarys, švie

sus, šiltas, su atskiru Įėjimu, virtu
ve ir visais kitais patogumais. Vy-. 
rui. Tel. GRovehill 0-30UA, 7143 So. 
lai man Avė.

BUUJDtNG & RKMODEIAM,

MABQUETTE PARKE
Kampinis, šviesių plytų — 10 

tų po 3 k. Kaina tik 374,000.
8 butai — 4 po 5 k. ir 4 po 4 lt. 

Tikrai puikus namas Ir vieta. Di
deli ir šviesūs kamb. Nupiginta, 
norit greit parduoti.

Mūrinis — 2 po G k. Didelė patal
pa krautuvei ar ofisui. Pačiame liet. 
centre.

Ilrighutn Parke -- Mūrinis su šil-, 
dymu. Taverna ir likerių krautuvė 
— 2 butai: 6 Ir 3 k.

7 k. medinė rezidencija 
taus sklypo. Kūsys ir 
313,700.

Venta
4409 8. Fairfield Avė.

liAfayette 8-3881 IjAfayetU* 3-0027

bu-

ant pla- 
šildymas.

VIKTORAS SIMAITIS
General O»ntraet«>

Stato rezidencinius Ir komerouuu. 
amus pasiūlo sklypus, įskoineo 
iuoja planus; išrūpina statybos kre 
litus Skambinti vak.: VI 7-499* 
.-■b« rez tel BĮ 7-3340. Kreli>tt»

$ I M A 1 C I A I
-ralty - Bullders - Insunu.

9737 West 43id Streei

LIETUVIŲ STATYBOS 1 

I BENDROVE |
, MORAS
■ Bullders Gen. Oontractors 
H Atlieka planavimo ir stat.y-

bos darbus gydytojų ofisų, gy
li venamųjų ir viešųjų pastatų.
■ Namų įkainavimas ir įvairūs 
” patarimai nemokamai, 
įj Kreiptis šiuo adresu:

I JONAS STANKUS
Kasdien nuo X vai. ryto iki 6 

U vai. p. p. Kitu laiku susitarus.
Tel. PRospect 8-2013 

H 6800 SO CAMPBELL AVĖ. 
y Chicagc 29, III.
Sk t

Traimng, experience and 

skili deteimines 

startįng rate.

10% NIGHT BONUS 

MERIT INCREASES

Excellent Pension Plan, 
Paid Vacation dnd 

Holidays, Group Life

Insurance, College Tuition,

Refund Plan, and many 
ofher benefits.

WESTERN
ELECTRIC

apply

CICERO AVĖ. & 23rd PL.

Employment office open

Monday thru Saturday

FOREMAN
Packaging dept. in well eatb- 

lished food plant. Knowledge of 
Packaging and wrapping ėquip- 
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.
------------------------------------------- >,------

LIETUVIŲ CHICAGOS METRAŠTIS, “Nemano” leidinys.
Redagavo A. Vilainis-Sadlauskaa, 244 pusi................... $3.60.

LIETUVIŲ POEZIJOS ANTALOGTJA, sudarė J. Aistis ir 
A. Vaičiulaitis, liaudies dainos, virš 150 poetų kūriniai 
i 10 paveikslų, gražūs kieti audeklo viršeliai, 1952 m. I*
Knygos Kluii$s, Chicago, UI. 832 pusi............................$6.00. .$4.50

LIETUVOS \ YčfŲ DOVANELE, kun. dr. M. Gustaitis, 1915,

$2.86

UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, A. Gervvdas, 1950, “Draugo” sp.
219 pusi.................................................................................. . $2.25.

VALERIJONO LAŠAI, sutaisė ir sumaišė Dr. R. Aliūnas.
Junioristika. Nemune leidinys. 1954 m. 64 p............. .. $1.00. .$0.75

VARGDIENIAI, Vietor Hugo, Vertė Pranas Povilaitis. Ant
rasis leidimas. Nemuno leidinys I tomas, 1955 m. 390 pus. $3.50. .$165

VIDURNAKČIO VARGONAI, Česlovas Grinceričins, neįti- 
kčtinoe istorijoe, išleido Liet. Knygos Klubas, 1953 m.
132 puaL........................................................................... $1.50. .$1.10

WH0 IS W0RSE RTALIN OR HITLER ?, T. Angelaitis,
1950, 48 p.................................................. x................ . $0.75. .$0.65

ŽEMELE ŠVENTOJI, Marija Radzevičiūtė. Vertė C. Petri
kai, 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 leidinvs.
1956 m. 406 pusi....................... . .....................................  $3.50. .$2.65

.$1.66

“ Draugia 2K p. $0.15.. $0.10

LIETUVOS PAJŪRIO PADAVIMAI. Paruošė Dr. J. Remei
ka. Virš 20 padavimų. Tinka jaunimui ir suaugusioms.
Tremties laidinya, 1954 met. 114 pual. Kisti drobiniai
viršeliai, pasukančios raidės ...........................................  $2.00. .|į.6O

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street

Chicago 29, UI.

2-jų aug&tų 6 kamb. mfirinė 
rezidencija. 30 pėdų sklypas. 
Centrinis apšildymas. 2 autom, 
mūro garažas. Tuojau galima 
užimti. Arti 56th ir Honore. 
Bargenas. $13,750.

LAfayette 3-1083
SAVININKAS parduoda 2 butų 

mūr. namų su garažu. Arti ftšth Ir 
Uockwell. Viršuje G k. su niodern. 
spintom ir tlle virtuve Ir vonia. Apa
čioj 6 k. Abiem butam uždari, insu- 
lluoti uiieg. porčiai: viršutinis ap- 
Sild. Alyva karštu vand. apšildymas. 
1‘stogu 1 baž., mokyk., krautuves, 
autobusų. Tuojau užimti. ApžlūrStl 
susitarus. Kaina IZG.'.tou. GRnvehUl 
0-7587.

SAVININKAS parduoda mūrinį 
namą. 3 butai po 6 kamb. Karštu 
vand. šildomas. Beismente kamba
rys su vonia. Dvigubi aluminum 
langai. 3 auto. garažas. 8855 So. 
Dante Avė., Apžiūrėjimui akam- 
bfnkite PRe'-nject 6-1758.

LYONS 5 kamb. "ranch” sti
liaus bungalow. Gerame stovyje. 
7 metų senumo. $18,500 SVDBO- 
DA, 6013 Cermak Rd. Blshop 2- 
Ž16L

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct, Cicero M, OI.
Statome naujus namus Ir gantas 

Atliekame visokią trobesių ir patal
pų įvairins remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube S-S7SS nuo • ««i 

ryto Iki 7 vai. vakavo. *
CeL OLymplc 9-4191 uuo • vai 

vakarn iki lt vai vikare

S t a 11 m • 

NAMUS IR
GARAŽUS

ir atliekame vlaua atatyboe Ir per 
tvarkymo (remodellng) darbu*

MASTER BUILOERS
General Contracting Co.

(8av. V. Sodeika Ir J. Kkorubskaa) 
160(1 8. 4STH CT., CICERO 60. ILL
Tel. Olųrmplo 9-7S81j TO S-49Sft

PROGOS — OPUORTUNITIES

DELIKATESŲ KRAUTUVE — 
Pilna prnkių. Į kainą įskaitoma visi 
fikčeriai ir įrangĮmai. Prieisim? 
nuoma. BIskop 7-6646.

MISCELLANE0U8 
įvairūs Dalykai

ŠILDYMAS
Ą. Stančšaubkas instoliuoja vi

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

1546 S. 49fh Court, Clcer.
Tel. OLympic 0-0775 nuo 8 vai. 

ryto Iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 

OLympio 2-6752

MOVI V G
A. BENIULIS atlieka Įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
ii tolimų ir artimų atstumų.

Tel. Blshop 7-7075 arb» 
PRospect 8-9842
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Melrose Park, III.
Jaunimas eina

vaudamas Bendruomenės vado- jėgą sudaro gražusis Philadel- 
vybėje, pritrauks jaunimą j kul- phijos akademinis jaunimas, 
turingą darbą, sudarys sąlygas Lauktina, kad kiekvienas dera- 
jaunimui kultūrinėje ir lietuviš- mą auką atiduotų dar prieš va- 
koje dvasioje leisti laisvalaikius.1 sario 17 d., t. y. prieš minėji- 
Visų pareiga padėti jaunimuiimą, kuris įvyks Lietuvių Muzi- 

I kinio Klubo didžiojoje salėje.

Daug teko rašyti korespon
dencijų, bet ši yra pirmoji, ku
rią rašau su džiaugsmu. Viso-
kie balsai Saukė kad Jaunimas lr „„.„„.Inkai .
nesidomi lietuviška veikla, lfe- - | Lietuvių Fronto susirinkimas
tuvybės išlaikymu, susirinki- Vasario 17 d. Tautos šventės! ,
mais. Tačiau paskutinis Mel- minėjime pagrindinis kalbėtojas: , ' letuvnĮ * ronto bičiulių meti- 
rose Fark Lietuvių Bendruome- bus Vytautas Stankus, tik ką! Jį8/^™kĮma8 *vyk° sauBio 
nes susirinkimas sudarė staig- baigęs socialinius mokslus llli- .. d' kusirmluine apžvelgta pra 
meną. Jame vyravo jaunimas, nois universitete. Meninę progra veikla, pasidžiaugta,
studentai. Kada buvo renkama nią atliks Cicero choras, vado- . a vleto® bičiuliai aktyviai reiš

univereiteto ypatybė yra ta, Daugėla. Meninėje dalyje para- 
kad jaunuoliai norintieji studi- pijos ir vaikų chorai padainuos 
juoti matematiką, fiziką, che-, keletą liaudies dainelių, 
miją, inžineriją, turi išlaikyti Parapijos klebonas nuošir 
įstojamuosius kietus egzaminus, džiai kviečia visus Nashuos ir 
Prie egzaminų prileidžiami jau- apylinkės lietuvius minėjime 
nuoliai baigę vidurinę mokyklą gausiai dalyvauti. Biletus iš ank 
gerais pažymiais. Ir iš tokios Sįo galima gauti klebonijoje ar- 
didelės atrankos baigia gan ma-Į pa pas platintojus, o minėjimo 
žas nuošimtis. Jonas bus pir- dieną prie įėjimo į salę. S. P. 
mas pralaužęs ledus inžinerijai!
U.C.L.A. iš lietuvių, gyvenančių! VYRESNIO AMŽIAUS 
Los Angeles.

Jis baigė taip pat Karo moks

St. Petersburg, Fla.

Vasario 16 minėjimas 
Vasario 16 d. minėjimas į-

vyks kovo 3 d. 2 vai. p. p. V.F. 
W. Hali 4145-33rd St. No., St. 
Petersburg, Fla. Amerikos Lie
tuvių klubo valdyba prašo vi

sus lietuvius iš St. Petersburg, 
Tampa ir kitų miestelių daly
vauti tam minėjime.

Kalbės buvęs Chicago miesto 
teisėjas J. Zuris, dr. Domas Jo- 
saitis ir kt. Bus trumpa progra
ma ir skanių užkandžių.

F. J. šeštokas

NEGALAVIMAI
Daugelis žmonių nusimena Ir nu

liūsta. kai pasijaučia, kad Jie jau 
nebegali nei dirbti, nei gėrėtis1957 m valdyba, jaunimas nu- vaujamas J. Kreivėno. Yra pa- kiasi vietofl lietuvių bendruome- jo fakulteto karo mokslo skyrių ........... . ............................. .. ........

šlavė seniu..' Vien. to .Uiti- kviesti ir vaidilos atstovai. Mi- ^X.XTvem R0TC'«auda““3 .£?«» n’Su.t'Ur. ,•
kimo priežasčių gali būti praė- nėjiman įėjimas laisvas. Minė ji-i ,tancilun meu* laiKoiaipiui veia i IUO artilerijos karininko diplo- gijos. Perdaug asmenų tiki, kad tai, 
i....:..:. u. v , o .... _ ...‘08 planai. Visi bičiuliai laiko I m A Kadangi Innao v™ -iaimoa “vyresnio amžiaus negalavimas” ir ‘

ANTANAS TVERAS
DlfL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, branąony- 
bčs, religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 691h SI. RE. 7-1941

jusiais metais valdybos parody- mo pradžia 3 vai.. Veteranų sa- .lu“ FJana1, .Vlsl “iciunal, lalk0 m4- Kadangi Jonas yra jaunas
tas susidomėjimas jaunimu. Bu Hirsch ir 16 gatvė, Melrose a ai. ma oaiu reiškiniu, a e žmogus 22 m. ir jam reikalin-
vo suorganizuota Augštesnė Ii- Park. Minėjimą ruošia visų vei- ypa^lnfc»tsnes a e , £a ^us atlikti karinė tarnyba,
tuanistinė mokykla-kursai, tftm kiančių organizacijų ir visuome 8 narlll skaičius pa taj jįg ją atliks, kaip artilerijos
tikros apimties sportinė veikla ! nes atstovų sudarytas specialus VlFU e‘*°' * V' & ?S į karininkas. Tai jauno žmogaus
Čia parodė savo veiklą Švietimo! -komitetas. Salėje stovas stalių- i rAmktl: p“'m: 3ekr;! didelis laimėjimas. Iki bus pa-
vadovas S. Vidmantas. Jis dir- kai, prie kurių bus priimamos ' aų,a as *r 1 -r ■ • Smu įšauktas atlikti karinę tarnybą, 
bo su jaunimu ir jau pradeda aukos laisvinimo reikalams. tys’ kand> inz’ Bmkls- yra pakviestas Douglas kompa-
rodytis to darbo vaisiai. Mažas i Kiekvienas pagal išgalę prašo- . -tujos inžinieriumi ir tenai jau
pavyzdys ką gali padaryti vie- mas skirti tėvynei auką. Auko- dilba. Jonas gimimo yia zcmui-
nas žmogus. ! tojai bus paskelbti spaudoje. — Muz. J. Strolia sausio 29 tis-raseinietis. E.

Į valdybą išrinkti ir pareigo- Vietoje bus dekoruoti Lietuvos atvyko į Philadelphiją nuolati-
mis pasiskirstė: pinu. Antanas trispalvės ženkleliu. Aukų rin- niam apsigyvenimui.
Joncha, senas visuomenės vei- kimo komisija paruoš sąrašus, — A. Kazickas, Ateitininkų 
kėjas, vicepirm. V. Stankus, tik kuriuose aukotojas galės pasi- Sendraugių veikėjas, persikėlė 
baigęs socialinius mokslus, sekr. rašyti, arba mergaitės, kurios j naują bitą 1208 McKinley st.,
J. Gražys, švietimo vadovas — aėd’ės prie staliukų, įrašys auko- tel. Je 38012.
Lingytė, iždininkas — K. Mar- tojo pavardę ir aukojamą sumą _ A jmĮ)uievičius, vietos tau 
kus. Į revizijos komisiją išrink- J sąrašą. Aukos nebus renka- tininj;ų veikėjas, sausio 26 d. 
ti: Žilėnas, Barauskas ir Lapas. Incs kreipiantis į kiekvieną a3‘ ! atšventė 50 metų sukaktį.
Visi jaunesnio amžiaus vyrai. meniškai. Paliekama kiekvienoj _ g. Komanauskienė, Balfo 

Patys jaunuoliai paprašė, laisvai valiai. Auka — savo pa- pįrmįnįnkė ilgesnį laika sirgusi, 
kad Antanas Joneha jiems va- vergtam kraštui meilės įrody-, sveiksta
dovautų, parodytų nuoseklų ke-Imas, au^a - vienintelis mūsų _ , laildinillkai dalyvaują
lią i veikimą. Joncha jaunimo laisvėje esančių kovos ginklas, philadelphi.jog Lietuvių >oiitį-
tarpe turi pasisekimą, nes jis Į auka — musų vienybes demons vienvbės Saiūdvie visu da-
daue dėmesio skiria jaunimo tracija. K. T-kus "e3 vĮen>Des Rudyje, v sų uauaug uemesio sKina jaunimo j . lyvaujancių pritarimu, kviečia

.. , * , . — J. Audėną su politiniu praneši-
hlladelpnia. Fa. mu, kuris įvyks kovo mėn.

— Tautininkai, Phila. Liet.
Polit. Vienybės Sąjūdžio remia
mi, pažadėjo pakviesti p. Geru-

____________________________ j Philadelphijos lietuviams be-i tį, greit atvykstantį iš Šveicari-
sirengiant švęsti Lietuvos Ne-! jos

KAS KĄ IR KUR priklausomybės atstatymo 39- _ J. šoliūnas ir B. Kulytė,
tą sukaktį, nuo vasario mėn. abu iš Moksleivių At-kų Centro

— Teisybės Mylėtoju draugys- 1 dienos yra platinamas atsišau- valdvbos. lankė sausio 27 d.
i?km^,7n7“U7”o“rclSą.S ,kimaa’ P«i-aSy^. vietos kle-, Philadelphijos moksleivius atei- 
Chicagos Lietuvių auditorijoj, bonų, vietos lietuvių Bendtuo-j tininkus.
3133 So. Halsted St. 1 vai. p.p. . menės valdybos ir visos eilės i — Augštesniosios Lit. mokyk 
M°*esgai ~us P^maini nuo 10 v. Į organizacijų vadovų bei žymes-j los lankytojų skaičius po Nau- 
susirinkimą. , nl4JM veikėjų, lame pažymima ių Metų paaugo: dabar lanko

A. Kaulakis, rast. Lietuvos valstybinio gyvenimo! 23.
— Brighton Park Balfo 6 sk. senumas, Lietuvos vaidmuo is-

beviltiškai sako: "Na, tai Jau tur bū' j 
cenatvė”. Nepasiduokite taip leng- j 
vai. Šitoks tingus Jausmas gali būti I 
dėl BĮ, B2, Niaeinatnido ar Geležies į 
trūkumo. Tuo atveju jūs tikrai ga
lite sau pagelbėti. Išbandykite for
mulę vadinamų TYNOL, kuri turi 
gydančius kiekius tų brangių ener
gijų telkiančių elementų, lengvai 
priimamų tablečių formoje. Imkite 
jas reguliariai, po vienų po kiekvie
no valgio, per viena mėnesį, ir pa
liudysite kaip toli pažengsite papti- 
dydajni šiuos trūkumus.

Specialus susitarimas su TYNOL 
CO. duoda šio laikraščio skaityto
jams galimybę įsigyti šias stebėti
nos formulės tabletes vienam mėne
siui vien tik pasiuntus šį pranešimų 
šiuo adresu: TYNOL CO., Dept. y, 
Rox 321, CROTON ON HUDSON, 
N. Y. ir jums nereikia siųsti pini- 

.. ,,, „ . _ gų. Tiktai sumokėkite paštininkuiVasario mėn. -4 d. 3 vai. 3U S4.43 kai jums pristatys siuntinį. Bet
rnin. po piet Sv. Kazimiero pa- įtinai aiškiai užrašykite jūsų var- 

.. , _ .. L . dų ir adresų spausdintom raidėm
rapija, salėje po baenyč.a, ruo- antroje voko pusėje, tada gajėsite
Ha Lietuvos nepriklausomybės ““l“"
atkūrimo ir savo patrono Sven- ........ • ■ ----- ------------

Nashua, N. H.
Dvejų švenčių minėjimas

to Kazimiero švenčių paminCji-!i 
mą. Svarbiausiu kalbėtoju yra 
pakviestas iš Manchesterio inž.

JOHN F.EUDEIK1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

PRVS MOnEFNIOP kopt v<*;.
4605 07 South Hermitage Avsnue

T«1 YA 7-1741-2 ii 1 P '

4333 34 South Calštornia 
'•stonas LA 3-0440 n LA 3-m*

VMRfTl.A MtTE DIEN A O >
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jaunimo
veiklai, sugeba suprasti jauni
mo dvasią. Tikimės, kad jis su-j 
gebės išnaudoti jaunimo energi-Į 
ją bendruomenės veiklos pagy
vinimui. Pats jaunimas, daly-

Aukokime Lietuvos laisvinimo 
reikalams

įBEVERLY
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 West 63rd Street 
Tel. Pltospect S-O8S3 ir PR S-0SS4.

GU2AUSKŲ
MILLS G£UNYCIA

valdyba vasario men. 10 d. 11 v. 
tuoj po 10 vai. mišių-sumos, kvie
čia visuotiną rėmėjų, narių bei 
prijaučiančių susirinkimą Nekal

tori jos bėgyje, Vasario 16-sios 
akto reikšmė ir skaudžioji da
bartis. Visi skatinami kiek ga-

to Pras. šv. Pan. Marijos para-! hnt prasmingiau paminėti Ne
pijo?, mokyklos kambaryje. priklausomybės aktą ir apeliuo-
rymas, praėjusio visuol. susirinki- Jama i butlnį*. relkali* Paremti 
mo protokolo skaitymas, valdybos stambesne pinigine auka Ame- 
pranešimas. revizijos komisijos rikos Lietuvių Tarybą, kuri va- 
pranešimas, valdybos rinkimas re-Į dovauja JAV lietuviams Lietu- 
vizijos komisijos rinkimas ir klau-i ...
simai ir sumanymai. I vos laisvinimo byloje.

Laike susirinkimo bus viešai, . ...
padėti susipažinimui žinomų tau-į Aukų vajus vasario pradžioje 
tiečių pavardės ir adresai esan-j jau įsibėgėjo į gražaus darbo 
čių Sibire. Valdyba, vagą, kurioje pagrindinę darbo

— Taut. Šokių grupėje, vad. 
I. Karalienės, šiuo metu šoka 
10 porų. Rengiamasi Taut. šo-' 
kių šventei Chicagoje.

Los Angeles, Calif.

Gavo du diplomus
Jonas Navickas sausio 24 d. i 

baigė Califomijos universitetą 
U.C.L.A. inžinerijos fakultetą. 
Tai bus piimas lietuvis-tremti
nys baigęs to universiteto vie
ną iš pagrindinių mokslų. To

KAZIMIERAS LEVICKE
Gyv. 5S22 S. Sacraim-nto Avė. 

Mirė vaa. 7 d., 1»57, ii vai.
rvlo, sulįtiikęK senatvės.

CflmS Lietuvoje. Kilo iš Kal
tinėnų miesto.

j. Amerikoje l&gyveno 57 m.
,j Pasiliko dideliame nuliūdime 
■ žmoni Marijona (Gaidauskai- 
»tė), 3 dukterys: Bernice Rukui- 
, žu, Anau Tamošiūnas, ir žentas 
obJoIiu; ii Kopiiiv llamkus, žen- 

tas Aotnony, 2 sūnūs; Anthony, 
marti Grace ir Stanley, 7 anū-

• kai. 9 proanūkai, sesuo Jicva
* Itukuiža, ėvogeris Adolph ir 

jų šeima, brolių vaikai, kiti gi-
įJ minės, draugai ir pažįstanti.
>9 Kūnas pašarvotas Mažeika - 
•“ Evans koplyčioje, 6S45 8. Wes- 

i tern Avė.

1 Laidotuvės įvyks šeštad., vas.
9 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry- 

J to bus atlydėtas j Svenč. Pa
ti nelės Gimimo parapijos liažny- 
• čių, kurioje įvyks gedulingos 
J pamaldos už velionies sielų. Po 
£ pamaldų bus nulydėtas j Šv. 
■ Kazimiero kapines.
J, Nuoširdžiai kviečiame visus: 
j gimines, draugus ir pažįstamus 

••(dalyvauti šiose laidotuvėse.
J NuUi 
!• sūnūs.

Į

— Tautinio moksleivių ansanib- 
Uo susirinkimas ir šeimyninė su- rx 
eiga įvyksta Lietuvių auditorijoj 
(žemesnėse salėse) vasario 10 d.
3 vai. po pietų. Programoje:

1. Ansamblio nuotraukų dary
mas, pavienių grupių, bendras vi
sų ansambliečių kartu su tėve
liais ir mokytojais.

2. Ansambliečių vaišės ir pa-! 
gilinksminimas. Šokiams gros S. 
Barčus radijo valandėlės žinomas 
akordionistas Šniukšta.

3. Tėvų susirinkimas prie šei
myniško užkandžių stalo. Susirin
kime bus svarstoma tolimesni an
samblio gyvenimas, įsijungimas į 
Lietuvių. Bendruomenę ir kiti labai 
svarbūs reikalai.

Visi ansambliečiai privalo at
vykti su tautiniai kostiumais. Tė
vų dalyvavmas būtinas.

Tėvų Komitetas

— Tauragės Klubo steigiamasis 
susirinkimas šaukiamas vasario 9 <1.
7 vai. vak. Tauragės klubo patalpo
se 4342 S. Hermitnge Avė. pas Alex 
Briną. Kviečiami visi šiame susirin
kime dalyvauti, o ypač tauragiškiai.
Bu» įdomus pranešimas ir linksmoji 
dalis. . Klubo iniciatoriai

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS .. .

DYKAI DOVANOS
ELEKTRINIS LAIKRODIS

SU S500.00 DEPOSITU
BANKUTĖS VAIKUČIAMS SU $10 DEPOSITU

ant ju taupymo sąskaitų 
KITOS DOVANOS 

su $100.00 depozitais

0 BE TO ...

X
AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS

ANT VISŲ PINIGŲ!
Mūsų taupytojai gauna U <#■ didesnį 

dividendų nuo IH55 metu

Vestuvių nuol,BU?as Ir 
ausytos rūšies fotoejafiio* 

musu speeiatybė

Prccin Photo Studio
• l’ieorpnrated t 

EDVARDAS '148. n«»

4(1 S R Archef Avenue
T o|etnvM» Vlrtjinia 7-2481

0 BE TO ... '

SAUGUMAS!
Kiekviena sąskaita federaliniai apdrausta jūsų 
\ saugumui iki $10,000.00

■J* ■. .

■ "IV ,. ~į

ST. ANTHONY SAVINGS
įfį.i ĄND LOAN ASSOCIATION r 
1447 So. 49th Ct., Cicere, Ilk

Perskaitę “Draugą”, duokite 
kitiems!

JUOZAS G1UBAUSKAS, Vedėjas TO. 3-8131
Uždara tročiadiealais

Nuliūdę: Žmona, dukterys,
nuirti, žentai, anūkai ir 

proanūkai.
• Ia.ldotuvių direktorius Ma-
• žeika’ -• Evans. Tel. REpublie 17-8600.

B

S 0 P H I E B A h S U S
IIAPIO PROGRAMAI

Iš WGES stoties — Banga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.

8:45 Iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

SF.RMAD. 8:30—0:30 v. r. U stoties 
WOPA — 14OU kil.

7159 So. MAPLEVVOOD AVĖ. 
Chicago 29, Iii. HEmlock 4-2413

i *
MARIJONA TEJUNAITIS 

(Pagal tėvus žansitii)
Gyveno 2421 W. 4Stti Plaee

Mirė vas. 6 d., 1957, 0 vai. 
ryto, sulHttkus pusės amžiaus.

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

AradrtkoJe išgyveno 44 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Antanas, pusbrolis Pet
ras Žanaitta, jo žmona Kotryna 
ir jų šeima, švogeria Pranciš
kus Tejunattis su šeima, kiti 
giminės, draugai Ir pnžjstninl.

Lietuvoje liko brolis Myko
las Žansitls

Priklausė Amerikos Lietuvių 
Piliečių Pašalpos Klubui,

Kūnas pašarvotas John E. 
Etidelkio koplyčioje, 4330 So. 
Callfornia Avė.

laiidotuvės Įvyks Šeštad., vas. 
9 d., iš koplyčios, 8:80 vai ry
to bus atlydėta į Svenč. Pane
lės Nekalto Prasidėjimo pnrs- 

, pljoa bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kvtečlnmc visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Si iii iūdęs: Vyras, 
laidotuvių direktorius John

F. Eudeikia Tei. LAfayotto 
3-0440. ,

A. A
JONAS J. SALKAUSKAS
Gyveno 3343 S. Lowe Avė,
Mirė vis. 5 d.. 1957, 3:20 v. 

popiet.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiau

lių ap»xr. ir parapijos.
Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Julija (Mazellauakaitė), 
2 sūnūs: Jonas, marti 'Adelė, 
anūkai Jonas ir Aleksas; ir 
sūnus Leonas, marti Emily, 
anūkė Lenorė; duktė Estelle Lu- 
cas, anūkas Rotiald 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 So. 
Lituaniea Avė.

Ijiidotuvės (vyks šeštad., 
vas. 9 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto ims atlydėtas į šv. Jurgio 
parapijos bažnyčių, kurtoje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas , Šv. Kazimiero ko
pines.

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

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

LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKA® EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Conditioacd koplyčia 
BEpnblic 7*8600 — 7*8601 Automobiliams vieta 

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

ANTHONY R PFTKI iŠ !

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0 WESTERN AVĖ. 1430 30. 50th AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRjvehii! 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2109

nas M. 
7-3401.

Phillips. Tel. YardB

JONAS WILLIS 
Vilys

Gyveno 919 W. 35th St.
Mirė vasario 6 d., 196.7 m.,

3:30 vai. popiet, sulaukęs pu
sės amžiaus. Gimė Lietuvoje; 
kilo iš Rokiškio apskr.. Jūžin
tų pitrupljosi M.dulkių kaimo.

Amerikoje išgyveno 52 m. '
Pasiliko dideliame nuliūdi

me žmona Marijona (Paulaus
kaitė,, duktė Veronika Y'oUng. 
sūnus Antanas \ViUis, maj-ti 
Estelle. 5 anūkai. 1 proanūkes, 
švogerka Petronėlė Žlnkus su 
šeima, švogerls Petras Pau
lauskas. kiti giminė*, dranjral 
ir pažįstaml Lietuvoje liko 8 
broliai: Antanas, Kostas Ir
Juozapas.

Priklausė Teisybės Mylėtojų 
Draugijai.

Kūnus pašarvotas Jurgio F. 
Rudmlno koplyčlojs. 131» flo. 
Lituaniea Avė.

laidotuvės įvyks Šeštadienį, 
vasario 9 d., iš koplyčios 9:80 
vai. ryto bus atlydėtas t Sv. 
Jurgio parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies stelų. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimimą. draugus ir pažįatu- 
miia dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę: Žmona, dūkte, sfi-' 
iiiih, nuirU, anūkai Ir |iroanū- 
kus.

laidotuvių direktorius Jur
gis F. Rudmln. Tai. Y Arda 7- 
1131.

UI

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- ^es lurime koplyčias
vimas dieną ir nak ggj /irose Chicagos ir

1 tį. Reikale saukite « !!■ ■.-•.elandn dalyse ir1
I mus. upjau patarnaujame i

PETRAS BIELIŪNAS
1348 S. CALIFOKNIA AVĖ. LAfayettc 3-35*2

ANTANAS M. PHILLIPS .
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-340J

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREEET Tt I. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. H AUSTEI) STREET Tel. YArds 7-191 l
—e................................................................ ...................

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICIIIGAN AVĖ Tel. COminodore 4-2223

Turgis f. rudmin
8119 S. LIT1JĄNICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139 

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50t.h AVĖ., CICERO, III. Tel. OLympir 2-1063

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
46th SIREET Y Artis 7-O7Hi

STEPONAS C. LACKAWICF
2424 W. 6!>th STREET REpublie 7-1215
t814 2»rd PLACE Virginia 7-6672
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CHICAGOS ŽINIOS

/ mus
Įdomus ir pasisekę** 

pa rengimas

Sophie Barčus radijo progra- 
; mos metinis parengimas, įvykęs 
praėjusį sekmadienį, vasario 3 

Į d., Lietuvių auditorijos patalpo-
X Dievo Apvaizdos parapi-1 se praėjo su didžiausiu pasise- 

jos bažnyčioje 40-ties valandų kimu ir salė buvo perpildyta 
atlaidai prasideda vasario 10
d. 10 vai. suma ir baigiasi 12 
d. — antradienį 7:30 vai. vaka
re iškilmingais mišparais. Pir
madienį ir antradienį rytą pa
mokslus sakys kun. Bruno Ori
nis ir kun. Stasys Šantaras, 
sekmadienį vakare kun. YVal- 
ter Urba, pirmadienį vakare 
kun. Julius Grinis ir antradie
nį vakare -— Šv. Mykolo para
pijos klebonas kun. Anastazas 
Valančius. Parapijos choras, 
vadovaujamas varg. Kasto 
Gaubio, giedos per sumą ir va
karais per mišparus. Parapi
jos klebonas kun. A. C. Mar-

Imonių. Tai buvo didingas seno
sios ir naujosios ateivijos susi
būrimas, kuriame taip pat buvo 
labai gausu ir jaunosios kartos.

Pa^p. seną, 25 metų tradici
ją, šis parengimas prasidėjo se
kundiniu radijo punktualumu ir 
lygiai 4 valandą šios radijo 
programos General Manager Au 
gestas Barčus gražiu ir jausmin 
gu žemaitišku žodžiu pasveikino 
svečius, tuo pradėdamas kon.er 
to programą. Po to jaunasis lie
tuviukas Juozas Šniukšta gai
žiai pa.g-ojo akordeonu.

Balio Brazdžionio pagaminta 
spalvota fiima žiūrovams paro
dė Sophie ir Augusto Barčų kas

rastai malonu buvo klausytis 
mūsų mažųjų gražiai padainuo
tų dainų, deklamacijų, o kanklių 
garsai mus nukėlė j gražiąją 
Lietuvą.

Po programos iki ryto vėlu
mos senimas ir jaunimas links
minosi ir reiškė padėką Sophie 
ir Augustui Barčams už tokio 
gražaus ir malonaus parengimo 
suorganizavimą. Kartu tai pa
rodė, kad lietuviai yra prisirišę 
prie savo radijo programos ir 
ją nuoširdžiai remia.

Stasio Valančiaus pagerbtuvės

Pagerbus Stasys Valančius 
jo 65 metų sukaktuvių proga. 
Jis išrinktas 1957 metų asme
niu (Man of the year) sudauž
tos taurės, išgerta džiuso už jo 
sveikatą Apsieita be svaigalų. 
Stasio Valančiaus trumpa gyve
nimo istorija tokia: buvo ban
kininku apdraudos kompanijos 
superintendantu ir jau 30 metų 
bendradarbiauja su Budriku pi e 
kyboje, gelbsti vienintelių lie*u-

Labai maloniai buvo praleista v*^kų radijo programų leidime, 
‘ ! 40'minucių laiko. • nenuilsdamas darbuojasi lietu-

x Liet. Teisininkų d-jos Po pertraukos koncertinę pro, muzikoje ir kultūroje, už ką 
Chicagos skyriaus visuotiniame | gramą pradėjo dainininkė Irena žinoma nėra brangaus atlygmi- 
susirinkime pirmininkavo Su- Kaledinskaitė-Kelly gražiai išpil ”1°- Negalima pralobti arba 
gintas, sekretoriavo M. Nagys. dydama liaudies dainas ir mato- daug turto susikrauti. Valančms 
Alto sekretorius dr. P. Grigai- naus- sodraus balso solistė Al-j myh vlsa* radiA?
tis padarė įdomų politinį prane- dona Barcus-Engle. Po to abi la^aUSia_.myh
Šimą. Sąryšy su tuo pranešimu dainininkės padainavo duetą ir
konsulas dr. P. Daužvardis pa- >vo ™aknu Pasiklausyti Ame-
.... , • •• rikos hetuviaičių gražiai išpildosiūle parašyti Lietuvos laisvini- \ rmas l ietu viskas dainas. Klausy

tojai didžiu plojimu palydėjo dai 
nininkec.

Mūsų žymioji solistė Pruden- 
cija Bičkienė labai gražiai pa
dainavo tris -lietuviškas dainas 
ir kelids ištraukas iš operos. Ji

linkus maloniai kviečia para- dieninį daibą mums pateikiant 
piečius skaitlingai dalyvauti radijo programą, praėjusių me- 
atlaidunse ir pasinaudoti Die-Į tų parengimo ir pikniko vaizdus 
vo malonėmis.

mo reikalu memorandumą, ku
rį paskleisti Bar Association 
(amerikiečių advokatų) narių 
tarpe. Susirinkimas šiam pa
siūlymui pritarė. Po valdybos ir 
revizijos komisijos pranešimų,
išrinkta nauja skyriaus valdy-, buvo sa-'o halso žibėjime ir ka
ba: K. Kasakaitis, M. Nagys, tučiams nebuvo galo. 
dr. Šidlauskas, Šmulkštys, Pr. Žurnalistas Vytautas Kasniū- 
Šulas ir revizijos komisija. nas skaitė ištrauką iš tėvynės

vaizdu ir papasakojo apie mūs} X Furniture Ck-nter krautu- krašto grožybes z 
ve, esanti 3224 So. Halstcd, ku- Po to-Simo Velbasio baleto 
riai sumaniai vadovauja Justas studijos mokinė šokėja Barodi-

lietuvius ir lietuviškas progra
mas, kurios yra leidžiamos be 
svetimųjų reklamos, tas kurio
se per 27 metus dirba kaip 
pranešėjas-tvarkytojas, tai Bud 
riko radijo programas. Stasys 
lyg žvaigždė, kuri visur švieč’a. 
Stasys Valančius Budriko krau
tuvėje yra pažiba, jį visi mėgs
ta, visi j; gerbia: bankininkai, 
advokatai, vyskupai ir kunigai, 
daktarai ir nursės. Jį gerbia vi
sa lietuviška visuomenė ir sve
timtaučiai. S. Valančius įsigijo 
daug draugų savo šypsena, todė’ 
ir yra pramintas “mandagiau
sias as.nuo’’. Kiti pranešėjai tu
ri turto, važinėja brangiom ma-

Lieponis, Draugo įkurtuvių čaitė su dideliu įsijautimu ir gra šinom. lenkų pranešėjai ko- 
proga padovanojo naują, pato- ^ja išra-ši.a pašoko turkų mar- respondentai turi po 2 mašinas 
gų radijo aparatą, kuriuo ra- šą. Visai koncertinei programai *r ^r^ogias rezidencijas, o vie- 
dijo informacijas dabar seks, akompanavo pianistė Genovaitė na8 JUf>^u^as pranešėjas turi 
kultūrinio priedo ir Chicagos^ Aleksiūnaitė-Mitchell. ne^ gražius automobilius. Gi
žinių redaktorius. Justo Liepa- Programos pabaigą apvainika
nio vadovaujama Furniture vo Moksleivių Tautinio ansamb-

sukaktuvininkas Stasys Valan
čius važinėja 1952 metų Chev-

Center bendrovė gausiai pa- lio kank’ininkų grupė, vadovu u- roletY> gyvena pavyzdingai dėl
remia lietuviškus kultūrinius Jama An°’,ės Kirvaitytės. Nepap 

reikalus ir dėl to lietuviai pir-
kėjai mėgsta joje įsigyti sau 
baldus ir kitus namų reikme
nis. Prieš porą savaičių tas yra žinomas ne Amerikos 
pats įmonės savininkas vienam Politik°je’ bet ir Pasaulin™ PO 
Draugo redaktorių taip pat do-jlitikos sferose- Jo žodis senate
vanojo radijo aparatą. yra svarus ir turi didelčs Sa‘

lios. Daugelis spėlioja, kad jis
X šv. Kazimiero Marijos gali būti kandidatas į prezi- 

Augšt. mokyklos alumnietės dentus 1960 metais. Be to jis 
rengia įdomų vakarą kovo 1 ir yra žinomas, kaip geras kalbė- 
2 d. Marijos Augot. mok. sa- to jas, mokantis patrauki’ pub- 
lėje. Vakaras susidarys iš ope- likos dėmesį ir išlaikyti iki pat 
rų arijų, kaip tai Bohemos, savo kalbos pabaigos. 
Fliedermaus, Madame Butter- šis žymus senatorius sutiko 
fly, Oklahotna ir kt. Dainuos dalyvauti Chicagos Lietuvių

X Šen. WiUiam Knovvland

to įsigijo pasitikėjimą ir visuo
menės pritarimą, o tai yra daug 
didesnis dalykas negu turtai. 
Turtų į kitą gyvenimą niekas 
nenusineš. Dabar S. Valančius 
yra viceprezidentas Jos. F. Bud 
rik, Ine. Kad daugiau tokių as
menų būtų kaip Valančius. Te
gul gyvucji Valančius ir pon’a 
Valančienė. Tai ir mums lietu
viams garbė. Korespondentus

Brlghton Parko Lietuvių

Bendruomenės apylinkė
Sausio mėn. 27 d. Nekilto 

švenčiausios Panelės Mariios 
Prasidėjimo parapijos salėj

solistai, duetai, kvartetai ir kt. Tarybos rengiamame Vasario 
Programą išpildys operos dai- 16 d. minėjime ir prabilti į lie- 
nininkai iš Philadelphijos De- tuvius.
laware Valley operos teatro, 
kurį diriguoja Carl Suppa.

įvyko metinis visuotmis Brigh- 
ton Parko L. B. apylinkės narių 
susirinkimas. Susirinkimą atida 

x Kazimiera, ir Matilda Ha- •Py»nk*> Tamošių-
Linai, gyv. 10503 So. Kdbrooke

Xt JAV ir Kanados lietuvių avė., vasario mėn 2 d šventė
rengiamas Jaunimo koncertas 
ir Tautinių šokių šventė birže
lio mėn. 29—30 d. pasibaigs 
bendru banketu didžiausiame

savo 40 m. vedybinio gyvenimo 
sukaktį.

Svečių tarpe ouvo matyti 
Aukštaičiai, Zurbai, Romanaus-

Chicagoje Morrison viešbutyje, kai ir daug kitų. Rubinai išau-
Ten pat, jei tik bus gauta salė , gino graž-ą šeimą.
ir susitarta su daūininkų są-i P. Aukštaitis, 163 LRKSA
jungomis, bus surengta didžiu-1 kuopos ilgametis pirmininkas
lė meno paveikslų paroda, ku- pasakė pritaikytą gtaf.ią kalbą.
ri tęstųsi apie dvi savaites Jai- ‘ Svečiai palinkėjo Rubinams
ko. Tuo rūpinasi LB Chicagos į geriausios kloties.
apygardos valdyba ir Chica-1 _ ... . IA.1 6 x j x . X Genovaite Giedraitis spal-gos studentų sąjunga. . . . .... ,votą nuotrauką įsidėjo sekmą-

X Onutė Aleišytė, jauna Ii- dienio Chicago ’ Tribūne prie- 
teratė, skaito savo kūrybą Chi- das. Genovaitė pasipuošusi tau- 
cagos Jaunimo Literatūros bū- > tiniais drabužiais stovi prie 
relio susirinkime šį šeštadieni, Laisvės statulos papėdėj ruo- 
v.asario 9 d. T. Jėzuitų namuo- į šiamo Imigracijos muzėjaus. 
sc. Genovaitė gyvena 3227 S. Erne-

X Lietuviu sudrorijoj tau- rald -vra ,reiios kartM
šio 26 d. per Aka.temikų Skau-1ltetuvaitS.ir labai P"iki>! kalba 
tų vakarą kažkas per aĮMiriki* \1-Uvišlca.i.
mą paėmė ne jovo pilkų, X Zuzaną Miklovaiti* prašo 
*‘tweed” medžiagos apsiaustą, i atsiliepti advokatas Moraell 
Prašome jį grąžinti. Skambi.!-1 telef. Central 6r5063. Yra svar- 
ti YA 7-8588. bių reikalų.

X z >...

STASYS VALANČIUS
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nas ir Jonynrs. Revizijos konv- slenka automobilių voros, at
sija paliko sena. Susirinkimo, su 
maniai pravedė Bronius Ge'a- 
žius. Sekretoriavo Viktoras Bin
kis.

Pirmasis naujos valdybos rū
pestis yra artėjanti Vasari j 16- 
toji, dienos minėjimas numato
mas suruošti vasario 24 d. 9 v. 
p. p. sekinad enj Nekalto Š>. Pa 
neles Marijos Prasidėjimo pa
rapijos mokyklos naujoje sa’ė- 
je. Mišias atnašauti ir tai dienai

verdamos sūnus ir dukras gi
musius Lietuvoj arba čia.

Neseniai visus pasiekė nauja 
ir liūdna žinia: po trumpos li
gos mirė Petras Navickas. Jis 
nebuvo garsus savo didžiais žy
giais, bet taurios sielos lietuvis, 
didelis patriotas. Savo jaunatvę 
praleido netoli Alytaus, Bulaka- 
ve, kur vėliau vedė nemažą ū- 
kį. Gražiai ir sumaniai tvarkė
ūkio reikalus ir tapo pavyzdžiu 

pritaikyta pa mokslą pasakyti su jotiems. Ten jis sutiko ir savo 
tiko kun. Višniauskas, ku-’3 o-vvenimn ištikima in nalviinve
nors čia yra gimęs ir mokslas 
išėjęs, bet išaugęs tikrai lietu
viškoj dvasioj. Pagrindinę minė 
jimo kalbą pasakys buv. krvg- 
nešys, kūrėjas-savanoris ir Ne
priklausomybės kovų dalyvis 
Povilas Dirkis. Meninėje dalyje 
pasirodys Cicero vaidintojų gru 
pė bei Brighton Parko šeštadie
ninės mokyklos vaikučiai. Tiki
masi turėti ir solisčių bei kitų 
menininkų, kurie užpildys pro
gramą. Bus pakviesti šventėje 
dalyvauti vietos jaunimo organi 
zacijos su vėliavomis. P. E. D.

Suvalkiečių draugijos veikla

gyvenimo ištikimąją palydovę 
Adelę. Navickų šeima buvo ži
noma plačioje apylinkėje ne tik 
savo nuoširdumu, bet ir tautiš
kumu. P. Navickas paskutinio
sios okupacijos metu turėjo ir 
tam tikras atsakingas pareigas 
krašto laisvinime, kurias atlik
davo su nemažu kruopštumu.

Paskutinieji tėviškės įvykiai 
ir karo išgyvenimai įrėžė ir a. 
a. Petro sielon randus. Pergy
venęs vargus Vokietijoje, jis 
energingai rūpinosi šeima ir šio 
krašto sąlygose. Tačiau griuvo 
stiprusis Dzūkijos ąžuolas, pali
kęs už savęs šviesų atminima 
giminėms ir pažįstamiems. Ve
lionis kasdien tikėjo grįžimu ir 
laukė, kada vėl galės išvysti 
savo gimtą žemę. Jam todėl ir

Sausio mėn, 23 d. Hollywood 
salėje įvyko Chicagos Lietuvių 
Suvalkiečių draugijos metinis 
susirinkimas. Narių susirinko |laisvinimo reikalai buvo arti šir 
daug. Pirm. Adela Burba atida- dies-. kuriuos imdavo savo au-
rydama susirinkimą pranešė, 
kad mirė nariai J. Juškėnas ir 
A. Gedvilą. Jie buvo pagerbti 
susikaupimo minute.

Nutarimų rašt. Fabijonas Bra 
zaitis perskaitė praeito susirin
kimo nutarimus. Knygų revizi
jos komisijos raportą perskaitė 
Bronė Žemgulis, kiti komisijos 
nariai pritart.

Vasario 16 minėjimo komisi
ja Bronė Žemgulis, Julia Sačaus 
kas, Vitalius Utaras pranešė, 
kad viskas jau yra paruošta 
prog. Programa bus turtinga, 
kurią atliks Ateities šokėjų gru 
pė. Po programos veiks bufetas

komis. Jis kasdien laukė ir nau
josios Marąuette Parko stato
mos Marijos šventovės užbaigi
mo ir jos atidarymo. Bažnyčios 
statybą rėmė ne tik tuoj įsira
šydamas į parapijos narius, bet 
ir gana stambiomis aukomis. 
Tikėjimas jį stiprino nelengva
me kelyje iki paskutiniosios jo 
gyvenimo minutės. Net ir mirė 
su giedria nuotaika veide, pali
kęs savo šeimai raminantį jaus
mą. •

Sausio 25 jo kūnas buvo at
lydėtas į Gimimo P. Švč. Mari
jos parapijos bažnyčią. Gedu
lingas šv. mišias atlaikė kleb.

Lietuviai statys 4 milionų dol. ligoninę
Paimer viešbutyje trečiadienį Egan, nuo II Pasaulinio karo 

Šv. Kryžiaus ligoninės apylin-buvo surengti pietūs laikrašti
ninkams ir nariams specialaus 
patariamojo komiteto, sudary
to prie Šv. Kryžiaus ligoninės. 
Tam komitetui vadovauja bu
vęs Chicagos .meras Martin H. 
Kennelly. Jisai tuose pietuose 
labai šiltai atsiliepė apie lietu
vaites Šv. Kazimiero seseris, 
prisimindamas, kad jų vienuo 
lynas šiemet švenčia 50 m. su
kaktį. Jos, turėdamos apie 500 
savo vienuolijos narių, dirba 
net maždaug penkiasdešimtyje

kėse ir toliau į pietus gyvento
jų skaičius paaugo apie 30%.

Laikraštininkuose ir visuo
menėje naujos ligoninės staty
ba sutinkama prielankiai.

Sugavo deimantų vagis
Kietai dirbdami FBI agentai 

per visą naktį pagaliau sugavo 
keturis vagis, kurie buvo išne
šę nešlifuotų deimantų, vertų 
$118,000. Beveik visas jų gro
bis taipgi buvo atrastas. Dei- 

,566įvairių įstaigų: veda 32 mokyk- mantai’ kurių buvo net 2
las, turi tris ligonines, kurių 
dvi Chicagoje. Marąuette Par
ke esančioji ligoninė yra labai 
reikalinga praplėtimo: dabar 
ten ligoniams lovas tenka sta
tyti net koridoriuje, kaiku- 
riems tenka laukti net po ke
liolika dienų, kol jie gauna vie
tos ligoninėje. Dėl to — pla
nuojama pastatyti naujus ligo
ninės rūmus prie dabar esan
čių šv. Kryžiaūs ligoninės pa
talpų. Tai bus padaryta, jeigu 
reikiamai parems visuomenė.

Ligoninės statyba kainuos 
apie $4 miilonus. Pusantro mi- 
liono būtų galima pasiskolinti, 
tačiau du su puse — reikia su
kelti. Pačios seserys tikisi su
kelti pusę šios būtinosios su
mos, tačiau kitą pusę — $1,- 
250,000 turėtų sukelti Chica
gos visuomenė. Naujai planuo
jamuose rūmuose numatoma 
150 lovų. Meras pasidžiaugė lie
tuvaičių seselių pasišventimu, 
kurios nei viena negauna pilno 
atlyginimo ir nei viena nepasi
tenkina tik 8 valandų darbu.

Chicagos katalikų ligoninių 
globėjas prel. Barret taipgi 
patvirtino reikalą statyti nau
ją ligoninę prie dabar esamų 
Šv. Kryžiaus ligoninės patalpų, 
ypač kad viena stambi katali
kų ligoninė, esanti Chicagos 
pietuose, planuoja persikelti į 
Skokie priemiestį. Dabar Šv. 
Kryžiaus ligoninėje, priskai- 
tant lovų ir koridoriuose, telpa 
139 ligonys.

Dr. F. C. Winskunas, Šv. 
Kryžias ligoninės gydyutojų 
štabo pirmininkas, pasiguodė, 
kad ir tą patį rytą septyni pa
cientai turėjo gulėti korido
riuose dėl vietos stokos. Ligo
ninė galėtų sunaudoti dar 15-20 
vietų, jeigu jos būtų. Pasitai
ko, kad kaikuriems ligoniams 
tenka laukti savaitę, dvi, net ir

nas. Adv R. Skipitis skaitė pas
kaitą. Valdybos pranešimą darė 
p-kas Tamošiūnas. Jis nusiskun
dė, kad dėl visuomenės abejin
gumo nebuvo galima įvykdyti v!en* susirinkimą ir šį susirin-

Šokiams gros orkestras. Pra- j J- Paškauskas ir kt. kuni- 
šomi visi lietuviai dalyvauti, nes Sa*- J1! metu giedojo vyrų cho- 
suvalkiečiai nepamiršta gerais ras’ vargonais grojo parapijos 
darbais ir aukomis nieko. Kiek- vargonininkas A. Giedraitis. So 

lo giedojo sol. Vladas Baltru-

visų valdybos užsimojimų. Ta 
čiau, kaip iš pranešiiho paaiškė
jo, valdyba padarė labai daug. 
Svarbiausi jos darbai tai suruoš 
tas praeitais metais Vasario 16 
d. minėjimas, kuris davė p’Mgos 
surinkti net keletą šimtų dole
rių Altui paremti. Be to, v t dy- 
ba rėmė šeštadieninę mokvklą, 
organizavo knygų platinimo va
jų, išrūpino keliems mokiniams 
iš vieto j prekybininkų stipendi
jas lankyt.’ Augšt. Lituanistikos 
mokyklą ir talkininkavo įvairių 
organizacijų rinkliavose. Revi
zijos komisijos vardu pranešimą 
darė Dirmantas. Į naują valdy
bą išrinkti Povilas Dirkis — 
pirmininkas, Vladas Velža — 
vicepirmininkas, Juozas Berno
tas — sekretnrius, Bronius Ge
lažius — švietimo vadovas. Nor 
vila Povilas — kasininkas, Bin
kis Viktoras — kultūros vado
vas ir Antanas Balčiūnas — na
rys. Kardldatai — A. Valenti-

kimą paaukojo A. L. Tarybai 
$25 ir Moterų Apšvietos drau
gijai $10.

Pirm. A. Burba parodė paga
mintas gražias juostas, kurios 
bus patarnautojams laidojant 
mirusį draugijos narį.

Buvo išrinkti vakaro darbi
ninkai, kurie patarnaus svečiam 
apsilankius. 1957 m. valdybą su
daro pirm. A. Burba, vicepirm. 
V. Utaras, nut. rašt., F. Bra
zaitis. Fin. rašt. V. P. Utaras, 
ižd. J. Puniška, kan. rašt. O. 
Švirmickas, kor. O. Švirmickas, 
marš. S. Viršila. Draugija gra
žiai gyvuoja. Turi daug narių 
ir turto. Ona švirmickas

Netekome dar vieno tauraus 
lietuvio

Kasdien Chicagoje iš gyvųjų 
tarpo atsiskiria lietuviai ir per
žengia amžinybės slenkstį. Kas
dien į Šv. Kazimiero kapines

šaitis. Po šv. mišių įspūdingą 
pamokslą apie žmogaus gyveni
mo prasmę bei tikrąją laimę pa
sakė kan. V. Zakarauskas. Ka
pinėse maldas atliko kun. Maka 
ras. Po Viešpaties Angelo dar 
buvo sugiedota giesmė Marija.

Paskutinį kartą a. a. Petro 
Navicko palaikus palydėjo virš 
40 pilnų automobilių. Čia buvo 
ir mirusiojo broliai Ignas ir Vac 
lovas ir seserys Marija ir Anta
nina iš Kanados, brolis Juozas, 
A. Navickienės brolis Juozas iš 
Kanados, velionies žmona Ade
lė ir dukros — Birutė, Jūratė 
ir Dalia.

Karstą, kuris buvo paskendęs 
vainikuose, nešė Šv. Vardo drau 
gijos vyrai, kuriai velionis pri
klausė. Daug Šv. Mišių aukų bu 
vo sudėta ir daug maldų paža
dėta. Taip buvo priglaustas dar 
vienas Lietuvos sūnus svetin
gos šalies žemės. Tegul ilsisi ra
mybėje. Rom. Tflb.

mėnesį, kol atsiranda vietos Ii- mergaites 
goninėje. Chicaga auga į piet
vakarius. Kita ligoninė į piet
vakarių pusę yra už 40 mylių 
nuo Šv. Kryžiaus — Joliete, 
dar kita kryptimi — antrą li
goninę galima pasiekti tik už 
17 mylių, o čia — arti Šv. Kry
žiaus ligoninės yra aerodromas, 
būna daugiau nelaimingų atsi
tikimų. Pirmosios pagalbos 
skyriuje Šv. Kryžiaus ligoninė
je kartais būna net 60—65 pa
cientai per dieną. O miestas 
vis auga. Pvz. Cicero avenue 
prieš devynetą metų buvo be
veik tuščia, o dabar — auga 
joje namas prie namo. Kaip 
liudija XIII wardo seniūnas

ir kurie drauge svėrė 361.35 
karatus, buvo pavogti gruodžio 
mėn. Chicagoje, kai jie lėktuvu 
buvo gabenami iš Los Angeles 
į New Yorką. FBI pirmąjį su
laikė Alf. Greene, 38 m. am
žiaus, kaį jisai ėjo į požeminį 
garažą Grant Parke. Jis prie 
savęs turėjo 46 deimantus iš 
tų pavogtųjų. Jisai nurodė žmo
gų, iš kurio sakėsi pirkęs. Taip 
policija surinko visus keturis 
vagius. Dabar jie atsakys prieš 
teismą.

Mokslininkai tebetiria
mergaičių mirtį

Jau pora savaičių Chicagos 
mokslininkai tiria kaip buvo 
nužudytos Grimes mergaitės. 
Linkstama manyti, kad jos gal
būt bus mirusios nuo šalčio. 
Tačiau prieš galutinį sprendi
mą dar norima galutinai įsiti
kinti, ar nebuvo pavartoti ko
kie nors nuodai. Specialistams 
nelengva nustatyti ir padary
tos žaizdos mergaičių kūne
liuose, nes jų lavonus yra kiek 
sužaloję lauko graužikai.

Pagerbs buvusią vergę
Oak Forest senelių prieglau

doje. esančioje ties 159 gatve ir 
Cicero, yra, globojama viena 
vergė Sally Povvell, 113 metų 
amžiaus. Ji yra gimusi Alaba- 
mos plantacijose 1844 metais 
vasario 10 d. Jos gimimo data 
buvo įrašyta šeimos Šv. Rašto 
knygoje ir dabar patikrinta. Ji 
dar yra labai guvi, mėgsta 
vaikščioti po ligoninę. Regėji
mo ji yra netekusi, o klausai 
pagerinti jai įtaisyti specialūs 
prietaisai.

Šerifas įieško žudiko
Cook apskrities šerifas J. D. 

Lohman buvo išskridęs į 
Athens, Ala., iš kur buvo gau
ta žinių, jog tenai pastebėtas 
automobilis, panašus į tą, kokį 
kažkas matė paimant Grimes 

nužudymo naktį, 
norėjo patikrinti 
duomenis ryšium

Taipgi ten 
kaikuriuos

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS

— Išlaikomu —
MOKSLINIŲ STUDIJŲ KLUBO

SFzM.Fz8TRO TEMA:
MODERNIŠKŲ KULTŪROS AP

RAIŠKŲ VERTINIMAS

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.

su Bedwell kaltinimu.

Tėvas kaltas už sūnų
Teismas metams sąlyginiai 

nubaudė Ernestą Clark, 47 m. 
amžiaus tėvą, už tai, kad jis lei
do savo sūnui vairuoti auto
mobilį, žinodamas, kad šis ne
turi tam leidimo. Jo sūnus, 16 
m. amžiaus, buvo areštuotas, 
kai jisai su automobiliu užva
žiavo ant šaligatvio, pataiky
damas į namą. Automobily tuo 
metu sėdėjo ir jo tėvas bei ki
tas keleivis.

Rodys Linkolno vežimą
Linkolno gimtadienį, vasario 

21 d., Chicagos Istorinės drau
gijos muzėjuje, esančiame Lin
kolno parke, bus išstatytas ve
žimas, kurį už $1,400 buvo įsi
gijęs Linkolnas
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Visi Pittsburgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA
Pittsburgti’o Lietuvių

Katalikų Radijo Programų
— vadovaujama. —

Lietuvos Vyčių Pittsburghe
JI transliuojama

Rlnkvleną sckma/Hvn* nnn 
1:SO iki 3:00 vai. p. p.

It STIPRIOS IR GALINGOS
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VISI, besidomintieji ■ ’vasinių : Vlaam reikalai!, kreipimas šiuo adra
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