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Lietuvos nepriklausomybės-Vasario 16d.-proga
JAV stovi ir stovės už Lietuvos 

ir kitų tautų išlaisvinimą
WASHINGTONAS, vas. 14. — Jungtinių Amerikos Valsty

bių valstybės sekretorius John Foster Dullcs, Vasario 16-sios pro
ga, pareiškė:

Thirty-nine years ago the 
peoples of Lithuania, Latvi a and
Estonia dedared their independ 
ence from Russia. The Soviet 
Union recognized their independ- 
ence and established diplomatic 
relations with them. In the years 
that followed, the Baltic peoples 
demonstrated their capacity for 
sėlf-govemment and their will to 
maintain their national inde- 
pendence.

Though the Soviet Govern
ment forcibly incorporated these 
three statės — all independent 
members of the League of Na
tions — into the Soviet Union in

1940, there is ample evidence 
that the peoples of the Baltic 
republics štili desire their free- 
dom from foreign rule. The 
strenuous efforts of the Soviet 
regime to seal off the people^ of 
the Baltic States from contact 
with the free world have not suc- 
ceeded m hiding this fact.

On the anniversaries of their 
national independence, we honor 
their continuing courageous de- 
termination to regain the natio
nal, rights of which they have 
been so cruelly and unjustly de- 
prived.

JAV Atstovų Rūmai meldėsi 

už Lietuvos išlaisvinimą
WASHINGTONAS, vas. 14. — Kun. Petras Cinikas, MIC., 

„Draugo“ vyriausias administratorius, šiandien vactovavo JAV 
Atstovų Rūmų narių maldai, kuria buvo atidarytas Lietuvos ne
priklausomybės atgavimo sukakčiai minėti posėdis.

Invokacijos tekstas:
O Etemal Father, Lord of the 

Universe, God of Love and Mer
cy, we give Thee thanks and 
praise for the many great gifts 
Thou hast seen fit to besto’.v 
on our land and its people. We
thknk Thee especially for the, , , . . . , .,. ., . , , i and chains of slavery. Help themmaterial gifts whlch have made ' , j , C A xrotnrn noooo onH lihorttr to t-Hn

they see them and according to 
Thy Holy Will. Make them 
strong in their fight against 
Thine enemies. Help them extend 
a generous hand to the nations 
which know not Thy peaoe, 
whose people are held in bonds

our land strong and powerful, 
for the deep faith in God which 
has imbued our people and lead- 
ers with the unąuenchable love 
of liberty and for the ąualities 
of mercy and understanding for 
the downtrodden and the op
pressed.

O Heavenly Father, bless this 
august body of lavvmakers, 
whose duty it is to assist the 
President in governing Thy 
People. Enlighten their minds 
with wisdom as needed to steer 
the true course through the 
temptestuous seas of strife, 
hatred and prejudice to the Port 
of Peace. Fili their hearts with 
mercy towards the underprivi- 
leged in this country and those 
who live in Want and the shadow 
of fear all over the world. Make 
them ever strong in the struggle 
against those who seek to rule 
by force, to enslave nations and 
to stomp them into dust under 
the heel of tyranny.

We pray Thee, Father of 
Heaven and Eearth, to keep the 
members of this august body 
ever under Thy proteetion. Give 
them the light to see and the 
power to perform their tasks as

return peace and liberty to the 
land of Lithuania whose people 
lašt possesed it seventeen years 
ago and who today writhe in 
agony and terror in the merci- 
less grip of a godless oppressor 
who seeks to bring the entire 
vvorld under the rule of his 
clenched fist.

We bescech Thee, O God of 
Mercy, to shorten the days of 
darkness and tyranny for these 
people and all other peoples 
whose homelands have been op- 
pressed. Grant us the grace to 
share the blessings of Thy ge
nerous Bounty with all peoples 
and nations. Grant our President 
and this august body the loving 
heart, nobility of spirit, firm- 
nesg of purpose to be the hope 
of the oppressed, to carry the 
torch of freedom that shines 
brightly in our land to all na
tions, races and individuals.

We humbly implore Thee, Our 
Father, grant us this blessing on 
this the anniversary of the Inde
pendence of Lithuania, where 
freedom has been surpressed by 
brute force. May Thy Name, O 
God, be forever glorified by us 
Thy children. Amen.

Statybos planai
WASHINGTONAS, vaš. 14. — 

JAV vyriausybė prašo sustabdy
ti statybos planus, kuriais buvo 
numatyta pastatyti 147 valdiš
kus rūmus, įskaitant federalinių 
teismų rūmus ir pašto ofisus, kol 
„infliacijos spaudimas“ suma
žės.

Illinois gubernatorius Stratton
* I

paskelbė Lietuvių dieną
. Illinois valstybės gubernatorius VVilliam G. Stratton paskelbė 

Lietuvių dieną Lietuvos nepriklausomybės atgavimo — Vasario 
16-sios — proga.

Gubernatoriaus Stratton proklamacijos tekstas:
VVhereas, the thirty-ninth anniversary of the independence

of the Republic of Lithuania occurs on February 16, 1957, and 
Whereas, This anniversary, which stirs fond memories and

awakens cherished hopes in the hearts of thousands of Americans 
of Lithuanian birth or ancestry, is to be celebrated in Chicago 
wlth suitable commemorative exercises, and

VVhereas, it seems fitting and proper to accord official re- 
cognition to this well remembered anniversary,

NOVV, THEREFORE, I, VVilliam G. Strattbn, Governor of the 
State of Illinois, do hereby proclaim Saturday, February 16th, 
of the present year, as REPUBLIC OF LITHUANIA DAY 
throughout Illinois, and reąuest the appropriate observance of 
the occasion.

V’ILLIAM G. STRATTON 
r GOVERNOR

• 99 kūriniai. Į Sovietų Są
jungos dailės kūrinių pąrodą 
Maskvoje numatyta pasiųsti 99 
kūrinius iš Lietuvos. Jie specia
liu transportu jau išvežti į Mas
kvą.

KALENDORIUS
Vasario 15 d.: šv. Faustinas ir 

šv. Jovita; lietuviški: Kintibu- 
tas ir Girdenė.

Saulė teka 6:49, leidžiasi 5:22.

G R AT I S

l

PENKTADIENIS, V ASARRIO (FEBRUARY) 15, 1957
THE L 1 TH UANIAN DAILY FRIEND

Gazos mieste, naudojami vežimai ir automobiliai. Gazos miešti) dabar 
administruoja izraelitai. Arabai ]>ubėgėliai patenkinti jų valdžia.

Senatoriai patvirtino 
Eusenhowerio Vidurio

Rytų programą
WASHINGTONAS, vas. 14. — 

Senato ginkluotos tarnybos ir 
užsienio reikalų komitetai 20 bal 
sų (8 prieš) vakar patvirtino 
prezidento Eisenhowerio Vidurio 
Rytų programą, nukreiptą prieš 
komunistų agresiją V. Rytuose. 
Tik sušvelnintas programos teks 
tas, liečiantis Amerikos karinių 
jėgų siuntimą į Vidurio Rytus, 
jei kuri valstybė prašytų JAV pa 
galbos prieš komunistinę agresi
ją. Bet prezidentui Eisenhowe- 
riui suteikiama teisė, jei bus rei
kalas, siųsti JAV karines jėgas 
į Vidurio Rytus, jei kuri tos 
apylinkės valstybė prašytų pa
galbos prieš ginkluotą agresiją.

Prezidento Eisenhowerio Vi
durio Rytų programa (šiek tiek 
sušvelninta) sekančią savaitę 
bus svarstoma senate. Spėjama, 
kad prezidentas nesipriešins su
švelnintam programos tekstui.

Vengrijos sukilėlių
rankose miestas

BUDAPEŠTAS, Vengrija, vas. 
14. — Vengrijos komunistinis 
režimas šiandien pripažino, kad 
prieškomunistiniai sukilėliai dar 
tebekontroliuoja ' Toemoerkeny 
miestą, beveik 3’/a mėn. po to, 
kai sovietų armija puolė Buda
peštą ir užgniaužė spalio revo
liuciją.

Komunistų partijos laikraštis 
Nepszabadsag sako, kad sukilė
liai dar tebelaiko savo pozicijas 
Toemoerkany mieste, turįs 5,000 
gyventojų, netoli Jugoslavijos pa ; 
sienio.

Bagdado paktas
ir Ike programa

BAGDADAS, Irakas, vas. 14. 
— Irako užsienio reikalų minis- 
teris šiandien pasakė: preziden
to Ei8enhowerio Vidurio Rytų 
planas turi paskirtį bendradar
biauti su Vakarų palaikomu Bag 
dado paktu, o ne pakeisti jį.

Bagdado paktą sudaro Irakas 
(vienintelė arabų valstybė), Ira
nas, Turkija, Pakistanas ir Bri
tanija.

Britanijos karinės jėgos

pasitrauks iš Jordano
AMMAN, JORDANAS, vas. 14. — Britanija vakar sutiko iš

sikraustyti iš savo bazių Jordane ir ištraukti savo kariuomenę iš 
krašto 7 Va mėnesio laikotarpyje.

Britų karinės jėgos stovėjo 
Jordane pagal devynių metų su
tartį, įskaitant šarvuočių viene
tą su Centurion tankais, pėsti
ninkų dalinius, priešlėktuvines 
patrankas ir oro jėgų lėktuvus.

Nutartis nutraukiama jungti
niu anglų — jordaniečių pareiš
kimu, kuris vakar buvo paskelb
tas.

Jordano vyriausybė sumokės 
už nuosavybes ir įrengimus, pa
imtus iš britų.

Britai, pagal sutartį, kasmet 
duodavo $33,600,000 Jordanui.
Neseniai Egiptas, Sirija ir Saudi 
Arabija sutiko mokėti kasmet 
$35,873,600 Jordanui, kai tik 
anglų — jordaniečių sutartis 
baigsis.

Anglų — jordaniečių sutartis, 
pagal kurią anglai turėjo armi
jos ir oro bazes Jordane, baigiasi 
kovo 1 d., jei būtų kokia kliūtis 
— nevėliau balandžio 1 d. Britų 
jėgos iš Jordano išsikraustys 
7'/-j mėn. laikotarpyje.

Sovietų kaltinimas -
didžiausia nesąmone

NEW YORKAS, vas. 14. — 
Kremlius apkaltino Jungtines 
Amerikos Valstybes agresija. 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
tokį sovietų kaltinimą pavadino 
nesąmone ir pasijuokimu iš 
Jungtinių Tautų. Mat, sovietai 
norėjo, kad Jungtinių Tautų ge
neralinė asamblėja pasmerktų 
JAV „agresiją“. Bet iš sovietų 
pastangų išėjo tik „šnipšt“.

Adenaueris atmetė
Bulganino kaltinimą

HAMBURGAS, Vokietija, vas. 
14. — Vakarų Vokietijos kancle
ris Konrad Adenaueris vakar at
metė Sovietų Sąjungos premjero 
Bulganin kaltinimus, kad Vaka
rų sąjunga, kurios nariu yra Va
karų Vokietija, planuojanti agre 
siją prieš Rusiją.

Adenaueris per radiją atsakė į 
Bulganino raštą, kuris, buvo at
siųstas praėjusią savaitę Vak. 
Vokietijos vyriausybei. Bulga
nin savo raštu bando atskirti V. 
Vokietiją nuo jos Vakarų sąjun
gininkų.

Adenaueris aiškiai pasakė vo
kiečių tautai, kad „mes nesame 
agresoriai ir neturime agresyvi- 
nių intencijų, kaip ir mūsų są
jungininkai“.

Stassen žiūri į
Pennsylvania

VVASHINGTONAS, vas. 14. — 
Harold E. Stassen 1958. m. pra
džioje pasitrauks iš nusiginkla
vimo patarėjo pareigų ir ketinąs 
kandidatuoti į Pennsylvanijos gu 
bernatoriaus postą.

Stassen, šešis metus buvęs 
Minnesota valstybės gubernato
riumi ir vėliau Pennsylvania uni 
versiteto rektoriumi, pareiškęs 
prezidentui Eisenhoweriui, kad 
jis norįs pasitraukti iš nusigin
klavimo patarėjo pareigų.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — tru
putį šilčiau; galimas lietus arba 
sniegas.

Nėrini perrinktas

socialistų sekretorium
VENECIJA, vas. 14. — Pietro 

Nenni vakar perrinktas Italijos 
socialistų partijos generaliniu 
sekretoriumi.

Nenni nori sujungti socialistus 
su socialdemokratais, su kuriais 
socialistų ryšiai nutrūko prieš 
dešimt metų, kai Nenni padarė 
sąjungą su komunistų partija.

Augantis jaunuolis
NEVV DELHI, Indija, vas. 14. 

— Pasaulio augščiausias vyras 
galbūt išaugs viename kaime ne
toli xNew Delhi miesto. Jis yra 
Mansa Kalu, kuris dabar yra 7 
pėdų ir 6 colių augščio. Gydyto
jai teigia, kad jis galbūt bus 10 
pėdų augščio.

Arabų vaikai pabėgėlių stovykloje netoli Gūžoti. (INS),

• Pirmoji lietuviškoji kino ko
medija. Jaltoj toliau filmuojama 
pirmoji lietuviškoji kino komedi
ja „Auksinės burės“. Dėl blogo 
oro filmavimas Kuršių Neringo
je reikėjo nutraukti, todėl toli
mesni darbai buvo nukelti į Jal
tą. Pagrindiniai komedijos vei
kėjai — Janavičiūtė, Genys, Pet
rauskas, Bernotas ir kt.

• Sovietiniai pasai kliūtis. Iš 
Klaipėdos krašto vokiečiai rašo, 
kad didžiausia kliūtimi jiems iš
vykti yra gautieji sovietiniai pa 
sai. Vokiečių jaunimas jau veik

1 užmiršo vokiškai kalbėti.

DRAUGAS
LIETUVIU KATALIKU SPAUDOS DRAUGIJOS 

LEIDŽIAMAS LIETUVIU DIENRA4TIS 
5U ŠEŠTADIENINIU MOKSLO. LITERATŪROS 

IR MENO PRIEDU
DRAUGAS ĮSTEIGTAS 1909 M

Kaina 5 centai Vol. XM

Sovietinėse valgyklose
MASKVA. — Pirmame pus

lapyje “Izviestijos” nr. 23 de
da straipsnį, kuriuo net antraš
tėje ragina, kad reikia gerinti 
valgyklas. Dabar, esą tarp jų 
“tarnautojų daugelis abejingi, 
savo pareigą atlieka be meilės, 
be ugnies, nesivargina pagalvoti 
— kaip būtų galima paįvairinti 
patiekalus, kaip pagerinti mais
to kokybę, leidžia sau šiurkš
čiai elgtis su lankytojais, neap
sisunkina savęs rūpesčiais, kad 
valgykloje būtų švaru, malonu, 
kad atėjusieji galėtų valgyti su 
malonumu’’.

Egiptas nepatenkintas JAV planu; 

nenori atidaryti Akabos įlankos
VVASHINGTONAS, vas. 14. — Egiptiečiai susijaudino išgir

dę, kad jiems reikės praleisti Izraelio laivus Akabos įlankoje. 
Kai Jungtinės Amerikos Vals

tybės pasisakė remsiančios Iz
raelio teisę laisvai praplaukti Ti- 
rano sąsiauriu ir Akabos įlanka,
Egipte pasireiškė labai stiprus 
nepasitenkinimas.

Egiptiečiai yra pasipiktinę 
ypač tuo, kad Valstybės sekreto
rius Dulles kišasi į jų teritorijos 
tvarkymą be jų atsiklausimo.
Dulles šį pareiškimą padarė, no
rėdamas prikalbinti Izraelį ati
traukti savo kariuomenę iš 
Sharm ei - Sheikh tvirtovės Si
najaus pusiasalio gale.

Valstybės departamento žmo
nės, privačiai kalbėdami, sako, 
kad Egipto sutikimas šiuo reika
lu buvęs tikras dalykas. Bet da
bartinis Egipto reagavimas ro
do, kad tas tikrumas nebuvo tvir 
tas ir kad Egiptas priešinsis 
Amerikos planams. Egiptas jau 
daug metų šiais keliais nepralei
do Izraelio laivų ir sakosi nega
lįs to ir dabar padaryti. Jis tai 
galėtų padaryti tik tuo atveju, 
jei būtų iš viso sutvarkytas Iz
raelio klausimas. Bet tai turbūt 
reiškia Izraelio panaikinimą.

Dulles pasiūlymas praleisti 
įlanka Izraelio laivus nustebinęs 
ir Saudi Arabijos karalių, nes Ti- 
rano ir Smafir salos, kurios sau
goja įėjimą į įlanką, priklauso jo 
jurisdikcijai. Jis ir Egiptas į 
Akabos įlanką žiūri, kaip į vi
daus vandenis. Tuo tarpu Ame
rika mano, kad čia yra tarptau
tinis vandens kelias ir kaip į to
kį į jį reikia žiūrėti.

Juodi taškai sovietu 
plane

MASKVA. “Pravda” nr. 31 
skelbia duomenis, kaip įvai
rioms ministeerijoms sekėsi 
vykdyti ūkinį planą 1956 me
tais. Plano neišpildė Juodosios 
metalurgijos ministerija, .Ang
lių pramonės ministerija, Sta
tybinių medžiagų gamybos mi
nisterija.

Pramonėje per 1956 m., pa
lyginus su 1955 m., nukrito ga
myba: cheminių gaminių, audi
mo mašinų, lengvų automobilių, 
grūdų valymo mašinų, popieri
nių audinių.

Bolševikų agentai 
ar jų patikėtiniai

bus “šrinkti”
KAUNAS, okup. Lietuva. — 

Ir okup. Lietuvoje vykdoma rin
kiminė komedija, nors visi iš 
anksto žinb, kad tebus „išrinkti“ 
tik kp paskirtieji ištikimi bolše
vikų agentai ar jų patikėtiniai. 
Visdėlto ir ten „renkama“, agi
tuojama, bent žmonės varomi „ro 
dyti rinkiminį entuziazmą“...

„LTSR AT Prezidiumo įsaku“ 
nustatyta, kad apylinkės balsa
vimo komisijos pirmininkas ar
ba sekretorius nuo 1957 m. va
sario 5 d. iki 1957 m. kovo 5 d. 
atleidžiamas nuo pagrindinio dar 
bo, paliekant atlyginimą pagrin
dinėje darbovietėje. Tuo būdu ir 
jie turės padidinti „rinkiminį en
tuziazmą“, nors visi žino, kaip iš 
tikro ,,rinkimai“ bolševikinėje 
santvarkoje atrodo...

Okupuotoje Lietuvoje
• Kauno pilies bokštas bus 

restauruojamas. Vilniaus radijas 
sausio 27 d. skelbia, kad numa
tytas restauruoti Kauno pilies 
bokštas ir toliau vykdyti Gelgau 
dų pilies reątauravimo darbai. 
Šiemet į darbų planą įtrauktas 
taip pat Pažaislio vienuolyno ir 
bažnyčios ansamblio restauravi
mas. Vilniaus radijo teigimu, 
„šis pulkus 17 a. barokinis kūri
nys, išsiliejus Kauno jūrai, liks 
saloje ir patrauks daug turistų“. 
Būsią apdengti stogai, restauruo 
ti kupolai, fasadai. Kaune būsią 
restauruoti taip pat „kai kurie 
Kauno kulto pastatai“. Gedimi
no bokšto pastatai bus pritaikin
ti istoriniam Vilniaus muziejui.

• Marijampolėje (bolševikiš
kai pavadintoj Kapsuku) Mask
vos Čaikovskio vardo konserva
torijos studentų lietuvių grupė 
suruošė didelį koncertą. Progra
mą atliko studentai Digrys, Juo- 
dišius, Kulinauskas ir Jotys.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Derybininkai ir federaliniai tarpininkai įsitikinę, kad greį- 

tai baigsis uostų darbininkų streikas nuo Maine iki Virginia. The 
International longshoremen’s Association ir Ncw Yorko laivinin
kystės draugija vakar priėjo išvados, kad reikia pašalinti tik kele
tas mažų kliūčių-vr streikas bus baigtas.

— Maskvos radijas vakar paskelbė, kad, girdi, prezidento Ei- 
senhovoerio Vidurio Rytų programa vedanti į karo pakrantę.

— Japonija prašo Jungtinių Amerikos Valstybių neoficialiai 
sušvelninti uždraustų prekių gabenimų į komunistinę Kiniją, pa
sakė Japonijos užsienio reikalų ministeris Nobusuki Kishi.

— Britanijos apsaugos ministeris Sandys įspėjo, kad Sovietų 
Sąjunga „greitai“ gali išsprogdinti su kontroliuojamomis atomi
nėmis raketomis Britanijos salas. Britanijos gyventojai susijau
dino.

— Izraelis pritaria Amerikos planui dėl jo karinių jėgų pasi
traukimo iš Sharm ei - Sheikh, bet atmeta reikalavimą atiduoti 
Gazos ruožą Egiptui.

— Šešios Europos valstybės — Prancūzija, Vakarų Vokietija, 
Italija, Belgija, Olandija ir Luksemburgas — jau baigia susitarti 
dėl bendros rinkos plano, kuriuo bus pašalinti tarp tų valstybių 
prekių muitai. Sis planas vadinamas ,,Europos rinka“.

— Sir Winston Churehill vakar pertraukė atostogas prancūzų 
Rivieroje ir išskrido į Londoną. Sakoma, kad karalienė Elzbieta II 
iškvietė jį namo pasitarti svarbiais klausimais.



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, vasario 15. 1957

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, 8 žemėlapiai chronologiškoje eilėje 
nušviečia Lietuvos etninę padėtį nuo priešistorinių laikų 
iki ncpriklausomy kės atgavimo, paaiškinimai anglų ir 
prancūzų kalbomis, išleido Litbuanian Natiol Council.
USA.................................................................................... . .............. $1.00..$6.75

LIKIMO ŽAISMAS, Henrikus Lukoševičius. Romanas. Liet.
232 p. $2.50. .$1.85 

$1.00. .$6.75

$1.25. .$6.90

1.75.,

$4.00. .$3.00 
$2.00. .$1.50 

$0.50. .$0.35

Atpigintas knygų išpardavimas
Draugui persikeliant į naujas patalpas

\

Šiomis dienomis “Pranelis” kalinsi į naujas patalpas 4545 A\est 63rd 
Street.

Persikėlimo proga ‘‘Draugas” skelbia platų knygų išpardavimą. Vi
sos žemiau išvardintos knygos via nupigintos 25% i’’ daugiau, šis išpar
davimas yra daromas tam, kad pnleugsintų sandelių perkėlimą į naujas 
patalpas. Išpardavimo nupiuinimas galioja nuo vasario 5 dienos iki kovo 
6*Hienos, tik detaliniam pardavimui užsakant tiesioj; iŠ administracijos 
ir kaltu su užsakymu prisiunčiant pinigus.

■ i • .
Buvo Dabar

AMŽINI ŠEŠĖLIAI — Literatūriniai reportažui. A. Vilai
nių. Nemuno leidinys. 1953 m. 166 pusi...................................$2.00..$1.50
ANDERSENO PASAKOS I d»ns, J. Balčikonio vertimas.

« • Neiūuno leidinys. 1952 met. Chicagoje 212 p.................. $2.00..$1.50
ANDERSENO PASAKOS II dalis. 204 pusi. ....................... $2.00. .$1.60*
ANOKĮ,Al, Frederiek von laimu, 195(1, Chioagos III. 56 pus

lapių  ......................................................................................$0.50.. $0.35
ANNA'KARENINA I ir 11 tomas. Aleks. Tolstojus; Verto

pr. Povilaitis. 1954 m. 440 pusi............................... ........... $4.00..$3.00
ANNA KAR-EN1NA 111 ir IV tomas. Aleks. Tolstojus. Ver-
'•’ tė Pr. Povilaitis. 1954 m. 384 pusi...........................'...

ANT RIBOS, R. Spalis. Apysaka. Tremties leidinys. 1954 m.
484 pusi. Kietais virš............................................................$5.00 $3.50

ARKIVYSKUPO JURGIO MATULAIČIO UŽRAŠAI. Tč- 
- - Fu Marijonų leidinys. 1953 įu, 220 pusi. Kietais virše

liai .;.. .............................. • ........................................... $2.50. .$1.85
AUKSINE SĖJA, Anatclijus Kairys. Poezija. Nemuno leidi

nys. 1954 met. 86 pusi. Didelio formato ........................ $2.00. .$1.50
AUKSO RUDUO, Mykolas Vaitkus. Eilėraščiai 1950 — 1952.

’ Liet. Knygos Klubo leidinys.! 1955 m. 120 p...................... $1.25..$0.90
AUKSO KIRVIS; rinktinės mūsų žmonių pasakca. Stilizavo

J. Švaistas, spaudė Draugas, Cbieugo, 1952, 224 psl. .. $2.50. .$1.85 
AUŠROS VARTAI, kun. .1. Prunskis, 1949, Chicago, 111., 40 p. $0.30. .$0.20 
BŪDAS SENOVĖS LIETUVIŲ, KALNĖNŲ ir ŽEMAIČIŲ,

Simanas Daukantas, Vytauto Sauliaus leidinys. 1954 m.,
362 pusi.........................................................................................

BOKITE SVEIKI, Dr. Šteinas Biežis, 190 p. 1953 m..........
ČIA MŪSŲ ŽEMĖ, II sąsiuvinys, A. Vilainis, 1950, Cicero,

111., 53-96 p........................... ............................................. ••••
DAINAVA — Literatūros ir Dailės lapai. l-» knyga. Vilko

lakio leidinys. A. Galdiko iliustracijas. 1920 m. 118 pusi. $1.00. .$0.75 
DEVYNIOS BALADĖS, 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

DIDVYRIŲ 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, Rc<na 1953 m. Didelio for
mato 518 pusi. Minkštais virš...............................................$5.00..$3.50

• Kietais viršeliais ..............................................•*.................... $6.50. .$4.85
DŽIAUKIS GYVENIMU, O. ’Swett Marden. Išleista Modeli

ne, Colombia. Vertė K. Lastėnas, 72 pusi.......................... $0.70..$0.50
GĘSTANTI SAULĖ, Jurgis Gliaudą. Metmenys. Liet. Kny-

’* gos Klubo leidinys. 1954 m. 218 pusi.................................. $2.00..$1.50
kinys, Nelė Mazalaitė, 1952, L. Knygos Klubas, Chicago, 

GINTARINIAI VARTAI, legendarinio pobūdžio novelių rin-
111. 248 pusi. .................................................... .................... $2.00..$1.50

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

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

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, III to- 
" mas, Velykinis laikotarpis iki Žolinės, Kun. Dr. J. Vait

kevičius, MIC., 622 psl...........................................................$5.00..$3.50
GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, IV to

mas, nuo Žolinių iki advento, Kun. I)r. J. Vaitkevičius,
MIC., 672 psl......................................................... .................. $5.00..$3.50

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

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

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

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

JUOZAS PAUTIEN1US, Ignas šlapelis, Studija apie meną 
ir Juozo Pautieniaus kūrybą. Lietuvių ir anglų kalboje.
Virš 20 J. Pautienaus pieštų paveikslų. Didelio formate*
Teksto 87 pusi. L. Knygos Klubo leidinys. 1955 m. Kie
ti drobiniai virš........................................./............................ $5.00..$3.50

KAIMIEČIAI — Ruduo, W. S. Reymont. Vertė F. Nevera-1
vičius. I-nias tomas. Išleido “Nemunas”. 352 /pusl. .. $3.00. .$2.25 

KAIMIEČIAI — Žiema, W. S. Reymcnt. Vertė F. Nevera vi
čius. II-ras tomas, 383 pusi. Išleido “Nemunas” .... $3.00. .$2.25 

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

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

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

KARALIENĖS PRIŽADAS. Mary T. Waggaman. Išvertė Jo-
nao Tarvydas. Kietais virš. 130 pusi...................................$1.00. .$0.75

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

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI. Parašė Kun. Pauliukas. 330 pusi.
425 paveiksimi. Labai gražiai išleista knyga...................$3.00..$2725

KELIONĖ PO EUROPĄ, Kun. Pr. Vaitukaitis, 1928, 188 pus
lapių ........................................................................................... $L00. .$0.75

KELIONĖ. A. Landsbergis. Premijuotas romanas. L. Kny-
' gos Klubo leidinys. 1954 m. 266 pusi...................................$2.50. .$1.85

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

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

kaitė-Abramaiticnė. L. Knygos Klubo leidi'nys. Didelio
formatą 58 pusi. 1953 metais ........................................... $1.50. .$1.10

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

KRAŽIŲ SKERDYNĖS, Jonus Marcinkevičius. I dalis. 324
pusi. Nemuno leidinys 1955 met. ........................................$3.00..$2,2.'}

KRAŽIŲ SKERDYNĖS, Jonas Marcinkevičius. II dalis. 320
pusi. Nemuno leidinys 1955 met...........................................$3.00. .$2.25

KUDIRKOS RAŠTAI. Spaudai paruošė Simas Miglinas.
Tremties leidinys. 1953 m. 488 pusi. Kietais virš.......... $5.00..$3.50

LAIPTAI Į TOLUMAS, Liudas Zeikns. Romanas. 1954 met.
242 pusi............. ........................................................<............. $2.50. .$1.85

LENKTYNĖS SU ŠĖTONU, Vladas Ramojus, Atsiminimai 
iš U jo Pasaulinio karo pabaigos. Atsiminimai yra para
šyti labai gyvai ir skaitomi, kaip įdomus romanas. L 
Knygos Klubo leidinys. 292 p......................................$3.00. .$2.25

LIETUVIŠKOS PASAKOS, TT laida, sudarė dr. J. Balys,
Liet. Knygos Klube leid., 236 p.......................... ; «.•......... $2.50..$1.85

LIETUVIŲ CHICAGOS METRAŠTIS, “Nemuno” leidinys.
Redagavo A. Vilainis-Šadlanskas, 2įl pusi..................... $3.50..$2.65

LIETUVIŲ POEZIJOS ANTALOGIJA, sudarė J. Aistis ir 
A. Vaičiulaitis, liaudies dainos, virš 156 poetų kūriniai 
110 paveikslų, gražūs kieti audeklo viršeliai, 1952 in. L
Knv(rnfl IvhihfiH Pkiinmm 111 nu ui

Knygos Klubo leidinys. 1953 met.
LIT11UAN1A AND WORLD WAR II, piof. K. Pakštas 
LITHUANIAN SELF-TAUG1IT, by M. Vuriakejytė-Inketiie-

nė, išleido E. Marlborougb, Londone, 146 psl...................
LITHUANIAN DICTIONARY, redagavo Rev. IĮ. II. Pew- 

tress ir Rev. T. Gėrikas, dvi dalys, Angliškai-Lietuviškul 
ir Liet. Angliškai, išleido E. Mnrlborough, Londone,
333 pusi............................................................................................

MANO PATYRIMAI DIDŽIOJOJ KARĖJ, 1918 ir 1919,
kun. J. F. Jonaitis, 1926, “Darbininkus”, 64 puslapių $0.46.

MĖLYNA SUKNELĖ, Bronius Daubaras. Išleido Dainora
Daunoraitė. Londonas, 1954 met. 154 pusi.......................$1.56.

MARIJONŲ V1ĘNUOLIJA LIETUVOJE, 1929, Marijampo
lė, 32 psl........................................................................................... $0.10.

MARIJOS APSIREIŠKIMAI JILUVOJE, Juozas Budzeika,
MIC, Marianapolis 1953 m. 46 pusi........................................  $6.46.

MARIJA' DANGUJE IR ŽEMĖJE, Vyskupas Vincentas
Brizgys. Knyga skirta gegužės mėnesio pamaldoms. L.
Knygos Klubo leidinys. 1956 m. 142 pusi. Viršelis ir ap
lankas Jonct Pilipausko................'............................................ $1.56..$1.10

MARIJOS ŽODIS FATIMOJE, Marijos aiisireiškiiiių 1917
m. Fatimoje aprašymas, kan. d r. P. Aleksa, 1951, Liet.
Kat. Spaudos Draugija, 128 p................................................. $1.06..$6.75 | Rricio

NAMAI ANT SMĖLIO, “Draugo” premijuotas romanas, Jur- •
gis Gliaudą, “Draugo” Bendradarbių Klubo leidinys,
1952 m., Chicago, III., 244 pusi............................................ $2.00..$1.56

NEMUNAS, S. Kolupaila, 1956, Chicago, 111., su žemėlapiais,
237 pusi..................J........................... ..................................... .. $2.56..$1.85

NUSIDĖJĖLĖ, Karolė Pažėraitė, apysaka, išleido Australi
jos Lietuvis, 1952 ............ <................................................. .. $2.66. .$1.56

NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ, F. M. Dostojevskis. Vertė
J. M. Balčiūnas, šešių dalių romanas su,epilogu. Išlei
do Nemunas 1953 m. antrą leidimą. I-rnas tomus 302 p. $3.66. .$2.25
II- ras tomas 256 pusi................................................................. $2.50,.$h85
III- čias tomas 366 pusi............................................................. $3.00. .$2.25

ORĄ PRO NOB1S, Jurgis Gliaudą. “Draugo” premijuotas
romanas. 1953 metų. L. Knvgos Klubo leidinys. 448 psl./$4.06 

CįUTLINE HĮSTORY OF LITHUANIAN LITERATURE by
A. Vaičiulaitis, 1942, Chicago, p. 54 ................................ $6.50

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

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

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

PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIE.T1. F. M. Dostojevs
kis. Vertė V. Andriukaitytė. Antras leidimas. Nemuno
leidinys. 1955 m. 1 tomas 266 p............. ■......... ....................

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

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

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

PIRMASIS RŪPESTIS, J. Jankus, novelės, 1951, Liet. Kny
gų Klubo leid., 214 p. .............................................................. $2.00.

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

POPIEŽIAUS CELEST1NO VI LAIŠKAI ŽMONĖMS. 216
pusi. Išleido L. Kn. Klubas, 1953 m.................................... $2.00.

PRAEITIES PABYROS, kun. A. Petrauskas, 19.34, 192 p. $0.50 
1 PRAMONES DEMOKRATIJOS PAGRINDAI, Uosis, 1923,

Boston, Mass., 146 p......................... ’..........................................
PRINCAS IR ELGETA, apysaka, Mark Twain, pertiirtas iš 

iš anglų kalbos, išleista Vokietijoje 1951 m., 192 psl...
J RAIDŽIŲ PASĖLIAI, Jurgis Gliaudą.-Romanas iš knygne

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

Morkūnas 1953 m. 64 p.......................................................... $1.00
SAULĖS LAIKRODŽIAI. Poezija. Henrikas Nagys. 90 psl.

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

Klubo leidinys. 1954 met. 418 pusi........................................ $3.50. .$2.65
SAULUTĖ DEBESĖLIUOSE. Leonardas Žitkevičius. Lai

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

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

bo leidinys. 1955 met. 252 pusi...............................................$^.50. .$1.85

$4.50. .$3.46
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I

.$6.05

. $6.30

.$3.06

.$6.35

$2.66.

$2.56.

$2.56. .$1.85

$6.75

$6.56.

$3.60.

Knygos Klubas, Chicago, III. 832 pusi.

LIETUVOS VYČIŲ DOVANĖLĖ, kun. dr. M. Gustaitis, 1915,
“Draugas”, 28 p................................. .. ....................................$0.15..$0.10

LIETUVOS PAJŪRIO PADAVIMAI. Pamošė Dr. J. Remei
ka. Virš 20 padavimų. Tinka jaunimui ir suaugusiems.
Tremties leidinys, 1954 met. 114 panti. Kieti drobiniai 
virfehai, paauksnetos raidės ........................'-.i....•.»’4. $2.00.. $Į.&Q

$6.00. .$4.50

Moterys dominavo 
balsavime

Moterys balsuotojos atsižy
mėjo JAV politinėje istorijoje 
pereitą lapkritį dviem punk
tais : 1&

1. Pirmą kartą, kaip joms bu
vo duota teisė balsuoti prieš 36 
metus, moterys ėjo prie baisa-, 
vimo urnų, prezidento rinkime 
tokiu pat skaičiumi, kaip ir vy
rai.

2. Tai buvo moterų balsavi-, 
mas, kuris nulėmė Eisenhowe- 
rio laimėjimą ir Stevensono pra 
laimėjimą 1956 m., lygiai, kaip 
ir 1952 m.

Po rinkimų savo pranešime 
Gali ūpo, Amerikos Viešosios 0- 
pinijos instituto, statistikai pra! 
rieše, kad pusė daugiau, kaip i 
62,000,000 balsų, paduotų lap- 

rinkimuose, buvo mote-

Tel. REliance 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

ŪDYTOJAS IR CHIRURGĄ 
IKTI'Vtg GYDYTOJAM.;

8925 West 59tb Street 
* r >t«t. «:8O—8:3»

ošimi MiitArt*

rų. i

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

IŠ WGES stoties — Banga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—S v. 
NUO PIRMAI). IKI PENKTAI). 

9:45 iki 9:3(1 vai. rytu 
ŠEŠTAI). 8:30 iki 9:30 ryte 

SEKMAI). 8:50—9:30 v. r. iš stoties 
WOPA — 1JOO kll.

7159 So. MAPLEWOOI) AVĖ. 
Chicago 29, III. HErnlock 4-2413

1
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.$1.56
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.$1.50
$0,35

$0.65

.$0.35
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.$0.75
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Tel. ofiso HE 4-0009, re/.. PK 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

1957 W. ‘rarflelr 'bva
V AE: 1 4 ir e

* ttb'lieni&J) nuo l iki 4 vai. p. p
‘šskvrur -ęetvlrtad. Ir sekmai!

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South VV este r n Avenue 
vai.: kasdien 10-12 vai i, 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10 . vai Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: P K 8-3229 
Ros telef. WAlbrook 5-5070

• .1. ofiso HE.4-5849. rez. HE.4-2324

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Pirm., ketvlr., penKt. 1-4 Ir 7-9 
1-6, treč.ir šešt. pagal sutarties

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th S t., Cicero 
Rez. 1631 S. 49th Avė., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir o-s vai. vak., 
itakyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. I.Afayette 3-3210, Jei 
neatsiliepiu, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA LR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL, Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak. pirrfi. antr., ketvirt 6-8:80 v. 

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ Ht VAIKŲ EIGŲ 
SPECIAEISTE

7150 South M'estern Avenue
(MED1CAL BU1EDING)

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

Offive tel. RE 7-1199 
, Ties. tel. U’Alhrook 5-37B5

ofiso PKospeet 9-2210 
* PRospeet 9-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

i SPEE. CIŲItl IKil.lOS EIGOS 
5700 So. Wood Street

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujau adresas: 4255 W. CSrd St 
Ofisu tel. ItEliunce 5-4410 

Heald. telef. UHovehUI. U-O6I7
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. m. 

Pcnktad. tik imi pietų.
Trečiad. ir ftefttad. pagal sutarti

Ofisu tel. CLiffsIde 4-2H96 
Ih-zideneijos: liAl'uyette 3-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street
(kumpiui 47th ir Hermltuge)

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

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North AVaeker Drive 
(ftvįc Opera House, kainb. 858)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 9-2294

5002 Wesi liith Str.. Cicero 
Vai kasdien 5-8. ^eStad. 1-2 vai. 

Tel TOvvnhull 3-0959 
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Re/td. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai
Antr.

DR. J. ir, K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
i Priima ligonis pagal susitartma 
I 061 valandos skambinti telefonu 
i Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 

p. p. kasdian išskyrus trečiad. Ir 
šeStad.

Res. tel. GRovehlll 9-5003

DR. VL BLAŽYS

DR. JULIJA MONSTAVIčIUS
GYDYTOJA 

Office: 10718
Buto 1653 VV

Vai1.: kasdien
Vai.: kasdien

ISskirus trečiad, 
iki 4 vai. popie

Tel,: Ofiso -
Buto —— B

TU CKTRURGĖ
South Michigun Avė.
103 St., Beverly Hills
tjiuo 6 v. v. jki 9 v. v’4 

nuo 0 v. v. iki 9 v. v., 
šeštadieniais nuo 1 j

et.
I’l’llman 5-9799

SEverlv 8-3 9 46

Ofiso PIEmlock 4-5815 
Rez. HErnlock. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PIjAVCIV ’R VIIIAUS EIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais šv. Kryžiaus ligoninei 

Priima pagal susitarimu

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

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

šeštad. I®—12. Trečiai). uždaryta
EAfayette 3-4949.

Namų — CEdurcrest 3-7789

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI III CHIRURGAI 
3259 South Ilalsted Street

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vietory 2-1484. Resid. 2437
W. «2nd St., tel. Kepnblic 7-8818.

SŪNUS PALAIDŪNAS, Vysk. Fulton J. Šiitam, išvertė Kun.
J. Karalius, išleido Liet. Knygos Klubas. 1952 m., 174 p. $2.60. .$1.56

ŠVENTŲJŲvGYVENIMAI, kun. dr. K. A. Matulaitis, MTC.
1949, Marijonų leid., 714 p............................ ............................  $3.06..$2.25

TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS KONGRESAS SYD-
NEY, AUSTRALIJOJE, vysk. P. Būčys, MIC., 1929. 244 p. $1.25. .$.96

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ, P. Kesiūnas, 3-jų dalių roma
nas iš bolševikų okupacijos, išleido autorius, Chicagoje,
1953 m., 293 pusi......................................................... ................ $3.00. .$2.25

TĖVAS PLIUS, Kun. Dr. Viktoras Rimšelis, MIC. Kunigų
Marijonų Seminarijce leidinys, 1955 m-, 152 pust...........$2.60..$1.50

THE BOOK OF OUR PJLGRLMAGE, by Adam Micketvicz, 
translated by J. K. Tautmyla, printod in Chicago, 1950.
63 pages.................................................................... ............... .  $1.06,.$0.75

THE'FIRST MARIAN READER (Folktales, legenda, and 
short stories translated from the Lit,hu8nian langhage)
1951, Chicago, p. 96 ...................................................į....... $1.00. .$Q.75

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

THE LITHUANIAN LANGUAGE, A. Characterization by
Alfred Senn, Ufliversity of Pennsylvania. 1942. 52 pages $0.50

TRUMPA DIENA, Alė Rūta, Rmnanas. Laimėjęs “Draugo’ 
premiją. Liet. Knygos klubo leidinys. 1955 m. 434 pust .

URVINIAI ŽMONĖS, Juozas Kralikauskas. Gyvenimas ir 
darbas Kanados aukso kasyklose. Liet. Knygos Klubo lei
dinys. 1954 m. 280 pust ........................................................... $2.75.

UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, A. Gervydas, 1950, “Draugo” sp.
219 pilsi..................................................... ....................................... $2.25.

.$0.35

$4.00. .$3.00

.$2.00

.$1.65
VALERIJONO LAŠAI, sutaisė ir sumaišė Dr. 8. Aliūnas.

Jūraoristika. Nemune leidinys. 1954 m. 64 p........................ $1.00..$0.75» *
VARGDIENIAI, Vietor Hugo.A^ertė Pranas Povilaitis. Ant

rasis leidimas. Nemnnc> leidinys I tomas, 1955 m. 390 pus. $3.50. .$2.65

VIBURNAKČTO VARGONAI, Česlovas Grineevičins, neįti
kėtinos istorijos, išleido Liet. Knygos Klubas, 1953 m.
132 pusi...................................................................................... $1.5O%.$Į.1Q

WH0 IS W0RSE STALIN OR HITLERT, T. Angelaitis,
1950, 48 p.................................................................................... $0.75

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

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

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street

Chįcago 29, III.

.$0.65

.$1.50

PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenue

(Kampas 47-tos ir Daman Avė.)
Vai. kasdien nuo 9—8 vai. vak 

Seštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. lę kitu laiku pagal sutarti 

Telef. ofiso EAfayette 3-0048 
Rez.: WAlbrook 5-3048

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westem Avenue 
Chicago 29, III 

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpiihlie 7-4900 

Rezldencla: GRovehlll G-8101

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 

Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:10 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrgtnia 7-0036.

Resfdenci >jos tel. BEverly 8-8244

•TeL ofiso VI 7-OAOO, rez. RE 7-9807

- DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Californla Avė.

VAL.: 2—4 Ir 6—8 v. p. p 
ftešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius

9flao telef. YArds 7—1190 
. Rezidencijos — STewart 8-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 85th Street
(kampas Halsted Ir 86-ta gatvO) 

VAL. 1—4 Ir 6:30—3:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAlhroolt
6-1590

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Cente*

6182 South Kedzie Avenue
VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

5-2970 
Rea H Hito p

$3.50. .$2.65

Tel. Ofiso PR. *838. rez. RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

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

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:3<> 
iki 9 vai Trečlnd Ir šešt. uždaryta

r»>»fona> GRovehlP «
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ
MiTAIKO IKINII'Š 

h i* n don ® 12 Ir 7 -f * » paga
■,,»i<MF<r«i Iš"’’yru. trečl* Benius

2422 W. Marųuette Road

Ofiso telefonas — RIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer AVcnue
(Kampas Kedzie ir Archer) 

VAI., kasdien nuo 2:00 iki 9:90 v. 
Trečiad. ir sekinad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SI’EC. CHIRURGINĖS IR 

ORTOI’EDINĖS LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Tel<-f. REpnblic 7-2200

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

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

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

Tel. ofiso YA. 7-1787. rez. PR. 9-1030

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šaukite Mliluiiy 3-00M1

Tel. ofiso He. 4-2123, rez.PR.(1-8484

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir
sekmadieniais uždaryta '

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VAUS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p

Tek ofiso PRospeet 0-9400
Kezid. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
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 Vietory 2-1581
Rez. Vietory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso PIt. 1-0446, rez. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 VVest Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 iki 8 vaa 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 0-0257, rez. PR. 9-6950 

Rezld. (1900 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 7-182D 1 

Pritaiko akiniua 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street

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

0UR

S?

A

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopcdas - Prots-zbrtaa

Aparatai-Protezal, Med. ban
dažai. Spi'c. pagallia kojom 

(Areli Supports) Ir 1.1.
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEI1I.IOS TECHNIKOS LAB.
2850 W. 6.3 r d St.. Chicago 29. III. 

Tel. Pl<on|N*eš 9-5984

Perskaitę “Draugą”, duokite 
kitiems!

Skelbkitės “Drauge”
D R A U G- A S

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

4545 W. 63rd St., Chicago 29. Illinois,__________ Tel. LUdlow 5-8500
ICntered as Recond-Clana Matter Mareh 81, 1916, at Chicago, Illinois

I nde. the Art of Mareh 8, 1879. i
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NAUJ. MASKVOS BANDYMAS j
Pirmadienio vakare, kai Sovietų Sąjungos užsienio reikalų 

ministeris Šepiiovas augščiausios tarybos suvažiavime pareiškė, , 
jog sovietai pasiūlė Vakarų didiesiems taikiomis priemonėmis ir 
kartu spręsti Artimųjų Rytų taikos klausimus ir teikti ekono
minę pagalbą arabų kraštams, Sovietų Sąjungos užsienio rei- 1 
kalų ministerija tuo reikalu oficialias notas jau buvo įteikusi ' 
JAV, Anglijos ir Prancūzijos ambasadoriams Maskvoje. So
vietų įteiktos notos dar greičiausiai nebuvo persiųstos į Washing- 
toną, Londoną ir Paryžių, kai sovietai pagarsino jų pagrindinius 
s ekimus. Diplomatiniu požiūriu tai nėra draugiško bendradar
biavimo ženklas. Sovietai iš anksto netiki, kad vakariečiai jų 
pasiūlymais žavėtųsi, bet tai daro propagandiniais sumetimais, 
kad p itaikautų arabams ir parodytų neutraliesiems, jog sovie
tai rūpinasi taika.

Pusės metų bėgyje tai jau antras sovietų bandymas pasi- , 
daryti Artimųjų Rytų jėga taikiomiS priemonėmis. Pirmą kartą j 
sovietai buvo kviečiami bendradarbiauti, bet nedominuoti Art. 
Rytų reikaluose. Po Egipto Nasserio paskelbto Suezo kanalo- 
nacionalizavimo praėjusią vasarą Londone įvyko tarptautinė kon
ferencija Suezo reikalams svarstyti. Joje dalyvauti buvo pa
kviesti ir sovietai, nors sovietų interesai (ekonominiai) Suezo 
kanale buvo labai menki. Sovietų kvietimu norėta užtikrinti 
taiką Art. Rytų erdvėje. Sovietai buvo pakviesti bendradarbiau
ti, bet, atvykę į konferenciją, jię panoro dominuoti ir Londono 
konferencijoje, ir visuose Art. Rytuose. Sovietai tada šimtapro
centiniai palaikė vienašališką Egipto pusę. Kai jiems nebuvo nu
sileista, naujoje Londono konferencijoje sovietai nedalyvavo.

Nelaimingai baigtoji Anglijos ir Prancūzijos karinė invazija 
Egipte skaudžiai palietė Anglijos ir Prancūzijos ūkinį gyvenimą 1 
ir pažeidė karinę garbę. Invazijos pasekmėje turėjo kristi Ang
lijos min. pirm. Edenas, invazija siekęs nuversti Nasserį. Ang
lijos ii’ Prancūzijos įtaka Art. Rytuose krito ligi nulio. Susidarė 
nauja padėtis, kurioje sovietai nori pažvejoti, siūlydamiesi sėsti 
į vieną valtį kartu su JAV, Anglija ir Prancūzija žvejybai Art. 
Rytuose.

NEPRIIMTINI SOVIETŲ SIŪLYMAI
Naujieji sovietų siūlymai Art. Rytuose taikai užtikrinti va

kariečiams nėra priimtini. Nors taikos išlaikymas neramiuose 
Art. Rytuose vakariečiams ir yra svarbiausias tikslas, bet so
vietai taikos vardu ir dabar siūlo ne bendradarbiavimą, bet so
vietinį dominavimą, kuris neveda į ramybę ir taiką. Tiesa, so
vietai žada sustabdyti ginklų siuntas į Art. Rytus, ką JAV jau 
seniai vykdo nuo Suezo krizės dienų. Bet sovietai kartu siekia 
teikti arabų kraštams ūkinę pagalbą, kai JAV tokią pagalbą yra 
pasiūliusios pačios vienos. Sovietai atvirai sako, jog Suezas pri
klauso vienam Egiptui ir Egiptui turi būti patikrinta Suezo lai- j 
vin nkystės kontrolė. Sovietai taip pat primena, jog jie parems 
Egipto reikalavimus, kad Anglija ir Prancūzija sumokėtų Egip
tui karinės invazijos metu padarytus nuostolius. Londone jau 
prieš dvi savaites būgštauta, kad įsidrąsinęs Nasseris pareika
laus iš Anglijos ir Prancūzijos karinių nuostolių padengimo, ki
taip garsindamas Suezo blokada, jei Jungtinės Amerikos Vals
tybės ir toliau bandys įtikti Nasseriui ir sieks su juo palaikyti 
artimus santykius. Sovietai skatina Nasserį tai daryti. Bet gi 
svarbiausias sovietų reikalavimas — panaikinti JAV karines ba
zes arabų kraštuose. Svarbiausia JAV karinė bazė yra Saudi 
Arabijoje, kurios tolimesniam išlaikymui užtikrinti į Ameriką 
buvo pakviestas Saudi Arabijos karalius it kuriam Amerikoje 
buvo rodoma išskirtinė pagarba.

Amerikos spaudos apžvalgininkai nurodo, jog naujieji so
vietų siūlymai negali būti priimti. Nors jie padaryti taikos var
du, bet tikrumoje tuose siūlymuose taikos negalima rasti nė su 
žiburiu. Sovietai savo siūlymais turi du tikslus: gundyti arabų 
kraštus nepriimti vadinamosios Eisenhowerio doktrinos, kurios 
priėmimas sustiprintų JAV padėtų arabų kraštuose, taipgi veikti' 
JAV Senatą, kuris artimiausiomis dienomis turi patvirtinti Eisen- 
howeriO doktriną, kad jis neskubėtų ir pažvelgtų į sovietinius 
siūlymus.

Sovietai braunasi į arabų kraštus gąsdinimais, ginklų siun-1 
tomis ir klastingomis priemonėmis. St. Daunys

Į PROTĄ IR
P. STRAVINSKAS,

Tautininkų vadų ir jų spau
dos žmonių agresija prieš VLIK, 
ALT ir visą mūsų bendrinę 
Lietuvos laisvinimo organizaciją 
pasiekė tokią ribą, kurios ir įsi
vaizduoti nebuvo galima. Savo 
didybės, keršto, neapykantos ir 
kitų aklųjų astrų pagauti, jie 
pasiryžo galutinai sunaikinti vi
sas bendrines mūsų laisvinimo 
institucijas, visą laisvinimo or- 
ganizaciją, ir jos griuvėsiuose 
iškelti savo “pergalės” vėliavą.

Pažiūrėkime, kokiais keliais 
ir vingiais jie šito sayo pražū
tingo plano priėjo. Kaip jie ry
žosi imtis tokių veiksmų, kurie 
tenka kvalifikuoti nusikaltimu 
prieš tautą ir valstybę tikrąja 
šio žodžio prasme.

Tautininkai dalyvauja VLIKo 
steigime

1913 metais lapkričio mėnesį 
visos lietuvių politinės grupės 
sutelkė savo jėgas ir vokiečių 
okupuotoje Lietuvoje įsteigė Vy 
riausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo; 
Komitetą. VLIK^, vadovauti; 
Lietuvos laisvinimo darbams ir 
kovoms, o taipgi. Lietuvą išlais
vinus, atstatyti jos suvereninių 
organų svetimos jėgos laikinai 
sutrukdytą veikimą ir atkurti, 
valstybės demokratinę santvar
ką. šiame VLIKo įsteigime daly 
vavo ir tautininkai.

1944.11.16 dieną paskelbiama! 
tautai VLIKo deklaracija. Jos 
įvade aiškiai pabrėžta: 1) kad'

* t
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BUDRUS PIKETUOTOJAS

__ ag

gal galimybę” minėjimus “savo 
I iniciatyva”, jau be aukų rinki

mo bendram laisvinimo darbui.
Ir taip tuo nedoru motyvu jie 

i kėsinasi sulaužyti mūsų geruo- 
; sius įpročius ir jau keliasdešimt 
, metų Vasario 16-ją praktikuo
tas mūs tautinio solidarumo tra 
dicijag švęsti aną Tautos Dieną 
visems bendrai. Lietuvos žydai, 
rusai, vokiečiai, net lenkai, su 
kuriais visad minėjome tą Ne- 
prikl. Dieną bendrai laisvoje mū 
sų tėvynėje, stebėtųsi iš mūsų!

Mes klausiame:
D Ko siekiate jūs tok:ais sa- 

| vo "laisvinimo” darbais Vasario 
16-jų ir kam jūs tą iškilmingą 
Tautos Dieną rengiatės patar
naut?

Velnias per daugelį durų atei
na į mūsų sąžinės namą, tai yra 

Į į mūsų sielą, tačiau tik vienus 
I tėra durys, per kurias jį galime 
išmesti, tai mūsų išpažintis.

— šv. Antanas iš Padvos

Yra kažkas didinga ir kilnu 
apie Dievą kalbėti, tačiau dar 
didingiau yra Dievui pasišvęsti 
ir dėl Jo siekti šventumo.

— šv. Grcgorius Nazianzietis

Philadelphijoj streikuojantiems prekių krovėjams padeda piketuoti šuo, kadangi kai jo savinin
kas eina piketuoti, šuo nenori pasilikti namuose. (INS)

Į SĄŽINĘ!

Cleveland, Ohio

VLIKas yra sudarytas lietuvių 
politinių grupių, ka:p tautos po
litinės minties reiškėjų ir vyk
dytojų, 2) kad jis sudarytas 
siekti pagrindinių, augščiau nu
rodytų, tautos išsilaisvinimo ir 
valstybės atstatymo tikslų* 3) 
kad jis sudarytas, kaip vieninga 
tautos politinė vadovybė, o tuo 
pačiu ir kaip jos vienintelė at
stovybė tragiško jos likimo die
nose. Iš deklaracijos tolesnio 
teksto matyti, kad VLIKo as
meny prabyla į tautą jos poli
tinis organas, vykdąs suvereni
nę valdžios galią, netgi ir legis- 

; liacinę (žiūr. deki. 4, 5 ir 6 
str.). — šią deklaraciją pasira
šo ir tautininkai. Tuo jie doku
mentuoja VLIKo pripažinimą to 
kiu, koks jis įsteigtas.

Dalyvauja VLIKo atkūrime 
užsienyje

1945 metais, pasibaigus karui, 
VLIKas jo politinių grupių at
kuriamas užsienyje, Vokietijoje. 
Jis atkuriamas, koks buvo įsteig 
tas Lietuvoj, būtent, kaip poli
tinis organas, kompetentingas 
siekti ir vykdyti tautos valią ( 
ir pasiėmęs vadovauti visiems 
Lietuvos laisvinimo darbams iri 
kovoms. VLIKo atkūrime daly
vauja ir tautininkai.

1945 metais birželio 18 dieną 
VLIKas savo memorandumu į 
gen. Eisenhovveriui, kaip Vyriau ( 
šią jam Sąjunginių Pajėgų Karo 
Vadui, pareiškia tautos ir vals-

tybės vardu reikalavimus grą
žinti Lietuvai laisvę. Jis ten ak
centuoja, kad esąs vienintelė 
tautos ir valstybės atstovybė. 
Kad jam yra subordinavęsi ir 
Lietuvos valstybės pasiuntiniai. 
Tatai jis pareiškia su tų pa
siuntinių žinia ir pritarimu. Tai
gi VLIKas jo politinių grupių 
sutarimu pristatomas ir čia, 
kaip tautos atstovybė. Memo
randumą pasirašė ir tautininkai. 
Tuo jie dokumentavo ir pakarto 
tinai patvirtino, kad VLIKas 
ir tremtyje atkurtas, kaip tau
tos politinė vadovybė. Tuo me
morandumu ir eile kitų raštų 
VLIKas buvo pristatytas ir pa-i 
šauliui tautos atstovybe.
VLIKo pripažinimą dokumentuo 

ja kartu nu Lietuvos 
pasiuntiniais

1946 metais l’epos mėn. 27 
dieną VLIKo atstovų ir Lietu
vos pasiuntinių konferencija 
Berne nutaria:

47. “Nedelsiant sudaryti poli
tinį organą, kuris vykdytų vy
riausybės funkcijas, pagal 1922 
m. Lietuvos konstitucijos dva
sią.

48. Formaliai šis organas su
daromas 1944 m. vasario 16 d. 
VLIKo deklaracijos nustatyta 
tvarka...

50. Sudarius šį organą, VLIK 
vykdo Seimo funkcijas, kontro
liuodamas vykdomojo organo 
darbus ir nustatydamas jo po
litikos liniją”.

Šį nutarimą pasirašo VLIKo 
politinių grupių atstovai, jų tar 
pe ir tautininkų atstovas p. B. 
Gaidžiūnas. Taip pat ir Lietu
vos pasiuntiniai su jų šefu p. St. 
Lozoraičiu. Taigi konstatuoja-1 
me:

1) kad tautininkai pripažino 1 
atkurtą Vliką tokiu politiniu or
ganu, kuris, esant reikalui, gali 
sudaryti Respublikos vyriausy
bę. netgi ir egzilinę;

2 kad jie pripažino VLIKą 
teis’škai išgalinčiu, esant reika
lui, pasiimti vykdyti netgi Sei- 
mo funkcijas;

3) kad tatai pripažino ir raš

tu patvirtino taip pat Lietuvos 
pasiuntimai su jų šefu p. St. 
Lozoraičiu.

Sizifo akmuo rieda atgal 
pakalnėn...

Po viso to tautininkai nu
sprendžia visą savo darbą pa
versti niekais:

1) jie užmiršta, kad 1943 me
tais steigė VLIKą, kaip tautos 
valios reiškėją ir vykdytoją;

2) nebeprisimena jų pasirašy
tosios VLIKo 1944.11.16 d. de
klaracijos ir jos paskelbimo, kar 
tu gi ir savo įsipareigojimų tau 
tai;

3) jie užmerkia akis ir neno
ri matyti, ką pasirašė gen. Ei- 
senhoweriui, kaip vyriausiajam 
Sąjunginių Pajėgų Karo Vadui, 
1945.IV.18 d. memorandume;

5) jie numoja ranka į visą 
tai, ką apie VLIKą rašė ir kuo 
jį pristatė anuomet visai eilei 
užsienio valstybių, taip pat ne
vienai tarptautinių institucijų;

6) jie sako nieko nežiną apie 
Berno konferencijos nutarimą 
ir nebepažįsta jau po tuo nutari 
mu padėto jų atstovo p. B. Gai- 
džiūno parašo.

Jie prabyla savo spaudoje iki 
tol jų visai nekalbėta, iš jų ne
girdėta kalba. Jie skelbia mums, 
k3d, esą, VLIKas nesąs jokia 
tautos politinė vadovybė, jokia 
tautos atstovybė, o tik viena iš 
daugelio mūsų "visuomenin'ų or 
ganizacijų”. Jie aiškina savo 
spaudoje, kad VLIKas neturįs 
teisės ne tik kalbėti ir veikti 
tautos vardu, bet dargi net ir 
vadovauti Lietuvos laisvinimo 
darbui.

Ir ta'p jie. lyg anas mitologi
nis Sizifas, jridinęs sunkų ak
menį į kalno viršūnę, tyčia pa
leidžia jį riedėti į pakalnę atgal.
Steigia organizaciją VLIKui 

išsprogdinti
J'e, talkininkaujami savo vien 

minčių, veikiančių kitais var
dais, išstoję iš VLIKo, įsistei
gia VLIKui lygiagretinę organi
zaciją, vad. Lietuvos Nepriklau 
som. Talką, neva laisvinimo tik

slais. Bet jų LNT ikšiolinė veik
la parodė, kad tai yra ne organi 
zacija laisvinimo darbui dirbt, 
o jam trukdyt, tik VLIKui kom- 
promituot, jam kenkt, jį išsprog 
dint.

Steigia savo fondą Tautos 
Fondo sąskaita

Jie įsisteigia savo vad. LN 
Fondą, ir su savo aukų lapais 
braunasi j mases Vasario 16-ją, 
kada renkamos aukos bendri
niam Lietuvos laisvin'mo dar-' 
bui. |

Jie įsidrąsinę aiškina, Kad da 
lis Vasario I6-sios proga surink 
tų Liet. laisvinimo aukų jiems 
pr'klausanti. Jie tiesia ranką į 
mūsų, visų lietuvių, bendram 
Lietuvos laisvinimo darbui su
dėtas aukas, norėdami jų dalį 
paglemžti savo LN Talkos pra
žūtingam skaldymo darbui.

Jie kursto žmones, kad neda
lyvautų tuose minėjimuose, kur 
numatomos rinkti aukos ben
dram Lietuvos laisvinimo dar
bui. Tai, Vadinas, protestas dėl 
rinkimo aukų Lietuvos laisvini
mo darbui! Protestas, kurį skel
bia politinės grupės, pasivadi- 
nvs'os “tautininkais”, “laisvės 
kovotojais”, “Lietuvos atgimdy
to jais”... O tempora, o mores!

Skelbia “sankcijas”...
Reikalaudami iš mūsų. kad 

mes bendriniuose Vasario 16- 
sios minėjimuose nerinktume 
aukų Tautos Fondu1’, jie stato 
mums i nedorą sąlygą, kurios 
vykdyti neleidžia mums mūsų 
sąžinė ir lietuvio garbė. Jei to 
neįvykdysime, jie skelbia visai 
nedalyvausią bendriniuose minė 

! jimuose ir kursto kitus juose 
nedalyvauti. Tai, vadinas, jų 

Į “sankcija” mums, kad mes drįs
tame rinkti aukas visų mūsų 

į,bendram laisvinimo darbui!
Laužo susiklojusias Vasario 16 

tradicijas
Jei mes nevykdysime tos jų 

sąlygos, j:e sakosi rengsią "pa-

2) Kiek naudos bus tautai, jei 
jums pasiseks sugriauti VLIKą, 
kurį jūs patys ste'gėte, kurį tau 
tai, kaip jos vieningą politinę 
vadovybę, drauge su kitais pri- 
statėte, kurį visam pasauliui, 
kaip vienintelę tautos atstovybę,; 
rekomendavote?

3) Kas džiaugsis, jeigu jums 
pavyks visą mūsų laisvinimo or
ganizaciją paversti griuvėsiais, 
ko jūs jau seniai trokštate ir 
prie ko planingai einate?

Mes sakome;

Pergalvokit, ką darote. Mes 
apeliuojame į jūsų protą ir są
žinę ! \

PIGIU IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU

BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS

naują dideli «un<rv«tjTni 
u apdraudė 

W. fllrt St Ohicago. OI
T*i PPencntt «-27fU

IŠ ARTI TOLI B . DŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠE RE KAS
4546 S. Wood St., Chicago 
9, Illinois, tel. VI 7-2972

a

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

28 tęsinys
Linai kalba patinka. Ji dar labiau šypsosi, užde

da ranką ant dviračio vairo ir taria dusliu balsu:
— Ačiū už padrąsinimą ...
— Tu užkimus?
— Nieko praeisi — Lina nori pasitraukti.
— Tss, važiuojame pas Norvaišus. Vardinės! 

Kviesti ir nekviesti renkas. Ten bus ir Julius. Suspė
si vakaruškai pasirengti.

— Nee, — nutęsia dar labiau užkimusiu balsu. — 
Aš jum dėkinga. Turiu eiti namo, laukia svečiai.

Ji atsisako ne dėl svečių. Kaip lįs pas Samanės 
gimines! Algis jos pusbrolis. Ar nematė, kas dėjosi 
vakar: užsispyrė iškelti tą pupų pėdą. Jis, tas gimna
zistas, prikalbėjo, kad Samanė aukotųsi!

— Taigi, visi mes užsiėmę svarbiais reikalais. 
Toks jau žmogaus gyvenimas: rengi sau dirvą, kol 
kiti tave nurengia. Na, sudie, paniulaite. Žiūrėk! — 
šūkteli ir nusiveja vežimą, kuris dingsta toli toli 
žmonių daugybėje.

Įlėkęs į Norvaišų vartus, jis pirmas statosi dvi
ratį prie darželio tvoros ir jau nori žengti vidun, bet 
klebonas sulaiko ir klausia pasivedęs nuošalln:

SELFO SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBR00K 5-8202

FEIįRFARY-VTSARIO 14, 15, 16 d. d.

’ MARTELL THREE STAR COGNAC Filth $4.93

F COURVOISIER THREE ETR COGNAC $4.98

| IMPORTED FRENCH COGNAC Fifth J$3.49

Į GKAIN ALCOHOL 190 PROOF V.S.P. Fifth $4.89

[ CINZANO VERMOUTII
' • Dry or Sweet Fifth $.|39

F KIJAFA WINE Fifth $|.69
[ LANG’S 8 Year OLD SCOTCH «™h $4.59

‘ CURACAO LIQUEUR $3.59

Į BARCLAY’S GIN (Full Quartj $3.29

| STEINHAGER (ITRQUELL) Fifth $4.59

— Ką tu sumanei su ta alga?
— Klebone, aš tamstos žodžius vykdau! Vakar 

sakėt ir pažadėjot, kad su laiku sėsiu į bankelį už pu
sę algos. Kai alga bus didesnė, didesnė buk ir mano i 
pusė... — Linkus sumiksi ir veria vartelius. Kop- j 
damas per slenksį, jis užtraukia:

— Aš ne gert atėjau, ne ūliot atėjau; savo mielo 
kaimynėlio vinčaivot atėjau ...

Nors su Norvaiša jo pažintis tik kepurinė, bet; 
Linkus glėbesčiuoja šeimininką, bučiuoja, klegina sta
lą. Arčiau durų, kur susėdęs jaunimas, ir pats įsi
spraudžia, visai nesivaržydamas į didžiūnų vietas. 
Čia jis geresnį kąsnį įsidės, kikens, rusens nesibaigia
mais juokais.

Puošniam stalo gale, kur tortai ir pyragai susigrū
dę, Julius tuoj žarsto komplimentus, stengiasi patar
nauti, įtraukt į ginčus, kad niekas nepažiūrėtų į 
laikrodį.

Vienu metu kažkas sušunka: “Žiūrėkite, kas gi 
ten?!”. Stalas nuščiūva ir žvilgteri pro langą. Pakelia 
akis ir Gimbutas. Jo veidas niaukiasi. Nežymiai link
teli galvą klebonui, duodamas ženklą, kad ir jis pa
žiūrėtų.

Iš stalo galo atsikelia kunigas Senkus, atsistoja 
Gimbutui už nugaros ir pats savo akim mato, kaip iš 
klėties išeina jo vikaras, Samanė ir Algis. Klebonas 
sumirksi. Sakė vikaras sėdi namie, o kur atsitrenkė? 
Su ja! Dar ginklanešis!

Suolai suklega. Norvaišaitės skuba kviesti vidun. | 
Julius sėdi nugara į langą. Apsisukęs ir jis dirsteli irf 
vos nesusikeikia balsu. Jam viskas aišku, ko jie at- 
lindo. Repetuoja, kala ir kala, žudo mergaitę tas stul
pinis vikaras!

Tuo metu kunigas Jagaudas pasiima prie klėties į

stovėjusį dviratį su dinamėliu ir nuvažiuoja. Ir Gim
butas ir klebonas mato numerį T1 366.

Klebonas prikanda lūpą ir atsisėdęs vėl pradeda 
juokauti, kad niekas nepastebėtų jo rūpesčio. Norvai
šaitės įsiveda Algį ir Samanę.

— Iš kur tu čia atsiradai? — klausia niūrus 
Gimbutas.

— Mes truputį rengiamės, — už Samanę atsako 
Algis. — Susirgo viena artistė, tai Samanei reikėjo 
gelbėti vakarėlį. Ji svarbiausiame vaidmeny. Kvie
čiame visus!

Linkus neišlaiko ir suklega;
— Hi, vakar išsigynė, o šiandien vaidina! Talen

tai veržiasi. Kas galės išlaikyti? Visi urmu ateisime!
Julius nervinasi sudirkęs. Kažkur paspruko anek

dotai, negali greit prisiminti. O jų būtinai reikia. Ne
žinia, kas bus. Linkus visai neinformuotas, varo agi
taciją už vakarėlį. Dar ko gero tuoj suragina visus 
į žygį.

Klebonui niekas jau negardu. Pasikeičia žvilgs
niais su Gimbutu, ir abu išeina. Paskui vienas išva
žiuoja, o Gimbutas grįžta. Julius mėgina įtraukti į 
istoriją, į karus su Maskva. Tegu pasakoja, tegu sėdi 
kuo ilgiau. Bet kas bus iš to? Samanė vistiek sužinos, 
kas svečiavosi pas Norvaišus. Ne posėdis, ne tarny
bos reikalai, nepasiteisinsi negalėjęs ateit į vaidini
mus. Jis ten nė kojos nekeltų, bet — Samanė. O jei 
nuvyks, juk nieko neišgelbės. Galės dar suraminti, 
paguosti, kad nepasisekė.

Kai nusprendęs išeiti apsižvalgo, jau Linkaus ne
bemato. Nebėra nei Norvaišaičių. Stalas išretėjęs. 
Tik Gimbutas nejuda. .Nemėgsta jis paikų komedijų, 
jis tuoj brauks namo.

Julius mandagiai padėkoja ir atsisveikina.

\

*
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Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjimas

Š. m. vasario 17 d. Clevelan
de minėsime Vasario 16 — Lie
tuvos nepriklausomybės atgavi
mo 39 metų sukakties šventę.

Alto Clevelando skyriaus val
dyba, imdama dėmesin skyriaus 
narių pageidavimus, kad Vasa
rio 16 šventės minėjimas turėtų 
išeiti j platesnę aplinkumą, nu
tarė tai ir įvykdyti. ,

Prašomas Clevelando arkiv. 
Edward F. Hoban sutiko š. m. 
vasario 17 d. 11 vai. Clevelando 
katedroje atnašauti šv. mišias 
(sumą) ir pamokslo metu pri
minti pavergtąją Lietuvą bei jai 
daromą skriaudą. Šv. mišių me
tu giedos Čiurlionio ansamblis.

dien Lietuva yra vėl pavergta, 
tai ar nėra kaltos ir dabar asan- 
čios laisvos valstybės? Jie turi 
suprasti ir į tai reaguoti.

— Sauso niekas neklauso, — 
sako sena patarlė. Lietuvos va
davimui reikalinga ir pinigų. 
Kaip kitais metais, taip ir šiais, 
aukų lapais bus renkama aukos. 
Atsilankius aukų rinkėjui, pagal 
išgales suteikite auką, ir visi 
aukų lapais surinkti pinigai bus 
persiųsti Alto Centro Valdybos 
dispozicijon.

Alto Clevelando Skyri V-ba

TOKONT1ECIAI PAS MllS
Vasario 3 d. pilnintelė Šv. Jur

GUODŽIA BROLĮ
- V V 7. - -x , t

George Lilierace, (dešinėj) guodžiamas 
ligoninėj, kur jis atsidūrė kai plėšikui

savo brolio pianisto Chieagos 
ji suiuušo ir atėmė 50 dol.

žodį tarė apylinkės pirm. Jonas kur ir dabar gyvena su savo solo dainavo Matulionis ir Nijolė 
Virbalis, o užbaigiant 
reikalų vadovas Petras 
nas.

— | apylinkės valdybų iki šiol vių Bendruomenės, ALRKS, Bal 
yra pasiūlyti penki kandidatai, fo, Vilniaus Krašto Lietuvių S- 

I žinomi visuomenės veikėjai, kul Į gos ir Lietuvių Fronto Bičiulių.
Prenumeruoja eilę laikraščių.

kult. 
Balčiu

žmona Leonora, sūnumi Kęstu
čiu ir dviemis dukrelėmis.

Jis yra aktyvus narys Lietu-

Visos lietuvių organizacijos kvie gio parapijos/salė dideliu entu- 
čiamos organizuotai ir su vėlia-, ziazmu išklausė ir didelėmis o-
vomis dalyvauti.

Tą dieną (vasario 17) 6 vai.
vakaro WHK salėje (5000 Euc- 
lid Avė) bus tęsiamas iškilmin
gas šventės minėjimas. Į minė
jimą pakviesti arkiv. Edward F. 
Hoban, Ohio gubernatorius C.

vacijomis palydėjo solisto Vac
lovo Verikaičio ir jo kvarteto 
šaunių vyrų — Herberto Rozai 
čio, Vytauto B'gausko, Alfredo 
Brazio ir Justino Zubricko — 
koncertą. Koncerto programoje 
buvo įrašyta Martinonio, Vana-

VVilliam O’Neill, senatoriai, kongi gaičio, Petrausko, Tosti, D’An- 
resmanai, Clevelando meras iri za, Reed, Kennedy, Rodgers, 
kiti valdžios pareigūnai bei vi- Šimkaus, Kuprevičiaus, Brahms, 
suomenės atstovu. Taip pat Lat Morehead, Abt, Berlin, Fibich, 
vijos, Estijos, Vengrijos ir kitų'Romberg ir Mrozinsko kompozi
pavergtųjų tautų atstovai.

Ohio valstybės gubernatorius 
C. William O’Neill prisiuntė ak
tą, kuriuo garsinama, kad visoj 
Ohio valstybėj vasario 16 d. 
skelbiama LIETUVOS DIENA.

Po iškilmingo minėjimo bus 
meninė dalis. Ją atliks Čiurlio
nio ansamblis, vadovaujamas 
muziko Alfonso Mikulskio. Be 
to solistai Aldona Stempužienė, 
Juzė Krištolaitytė, A. Bakūnas 
ir violončelistas Vytautas Kuš- 
leika.

Š. m. vasario 17 d. 11 vai. vi
si dalyvaukime katedroje, kur 
bus atnašaujamos šv. mišios už 
Lietuvą, o vakare 6 vai. — WHK 
salėje iškilmingame minėjime ir 
koncerte. Atsiminkime, kad be 
lietuvių visuomenės gausiai da
lyvaus JAV valdžios ir spaudos 
atstovai bei visuomenė. Savo 
dalyvavimu pareikšime, kad 
mes sielojamės pavergtąja mū
sų tėvyne Lietuva, kad prieš .39 
metus Lietuva atgavusi laisvę 
ir nepriklausomybę džiaugėsi. 
Šiandien mūsų tėvynė vėl yra 
pavergta, bet ji prisikels arti
mesnėje ar tolimesnėje ateityje.

Štai, kuriais sumetimais mes 
einame į katedrą melstis, nes 
ten susirinks ir plačioji Cleve
lando visuomenė, kuriai bus pri 
minta L’etuva -ir jos kančios. 
Taip pat einame ir į didžiulę sa
lę, kurion yra pakviesti augšti 
pareigūnai ir jie tars žodį. Jie 
turi žinoti, kad lietuvių kilmės 
giminės prie Baltijos pajūrio gy 
veno prieš Kristų daugiau kaip 
1,000 metų; tik nuo Mindaugo 
vainikavimo Lietuvos karaliumi 
jau turime 704 metus. Jei šian-

nas Hon. Vanik. Amerikiečiai, kandidatų ir būtų įvykdyti rin- 
painformuoti, kad katedroje gie- Rimai, 
dos ir WHK salėje programą at- — Jau laikas šildyti kandida- 
liks Čiurlionio ansamblis, vado- tus į apylinkės valdybą ir re-
vaujamas Alfonso Mikulskio

— Stasė Izmiaiiskienė, uoli 
visudmenininkė, po sunkių ope
racijų namuose taisosi ir at
gauna sveikatą. Linkime greitai 
visai pasveikti. S. G.

LB APYLINKES ŽINIOS
— Apylinkės valdyba, remda

masi rinkimų taisyklių antruoju 
paragrafu, sudarė rinkimų ko- 
rir'siją, kurios pareiga pravesti 
apylinkės organų rinkimu.'; me
tiniame susirinkime kovo 17 d.cijos, bet tiek solistas, tiek kvar 

tetas, publikai triukšmingai pra Apylinkės valdybos pirmininkas 
šant, padainavo dar kelis kūri- vasario 5 d. sukvritė rinkimų 
nius. Kvarteto pasirinktos leng komisijos narius posėdž ui, ku- 
vo stiliaus dainos ir gerai apval
dyti balsai bendrai visumoje da
vė gražų, jau seniai girdėtą 
kvarteto koncertą. Solistas V.
Verikaitis, kuris Clevelande jau 
ne pirmą kartą, buvo publikos 
nepaprastai šiltai priimtas ir 
dar kartą cleveland’ečiams įro
dė, kad jaunojo solisto esama pasiūlyta 
didelio dainininko su šviesia so- - ~
listo ateitimi.

vizijos komisiją. Rinkimų ko
misijos pirm. adresas: Zigmas 
Peckus, 1344 E. 68th Str., Cle- 
valand 3. Ohio. Kandidatas, duo 
damas sutikimą būti renkamu, 
pasirašo nustatytos formos pa
reiškimą.

— Dr. Ad. Damušis š. m. va
sario 10 d. skaitė įdomią paskai
tą “Atominė revoliucija”. Prele
gentas supaž'ndino klausytojus 
su atominės jėgos atradimu, su 
jos panaudojimu naudingiems 
tikslams — žmonijos gyvenimo 
pagerinimui. Metė keletą min
čių mūsų mokslus einančiam 
jaunimui, kad šia sritimi labiau

rio metu pasiskirstyta pareigo- susidomėtų, nes ateities Lietuvai 
mis: Zigmas Peckus — pirm., ' šios apimties specialistai bus rei 
Emilė Skrabulytė —sekr.; na- kalingi ir naudingi. Paskaita 
riai — Antanas Buknys, Zeno- verta dėmesio, įdomi ir naudin-

turininkai. spaudos žmonės 
žurnalistai. Susirūpinkime ir Į 
rimtai praveskime apylinkes or
ganų rinkimus metiniame susi-; 
rinkime kovo 17 d.

— Atlikinu* savo pareigą 
sumokėkime tautinio solidarumo I 
mokestį! LB inf.

KAZ. GAIŽIU II I 50 METĮI
Šis kuklus kultūrininkas ir vi 

suomenininkas savo energija, pa 
sišventimu ir nuoširdžiu lietuviš
kos veiklos rėmimu išvarė la
bai platą barą visuomeninio ir 
kultūrinio darbo plote. Kur tik 
rengiamas koks svarbesnio tau
tos įvykio minėjimas,- didesnis 
parengimas ar sukaktis, visuo
met matysi K. Gaižutį organiza 
torių eilėse ir visuomet vienoj 
svarbiausių rolių.

K. Gajžutis gimė 1907 m. va
sario 3 d. Mikailiškių km., Kven 
čionių apskr. Švenčionyse jis 
lankė ir lietuvių gimnaziją. 1926 
m., jam esant VI klasėj, už lietu 
viską veiklą lenkai jį areštavo 
ir patalpino Švenčionių kalėjime., 
Jis greitai iš kalėjimo paspruko) 
ir 1926 m. gegužės mėn. atbėgo 
į Lietuvą. 1926 — 1927 m. mo
kėsi Šiaulių berniukų g'mnazi-

Kazimierui, sulaukusiam 50 
m. amžiaus, linkime daug sveika 
tos ir energijos toliau dirbti vi
suomeninį ir kultūrinį darbą.

PASIKODft PABALTIJO 
STUDENTAI

šeštadienį, vasario 2 d., 7 vai. 
vak. lietuvių salėje įvyko pirma
sis Pabaltijo studentų meno ir 
susipažinimo vakaras — Kon
certas. Kuklioje programoje pa 
sirodė visų trijų tautybių jaunio 
ji menininkai. Estai pasirodė su 
chorų (ne studentų) ir padaina
vo keletą estiškų dainų. Latviai 
reprezentavosi dviemis pianistė
mis ir akordeonistu. Iš lietuvių

Ainiu azaitė. Pirmasis — jau 
< k velandiečiams girdėtas, gi Am 
brazailė tik neseniai Clevelando 
Iii tuvių meno pasauly pasirodė 
kaip solistė. Savo pasirinktus 
kūrinius ji atliko lengvai, daina
vimo kultūra ir laikysena yra 
miela. Reikia tikėtis, kad stu
dijos padarys dar didesnę įtaką 
į jaunąją solistę kelyje į dainos 
viršūnes.

Reikia pastebėti, jog vakaru 
susidomėjmas buvo mažas, ir 
latviai su estais toli pralenkė 
lietuvius savo atsilankymu. Stu
dentai laukia iš lietuviškosios vi 
suomenės daugiau dėmesio pa
galbos, jei ne kitokios, tai bent 
moralinės.

Po koncerto buvo kuklios vai
šės, kurių metu šokti tautiniai 
šokiai (kaip programos tęsi
nys. Moderniuosius šokius pra
dėjus, pagausėjo ir publikos. j.e.

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

»E NDROVf
IBS

4038 Archer Mvenue t.i

X

-----

nas Dučmanas, Vytautas Ka- 
mantas, Antanas Mikoliūnas ir
Kazys Gaižutis. Komisijos už-! įvairios apimties paskaitas, į 
davinys — pasirūpinti, kad būtų , kurias iš v’sp aisilankč 457 klau- 

atitinkamas skaičius Lsytojai. Šią papkaitą pradedant

ga. Apylinkės valdyba šios ka
dencijos metu surengė penkias

joje, o 1927 metų rudenį — jau 
Kauno kunigų seminarijoj. 1932 
na., baigęs 5 kursus, ir nejaus
damas pašaukimo kunigų luo
mui. iš seminarijos išstojo. 1933 
m. įstojo į V. I). llniversituto Tei 
šių Fakultetą. Kurį laiką čia 
pastudijavęs išstojo ir įstojo j 
P. - L. P. Karo Mokyklos arti
lerijos skyrių, kurį baigė 1936 
m. Baigęs karo mokyklą, tar
navo pirmame artilerijos pulke, 
eidamas įvairias karininko pa
reigas iki 1940 metų.

1944 m. bolševikų frontui ar
tėjant prie Lietuvos, jis su savo 
šeima, Ra.ip ir daugelis lieluvių, 
pasitraukė į Austriją, iš kur 
1918 m. atvažiavo j Clevelandą.

LA3-471P
AUGUST SaI.CHJK A S

1957 BUICKAS 
Tik

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

lietuviškoje Prekyboje-MSLDA BUICK, !»«■ 
307 W. 35th St., Chicago 3, III. LA 3-2022

VIKTORO KOZICOS 
Lietuvišku gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533!

STATYBAI 
IR NAMU 
PRISTATOM 
PATAISYMUI 
Visokių Rūšių 
medžiagą

Koncerto rengėjai — mokslei-! 
viai ateitininkai — tikrai galėjo 
pasidžiaugti dideliu (daugiau 
4G0) klausytojų skaičiumi. Lie
tuviškosios parapijos salė dides
nį skaičių nebepajėgtų patogiai 
priimti. Jauniesiems ateitinin-i 
kams šį koncertą padėjo sureng 
ti jų globėjai — dr. Adolfas Da 
mušis ir Algis Kasulaitis — uo-Į 
liai talkininkaujant Juozui 2i- 
lioniui, A. Gailiušienei ir kitiems1 
at-kams sendraugiams, šiuo me 
tu moksleiviams at-kams vado
vauja valdyba, pirmininkaujant 
Violetai Žilionytei. Šis -puikiai 
pasisekęs koncertas tebūnie aks 
tinu jauniesiems ir ateityje pa
našių koncertų ir daugiau su
rengti.

TRUMPAI
— Dr. Kazlauskas, staiga mi

ręs prieš porą savaičių, kaip a- 
merikiečių spauda praneša, pa
liko 110,000 dolerių palikimą sa
vo sūnui. /

— Vatikano lietinių radijo 
programai paremti Šv. Jurgio Į 
parapijos bažnyčios rinkliavoje į 
buvo surinkta daugiau 240 dol.

— Muz. Alf. Mikulskis išrink
tas Lietuvių Radijo Klubo pir
ui ninku. Reikalų vedė ju išrink 
tas Juozas Stempužis. Šiuo me
tu jis eina ir programos vedėjo 
pareigas.

— Amerikiečių spauda ry
šium su Vasario 16 minėjimu įsi 
dėjo žinių apie minėjimo iškil
mingas pamaldas šv. Jono ka
tedroje ir iškilmingą posėdį, ku-1 
riame dalyvaus ir kongresma-

10 Atsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti 
Standard Federal Taupymo B-vėje

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

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

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

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

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

Pinigai įdėti prieš 11 -tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį.

CHARTERED AND SUPERVISED BY 

THE UNITED STATES GOVERNMENT
JUSTIN MACKIEW1CH, President 

JUSTIN MAUKIEWICH, Jr., Vicc-Prenident

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

HMiiiiiiiuuiiiiiiiiiiimiiiHiiiiiiiiuiiiiiiiiHiiiiihiiiiuuniiiuiiiimiiiiiHiiihu
1 PERKRAUSTYMAI — MOVING

Pigu®, sąžiningas darbas Visi apdraudimai. U krttatu «» 
tolimų distancijų Saukite ankančiai

ANTANAS VILIMAS
5418 H UTT)*NW4 iVT OHIOAGO 0.1

Telefonu* — rRontter

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM f VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

menų turinčiu ilgą patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne Avė., Telef. Vlrginia 7-71137’iifTMDnrm?
J. G. TELEVLSION OOMPANY

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

TV APARATAI: paprasti ir spalvoti, automatiški, valdomi nuo tolo. 
noftlojatnl. Jungiami prie automobilio biitctljOH. PATEFONAI: vietiniai 
Ir ,iižnieninlal. papraati, m-šioj.imi, autoinatlAki, Ht-Ki, batęrljlnial. RA
DIJAI: vietiniai ir vokiški, AM, KM, trumpos bangos, keliais garsiakal- 
biais, staliniai, kabinetiniai. mAiojnnii, kišeniniai, tranzituriniai.

ATIDA KA Ilt HEKM. nuo II vai. ligi 3 vai.

VARIAI LIETUVųi TAU’. Ik SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,090.00 
I R

Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Apkninavimą ir Prekių Pristatymą 

Teikiame Nemokamai
Kastinė atidara kasdien nuo:
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

K

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

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

iĮiiiĮlIlII! jlllllii

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO ; ,

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

PHONE: Vlrginia 7-1141

i

S
SS

DISTRICT SAVINGS &
3430 S. Halsted St.,,

LOAN ASSN.
Chicago 8, III.

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

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chicago 8, III.
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Penktadienis, vasario 15, 1957

MŪSŲ KOLONIJOSE
New York N. Y.

Vasario 16 minėjimas
Vasario 17 d. New Yorke, 

NVebster Hali, 119 E. llth Str.,

J. Gaidelio. Minėjimą pravesti 
sutiko prof. B. Vitkus.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Broektono skyrius prašo Brock 
tono ir jo apylinkių lietuvius 
parodyti vienybę ir be jokių skir

bus minima Lietuvos neprikišu- tumų visiems iki vieno j šį iškil- 
8omybės atgavimo 39 metų su- mingą minėjimą atvykti ir taip
kaktis. Minėjimą ruošia Didžio
jo New Yorko Amerikos Lietu
vių Taryba. Kaip kasmet, taip 
ir šiemet, Taryba ėmėsi orga
nizuoti minėjimą. Minėjimas 
bus įvairus, čia svarbią kalbą 
pasakys kongresmanas Flood-. 
Sis kongresmanas, kilęs iš Wil- 
kes Barre, Pa. Jis gerai pažįsta 
(lietuvius ir jų reikalus. Jis vis 
pakartotinai kelia Kongrese ir 
kitose valdinėse įstaigose Lietu
vos laisvinimo reikalus. Jis sa- 
yo kalboje nušvies, kas daroma 
ir kas yra darytina Lietuvos 
laisvinimo reikalu. Kiekvienam 
lietuviui bus įdomu paklausyti 
šio kongresmano kalbos. Be to 
išgirsime ir kitus svarbius pa
reiškimus, jų tarpe valstybės 
sekretoriaus, senatorių, o taip 
pat New York0 valstybės gu
bernatoriaus ir miesto mero pro 
klamacijas. Pagrindinis lietuvis 
kalbėtojas bus Alto narys ir 
“Vienybės” redaktorius Juozas 
Tysliąva.

Žodžiu — tai bus didžiulė Lie 
tuvos laisvinimo demonstracija. 
Kiekvieno lietuvio pareiga yra 
šiame minėjime dalyvauti.

Be svarb ų kalbų ir Lietuvos 
laisvinimo reikalu rezoliucijos 
priėmimo, bus ir įdomus koncer- 
t&S, kuriame dalyvaus jaunas, 
bet plačiai Amerikoje pasireiš
kęs dainininkas Arnoldas Vokie
taitis.

Šiame minėjime dalyvauja lie
tuviai iš viso Didžiojo New Yor-

pat atiduoti savo auką Lietuvos 
laisvinimo reikalui .kuri bus per 
siųsta Altui, energingai kovojan 
čiam dėl Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo. Alto Broek
tono skyriaus valdybą sudaro 
pirm. V. Zinkevičius, vicepirm. 
J. Ginčys, sekr. Em. Bliudnikas 
ir ižd. M. Tubis.

Minėjimas per radiją — va
sario 16 d. 7:05 vai. vak. LB 
Broektono apylinkės valdyba 
rengia taip pat Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą per 
Broektono radiją. Ši programa 
bus taikoma daugiausia ameri
kiečiams. J. C.

Worcester, Mass.
Kalbės miesto meras

Lietuvos nepriklausomybės at 
gavimo sukakties minėjimas ren 
giamas š. m. vasario 17 d. 2:30 
vai. p. p. Liet. PiĮ, Klubo salėje.

Minėjime dalyvaus JAV Kong 
reso atstovas H. D. Donohue ir 
miesto meras J. O’ Brien. Šven 
tei pritaikytą kalbą pasakys iš 
Kanados atvykęs “Nepriklauso
mos Lietuvos” red. J. Kardelis. 
Be to minėjimo programoj da
lyvaus vietos lietuvių karo ve
teranų “Drurn Corp” ir kiti liet. 
vienetai. Renkamos aukos Al
tui. Minėjimas rengiamas jau
giau kaip 10 organizacijų, va
dovaujant Lietuvai Remti Drau
gijai.

Tikimasi, kad minėjimas su

to šventė, kuri įvyko gruodžio 
28 — 31 dienomis Sydnėjuje, 
yra jau praeityje, tačiau malo
nūs prisiminimai vis dar neiš
dyla iš atminties. Lietuviškasis 
Australijos jaunimas, atitrūkęs 
nuo mokslų ir kasdieninių dar-

savo jėgas ir parodyti visuome
nei, kad jie dar nenutolo nuo 
lietuviškųjų tradicijų.

Australijos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Komiteto 
pirm. VI. Daudaras. Pietų metu

/

ko. Tai vienintelė ir didžiausia | trauks didelį būrį vietos ir apy-
proga metuose pareikšti savo 
tvirtą balsą Lietuvos laisvinimo 
reikalu. Mūsų balsą išgirs visi, 
rezoliucijos pasiekia plačiąją A- 
tnerikos spaudą bei Kongreso 
žmones. Šiandien kiekvieno pa
reiga yra būtinai pasiruošti da
lyvauti tame minėjime. Minėda
mi Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimą, reiškiame savo tvirtą 
reikalavimą, kad ji vėl būtų at
statyta, kad valstybės, kurios 
nepripažįsta dabartinės žiaurios 
ękupacijos, tai darytų ir toliau.

Kiekvienais metais Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo mi
nėjimas New Yorke sulaukia 
plačių atgarsių didžiojoje Ameri
kos spaudoje. Reikia žinoti, kad , somybės šventės minėjimą, į- 
visi stebi, kaip mes kovojame, vykstantį Šv. Kazimiero parapi-
už savo senosios tėvynės laisvi
nimą.

Mūsų pareiškimus per "Ame
rikos Balsą” išgirs ir Lietuvoje 
likusieji.

Taigi vasario 17 d. visi daly
vaukime Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo 39 metų su
kakties minėjime. Pradžia — 
4 vai. p. p.

Brockton, Mass.

Lietuvių diena

Lietuvių Tarybos Broektono 
skyrius šiais metais rengia Lie
tuvos nepriklausomybės atgavi
mo sukakties minėjimą vasario 
16 d., šeštadienį, 4 vai. p. p. 
Winthrop School salėje, 478 
Main Str. Į minėjimą atvyks 
Broektono meras H. Peterson. 
Pagrindiniu kalbėtoju bus Alto 
sekretorius dr. Pijus Grigaitis. 
Meninėje dalyje pasirodys solis
tė D. Mongirdaitė ir Bostono vy 
rų choras, vadovaujamas komp.

linkių lietuvių. J. Palubickas

Racine, Wis.1 .
Mieli lietuviai!

Lietuvos nepriklausomybės at 
kūrimo sukaktis, kurios negali 
laisvai minėti mūsų broliai Lie
tuvoje, įpareigoja kiekvieną lie
tuvį, nežiūrint, kuriame krašte 
jis begyventų, susimąstyti ties 
savo tautos reikalais ir atsi
klausti sąž'nės, ar jis užtenka
mai savo tautai darbuojasi.

Amerikos Lietuvių Tarybos, 
Racine skyrius maloniai kviečia 
jus šį šeštadienį, vasario 16 d., 
į iškilmingą Lietuvos Nepriklau

jos svetainėje, 815 Park Avė 
Pradžia — 6 vai. vak.

Paskaitą skaityti yra kviestas 
dr. A. Vasaitis, buv. Vilniaus u- 
niversiteto profesorius. Minėji
me sutiko dalyvauti ir tars žodį 
teisėjas H. J. DuRocher.

Po oficialiosios dalis — me
ninė programa.

Iškilmingos šv. mišios Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioje už 
Lietuvą įvyks vasario 17 d. 9 
vai. ryto. Jas atnašaus kun. V. 
Andriuška, MIC.

Visi jauskime pareigą pamal
dose ir minėjime dalyvauti pa
darant šią šventę visų lietuvių 
bendra švente didesnei mūsų tė
vynės garbei.

Kviečiami ir visi mūsų gerieji 
kaimynai. Rengėjai

Avinėlis neina paskui vilką, 
višta neseka lapę, zuikis nebėga 
paskui kurtą; kodėl žmogus pa
suka į velnio pusę?

— Vokiečių priež.

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

GRANE SAVINGS *7^
2555 WEST 47th STREET LA f ayrito 5-10M

B. R. Pirtkirwir7,, prez.; E. R. P1etkiew1rz, zrkr Ir ml v o kata*
Mokam*- zi*kAt«i» dlvklendus. KrtėUunc čnklna. Pardmidam** Ir perkame 

valstybės bonus. Tiuipytojums patarnavimai nemokumai.

Pradėkito taupyti atklarydaml sąskaita šiandien. Apdrausta Iki *10,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketririad nuo 9 iki 8 vai. vakaro 
zatr Ir penk 9 iki 5; trač uždaryta o M*t nuo 9 Iki vidurdienio

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Redaguoja J. ŠOLICNAS, 518 E. Green Str., Champaign, III.

Australijos lietuvių sporto švente 
A. LAUKAITIS

Didžiuliu pasisekimu prabėgu- čiau parodė, kad jie daro pa- 
si VII Australijos lietuvių spor- žangą ir ateityje bus viena rim

čiausių priešininkų geriausioms 
Australijos lietuvių koman-
doms.

Atsttovavo: Melbourną — So 
cha 10, Gasiūnas 9. Šėkas 7, Dar 
gis 3, Bacevičius 3 ir Kaladė 2; 
Geelongą — Breneizeris 5, Ber-

Paskutinėse pirmosios sporto 
šventės dienos krepšinio rung-i 
tynėse Sydnėjaus Kovas nuga*' 
Įėjo 1955 m. meisterį Adelaidės 
Vytį 48:38 (24:18). Pastebėti
na, jog Adelaidė dėl susidėjusių 
aplinkybių žaidė be Australijos 
olimpinės krepšinio komandos 
kapitono Ignatavičiaus. Taškus 
pelnė: Sydnėjui — Kriaučiūnas 
24, Vasaris 9, Laukaitis 3, šutas 
1, Gečiauskas 3; Adelaidei — 
Visockis 10, Gurskis 8, Klimai- 
tis ir Pyragius po 7, Jaciunskas 
5, Lapšys 1.

Kitą dieną krepšinio rungty
nėse Adelaidė laimėjo prieš Gee

(Nukelta į 6 psl.)

bų, buvo susispietęs išbandyti tašius, Zenkevičius, Jonušas,
Lipšys ir Šimkus po 4.

Antrose krepšinio rungtynėse
Geelongo moterys po permainin

Septintoji sporto šventė Syd- gos kovos nugalėjo Sydnėjų 
dnėjuje pradėta bendrais susi- 24:23 (12:8). Už Geelongą žai- 
pažinimo pietumis, kuriuose da- dė M. Bratanavičiūtė 8, Bertašiū 
lyvaVo apie 140 sporto šventės
dalyvių. Pirmiausia sveikino

NAUJI LIETUVIŠKI 
REKORDAI
PO $1.50 VIENAS

Laimutė ir Palvis. Solo ir Polka su 
daina.

Vežė mane iš Namų ir Klumpės, 
o t x •i -x- » a- Budriūno kvartetas,te 6, J. Bratanaviciute 6, Šim- šauksmas ir Alutis. Budriūno- 

kutė 4; Sydnėjus — Asevičienė kvartetas.
11, Gudeikaitė 10, Laukaitienė Gyvenimo Aidiu^ ir O, Dalele. Bud- 
2.

susirinkusius sportininkus svei- tynėse Adelaidės moterys, bu
kino visa eilė žymiųjų visuome-Į damos aiškiai pranašesnės ir

Telefonas VIrainia 7-2481 tavą, sol K. Rroadway So Boetoi
— __ __ __ __ 17 Mase Tei So R-0489. Ten pa'

“This vvhiskey’s best 
by a Texas mile

|5h»«ji Broot

riūno kvartetas, 
į Subatos Vakarėli ir Tėvynei. Bud- 

Kitose moterų krepšinio rung riūno kvartetas.
Valcas ir Žvakė ir Plaštakė. Bud-

nės atstovų bei sporto vienetų 
vadovai.

šventės atidarymas

Stebint gausiam žiūrovų skai
čiui ir skambant lietuviško mar
šo garsams, į aikštę išbėgo 1955 
metų laimėtojai — Adelaidės Vy 
ties sportininkai. Juos sekė Gee 
longo, Melbourno, Canberros ir 
Sydnėjaus sporto vienetai. Šven 
tė buvo pradėta Lietuvos him
nu, kurį giedojo visi — sporti
ninkai ir žiūrovai.

Šventės atidarymo žodį tarė 
ALB Krašto Tarybos suvažiavi
mo pirm. inž. Daukus. Savo žo
dyje jis išreiškė džiaugsmą didė
jančiu sportininkų skaičiumi.

Oficialųjį šventės atidarymą 
baigus, pradėtos pirmosios vy
rų ir moterų krepšinio rungty
nės.

Krepšinis
Pirmąją dieną pirmose vyrų 

krepšinio rungtynėse po įtemp
tos kovos Melbourno Varpas nu 
galėjo Geelongo'Vytį 34:25 (16: 
14). Nors jaunieji Geelongo 
krepšininkai ir pralaimėjo, ta- 
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Detroito Lietuviams!
Išnuomuojami du kambariai su 

baldais antrame aukšte. Pageidau 
jama pensininkai arba vedusių po
ra be vaikų. Arti prie miesto au
tobusų linijos. 8207 W. Lafayette 
Avė., Detroit. Telef. VI 3-2219. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIII

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe

Prccin Photo Studio
Inoorporated) 

EDVARDAS DUS, sav.

4058 Archer Avenue

geriau sus'žaidę, laimėjo prieš 
Melbourną 40:18 (16:6). Taš
kai: Adelaidei — Kelertaitė I 
13, Gumbytė 12, Kelertaitė II 
11, Visockienė ir Mikalainytė po 
2; Melbournui — Baltutytė 10 
Rubsševičiūtė 5, Veifoylaitė 2 
;r Lizutkaitė 1.

NAUJI 1957 M. MODELIA
• Televizijos
• Radijai: importuoti Ir vietiniai.

AM/FM, neftipjamt ir klt
• Fonografe*. • Ht-FIdelity
• Įkalbėjimo aparatai
• Dulkiasiurbliai, skutimosi maėinft-

Ifis, plaukų džiovint* *al, kavos 
virduliai, tosteriai, t. unasterial, 
automatiftkofe keptuvėm ir kt. na
mų apyvokos reikmenys

• Rašomos mašinėlės
• Elekt. laikrodžiai ir Įvalrfts kito

kie daiktai
Pigiausiai pirkaite ir gertauHią pa- 

tarnavimą gausite lni. A_ Semėnn 
įmonėje.

lįii-DAinfl
OTCLCVISlOn
Csal.es - Service)

Sav. lni. A. SEMENAS 
•831 8. Halsted — CLAffafcle 4-AMe
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais 9—9

BOKIME IŠTIKIMI LIET, 
KNYGAI I

(stodami į Liet. Knygų Klubą ii 
įmokėdami 5 dol metinio mokesčio 
mes įgaliname per vienerius metus 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pa 
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu 
uždirbame 2.50 dol., nes knygų pa
sirenkame už 7.50 dol.

Lietuviškos Knygos Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali būti 
visi, pasiuntę 5 dol. šiuo adresu:

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Club)

4545 W. 63 St., Chicago 29. OI.

RADIO PROGRAMA
■ te< Radio Programa M stotie* 

WBli& 1090 kil. sekmadieniais 11- 
'3:10 vai. per pietos: liet muzika 
taino*. Ir MagdutGe Pasaka. Bizni* 
reikalais kreiptis Į Steponą Mtakų 
Baltlc Florists, Gėlių ir Dovanų Krau

laite .Dransa**'

riūno kvartetas.
Žvaigždelės ir Temsta Dienelė. Mo

terų balsų duetas.
Noktumas ir Čigonės. Moterų bal

sų duetas.
Barkarolė ir Sutemo. Moterų bal

sų duetas.
Tyliąją Naktį ir Linksmą Giesmę. 

Solo Motekaitienė.
Gul Šiandieną ir Sveikas Jėzau. 

Solo Motekaitienė.
PO $1.00 VIENAS:

Ramu čia gyventi ir Šlama Šilko 
Vėjas. Rūtos kvartetas.

Pakirsiu Berželį ir Žygis į Vilnių. 
Aidų Orkestras.

Linksmų laikų Polka ir Koja, Ko
ja Polka. Orkestras.

Dariau Lyseles ir Jonelio Polka. 
Solo Šaukevičius.

Kai aš turėjau ir Kam šeri Žirge
lį? Duetai — Vanagaitis ir 
Olšauskas.

Tu, Lietuva ir Dru-Lia. Pupų Dė
dė iy Dėdienė.

Griovėsių Gėlelė ir Našlaitės Ka
pas. Pupų Dėdė ir Dėdienė.

Tykiai Nemunėlis Teka ir Visur 
Tyla. Solo Babravičius.

Rekordus siunčiame ir paštu į 
kitus Amerikos miestus ir į kitas 
pasaulio šalis. Amerikoje pašto ir 
supakavimo išlaidoms siųskite eks
tra $1.50, Kanadon — $2.50. Į ki
tas pasaulio valstybes atitinkamai 
daugiau. Siųskami rekordų užsa
kymus, siųskite Money orderį kar
tu. COD rekordų nesiunČiame..

JOS. F. BUDRIK 
FlIRNITURE. INC.

3241 S. HALSTED ST. 
Chicago 8, Illinois

-oooooooooooooooooooooooooo
NAUJAS

ANGLŲ - LIETUVIŲ 
KALBŲ ŽODYNAS

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

TERRA 
3333 S. Halsted St.

Chicago 8, III.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGO

S’ ty BrookAWhi$i<ey
Churftif tft

4/5 Qt.

ALSO AVAIUABLEl 

Ktntucky Straighf 
Bourbtn Kaltis k ty

and Hottlert In ROnd. IOO Pronf
IHi -U.. .. AL, DISTBIBUTED BY NATIONAL DISTILLERS PRODUCTS CORPORATION

BOTH 86 PROOF • KENTUCXY BlENDED WHISKiY CONTAINS 65% 6RAIN NEUTRAL SPIRRS

r?

R O P H I

PASINAUDOKITE PROGA
Jei ieškote tokios knygos, kurią galėtute perskaityti su didžiau, 

siu įdomumu ir kuri paskui būtų pusididžiavinm Jūsų bibliotekoje, 
pasirūpinkite įsigyti šiuos mūsų leidinius:
Žemė dega, Jurgis Savickis, atsiminimai, I 1............................... 4.50
Žemė dega, Jurgis Savickis, atsiminimai, II I.............................. $4.50
Apie laiką ir žmones, J. Aistis, atsiminimai .............................. 2.50
Mirusios sielos, N. Gogelis, apysaka ................................................ 3.25
Cezaris, Mirko Jelusiė, istorinis romanas, 1 t................................... 2.00
Cezaris, Mirko Jelusiė, istorinis romanas, II t. ................... 2.00
Cezaris, Mirko Jelusiė, istorinis romanas, III t............................ 2.00
Tomas Nipemadis, A. Gailit, išgarsėjęs esto romanas ............... 2.50
Senas kareivis Matatutis, J. Jankus, apysaka ............................... 3.00
Milžino paunksnio, Balys Sruoga, istorinis veikalas ................. 2.50
Broliai Domeikos, Liudas Dovydėnas, romanas ........................... 2.50
Rytą pasakos,- Vincas Krėvė, pasakų knyga . .*.............................. 2.50
Užuovėja, Marius Katiliškis, romanas .............................................. 3.50
Barabas, P. Lagerkvist, Nobelio premijos apysaka .. ................. 2.25
Kon-Tiki, Thor llcyerdtdd, pasauly išgarsėjęs veikalas ..............  3.75
Karoliai, Guv dc Maupassant, rinktinės novelės ........................... 2.50
Pavasarių audroj, .1. Simonaitytė, romanas ..................................... 2.50
Kolombą, Prosper Merimee, romanas ............... ................................ 2.25

Višnu šios knygos — rinktiniausi veikalai mūsų ir pasaulinėje 
literatūroje, apsirikti negalite nei vien i. I '/slankydami tris iš čia 
esančių knygų ir pasiųsdami pinigus leidy klai, ketvirtą pasirinktą 
gaunate dovanų. Rašykit ir pinigus siuskit adresu

TERRA
3333 So. Halsted Street, Chicago 8, III.

PRANAS SALEMONAVIČIUS
• Paruošia paprastas ir sudėtingas (nuosa

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

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

Valandos: Kasdien nuo 6 vai. vakaro iki 10 vai. vak., šeštad. ir sekm. 
nuo 9 vai. ryto iki 9 v. vak. 20 METŲ PATYRIMAS—ŽEMOS KAINOS

MOVIMO

15 TOLI IR ARTI '■'J
NAUJI OIUOJ TROKAI-NAUJAUSI KRAUST/MO (RANKIAI

UStį Merų patyrimas-pigus ir sąžiningas patarnavimai

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 3G, ILL Tei. 5 9?^

Atliekame didelius ir m-žus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

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

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

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius 

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAJ

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMR

FRANK’S TV & RADIO, INC-
8240 So. Halsted St. CAIumot 5-7252

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.
kad taupyti apdranatono Tanpymo Ir Hkollnlmo Kendmvėao yra 

ign Ir pelninga.
Unlveraal Karinga and l^oan Anaoriatlon nžMkrlna aangn 

<n« Ir gražų potn*.

Saugomą užtvirtina Suvienytų Valstybių valrlžlna agentūra ik 
$10.009.00 kiekvienam Indėliui Ir reikalingi rezervai, n pelną — 
patyrnalų Ir aąžlnlngų vedėjų paatangos

Galite tanpytl atvykdami asmeniškai ar per lalškna. Rna gret 
•aa Ir draugiška* patamavtmaa

paskolų Ir vlaala flnanalnlal. reikalais krelpfaltfe

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOC1ATJON 

1800 S. Halsted Street. Chicago H, Illnois
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Sporto žinios
(Atkelta iš 5-to pal. 1

longą 46:42 (25:15). Taškai: 
Adelaidė — Gurskis 19, Klimai- 
tis ir Visockis po 9, Pyragius 
5, Jasiunskas 3, Lapšys 1; Gee- 
longas — £ mkus 14, Lipšys 8, 
Zenkevičius ir Aukštikalnis po 
7, Jonušas 3, Breneizeris 2, Ber 
tašius 1.

Melbourno moterys įveikė Syd1 
nė jų 30:26 (18:12). Taškai: Mėlį 
bournui — Baltutytė 16, Ruba- 
Ševičiūtė 6, Verbylaitė ir Lazut- 
kaitė po 4; Sydnėjui — Asevi- 
čivnė 11. Gudeikaitė 10, Gečiaus 
kienė 3, Laukaitienė 2.

Adelaidė laimėjo prieš Geelon 
go moteris 33:4 (14:2). Taškai: 
Adelaidei — Kelertaitė 1 21, 
Gumbytė 7, Kelertaitė II 5; Gee 
longui — Bertašiūtė ir Bratana- 
viėiūtė po 2.

Vienos įdomiausių krepšinio 
rungtynių buvo tarp Melbourno 
ir Sydnėjaus vyrų. Po įtemptos 
ir karštos kovos pirmasis pus
lankis baigtas 15:15. Antrame 
puslankyje Sydnėjus vedė net 6 
taškais, tač'au aštuntoje minu
tėje jų geriausias žaidėjas Ri-1 
mas Gasiūnas, darydamas sėk
mingą metimą, išsilaužė ranką. 
To pasekmėje Kovas pasekmę iš 
lygino, bet rungtynes laimėjo 
vistiek Varpas 38:25 (15:15). 
Taškai: Melbournui — Sochai

PER ANKSTI l&DYUO

Miehael Ltssak Chicago, Iii, trijų savaičių amžiaus, guodžiamas 
motinos, kai daktaras jam ištraukė du klibančius dantis, su kuriais 
jis gimė ir kurie apsunkindavo maitinimą.

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškonm IRENA GRABAUSKAI 

TĖ, d. Petro, gimusi 1924. Yra žiiiiii 
iš Lietuvos. Atsiliept i adresu — Al
dona Dyšas, 546 Westwood St., 
Dayton, Otaio.

Jieėkomi FABIJONAS RAPO- 
LA VILIUS, ALEKSANDRAS TR1- 
JONIS ir LEOKADIJA' TRIJO- 
NIENft, anksčiau gyvenę 5224 S.

CLASS1KED AND "HELP WANTEI>" AI)S
Paulina St., Chicago, 111. Atsiliep- 
ti adresu: Zofija Bajorinaitė, d. ** 
Nikodemo, S.S.S.R., lrkutskaja 
Obl., Ziminsl.ij r-n, Centralnyj 

Jieškonm ONA i ii ŽAUSKI ES P.,, Chazan, UI. 3. Nr. 20.
<1. Juozo, buvusi Jucytė, gini. šviek

Linoje, Šluba d ce km., Tuuruges nps., 
I pagal turimus duomenis gyv. dabar 
j JAV, Brila'iie arba Bostone. Jieš- 
! ko Elenos Jurytes sūnus —r Mykolas 
švedas, s. Jonio, gyv. Vilniuje, Gedi
mino g-vė Wr. 41-2J. Lithuania.

Jieškau JUOZO VYMERAICIO
s. Kazio, prieš 30 nri. išvyku-io j 
Braziliją iš VTlkaviškio apskr., Vir 
balio vaisė Jieško sesers Onos sū
nus: Juozas Vasiliauskas, Kauno 
sritis, Kybartų miestus, Montvilų 
g-vė Nr. 4, Lithuania.

REAL ESTATE HELP WANTEI> MOTERYS

Pirkdami autaupyaltu 
ir parduodami uždirb
ai« per šią. Įstaiga.
AL. BUDRECKAS 

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

-tiojt aejudąmo turto pardavime 
įstaigoje perkant ar parduodunt. JO 

_________. *ų laukia greitas Ir teisingas pat&r

IZA u i - imnnMi Jieškomas JURGIS VAS1LLAUS KA, a. Petro, jo sūnūs JERON1- . . . Es,>artavo NORVILĄ
lk« A C UIO74S DTkVIT i- zlnlz. h. Jurgi 1, ..lll,(i Lup.UUOV n w v 1 M m

km., Pajavonio valse., Vilkaviškio REAI, estate **l,Eh
apskr. Prieš 30 m išvyko į Urag- gano W. 5»th St. Tel. Pruepeet S-M54
vaju. Jiaško brolio sūnūs: Juoze- ■— — ....................

». Anupro, Kauno ■ —
sritis, Kybartu miestas, MontvHo ***-**********w*ww*w«(«immw 
g-vė Nr. 4, Lithuania.

Jieškomi POVILAS JARMOš- 
.A, s. Petro, jo sūnūs JERON1 

MAS, JUOZAS, POVILAS ir dūk 
tė ZOSYTR JARMOŠKA1TE. Jieš- 
ko Juozapas Jarnioška, s. Petro, 
lrkutskaja ublast, Taišeio rajon, v,;'".,.”' L;'' 
pcd. Suietieha, Ulica Staliną Nr.
14 kv. 4,

ONOS ILC1UKA1TES - PRElK-l V 
ŠTIENĖS, kilusios iš Veliaiki; km., 

(INS) i Daugailių vaisė. Jieško brolis Po- 
I vilas esąs Vorkutoje, Sibjre. Atsi- 

—-'■■ė1. ■- 1 -j, ~ i ' liepti — Vladas Ramojus,
nugalėję savuosius Bernotą — čanauskas, šokiams — Jadvyga1 g{° chicagT 29^’i4545 W
Liniauską.

Vyrų vieneto varžybose meis
teriu tapo Karpavičius, baigmė
je nugalėjęs V. Binkį, irgi iš 
Sydnėjaus, 3:1. Trečioji vieta 
teko melbourniečiui Kuncaičiui.

Šventėje negalėjo dalyvauti 
Australijos lietuvių stalo teniso 
meisteris V. Girjatavičius, kuris 
prieš sporto šventę, žaisdamas 
krepšinį, nusilaužė koją. 

šachmatai
Komandinėse šachmatų var-

Matulaitienė. Veikalą režisuoja

IVMR’OS ŽINIOS

WANTED: Experienced first- 
class stenographer for employ- 
raent, fujl-time with Catholk' 
Church Extension Soeiety. 1307 
So. VVabash Avė., Telephone: WE 
bate r 9-5338.

Reikalinga vyresnii* amžiaus mo 
leris šeimininkavimui ūk\|e nelnli 
t h magus. Tel. WAlbrook 5-3920.

1ŠNUOMUOJAMA

Išimom, mieg. kambariai su 
luybe naudotis virtuve.

3261 S. Halsted St.

gali
Ncjud. turtų pirkinias-pardavimus 

bei valdymas. Paskolų parūpinimas.
Pildome Ino imt- Tuksus 

i visi; itfsii; apdraudimai
J. BACEVIČIUS

“Varpas” Real Estate 
General I nsiiranee, \otary Public 

, 5#III No. \V esteri! Avė.
i KEp. 7-UKSU arba H hm. I-7UK5

lš\l <l.M. 
bu rys su
VVest 21 st Plaee. Tel. PO ‘4-6978.

didelis, saulėtas kum 
visais patogumais. 4246

Julės Verne gyvenime
Iš spaudos išėjo vertimas iš 

prancūzų kalbos knygos ‘‘Julės 
Verne”: parašyta Margaritos 
Allotte de la F: ve, išversta E-

MARUUETTE PARKE i;....
kambarys. Kaina $30 j mėn. .^kniu
bi n t i - PRospect 6-5620.

pats autorius, talkininkaujant 
Almui Šalčiui.

■ - radi- ■ &=K^.rsiiS»TkX ’£ »»
jo Rūtos kultūros organizaei- skutimu laiku gyv. Chicagoje. Jieš 
jos ruošiamas metinis žiemos ko jo sesuo MARIJONA TERVY- Devynioliktojo " uilincč’o pa- 

b“UUS iVykS HS’ • •’“»->«*• ra: ytojta
2 d., šeštadienio vakarą, 7-tą va, žaliukių g-vė 10, Šiauliai, Lithu-; VerTK' vni d-’vts 104 vei- 
landą, Šv. Jurgio draugijos sa- ania. „ kalus, kurių nuotykingumas,

JONO
KLIAUGOS, s. Petro, Lietuvoje
gyv. Rokiškio apskr., Pandėlio vi., riko de Mauny, pusi., kaina

Jieškau savo dėdes

Įėję, 180 New York Avenue, Ne- 
warke, N. J. “Rūtos” radijo an
samblis stato rašytojos - poetės 
Kotrinos Grigaitytės - Graudu- 
šienės specialiai “Rūtai” para
šytą scenos vaizdelį, “Užgavė
nių vakaras.” Vaizdelis yra link 
smas ir juokingas, iš senų lie
tuviškų papročių Užgavėnėse, 
su skambiomis dainelėmis ir 
grakščiais -tautiniais šokiais. 
Bus ir turtinga koncertinė da
lis. Dainuos kylanti lietuvių 
žvaigždė, Lionė Juodytė - Mat- 
thews, kontraltas, iš New Yor- 
ko.

i kuriuose pasireiškianti laki auto

Prieš pirkdami ar parduodami 
įminus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL E STATE-INSURANCE 

, NOTARY PUBLIC
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

JIEŠKO PIRKIT

Tiesiog iš savininko pirksiu namų 
Ubieagoje. Arli kili. bnžuyėiin. I’ra 
nešti adresu: DRAUGAS. Ad. 8820, 

į 4545 W. bSrd Str., Chicago 29, III.

BITLDING & RKMODKLINC

14, Gasiūnas 13. Dargis 4. Ka. yybose raeistenu tapo Sydliėjus 
ladč 3. Šėkas ir Bacevičius po 2; I nudėjęs Geetong, 2^:1^, Me 
Sydnėjui - Vasaris 16, Kriau-i bo“rn’ 3:0 >r A,d,cl“df 3:0- *nt 
cevičius 6, šutas 2, Bernotas 1. t?3’ vlet,a ,tek?

Toliau Adelaidė laimėjo prieS “* - ketv.rt, pastdilmo Mel-
Canberrą 87:56 141:301 ir Syd- ^urnas,s“ Adelaide. Sydnėjaus
nejus jveike Geelongą 25:221 7 . . >Icinskas, Kozemauskas. Geelon-

’ „4. - — Braatnavičius, Giedrius,Moterų rungtynėse Adelaide,’ 
lengvai nugalėjo Sydnėjų 58:13 Jo^u^as'
(20:41, ir Melbournas laimėjo' Įnd.vldaulmese varžybose lai-
prieš Geelone, 25:9 ,16:2,. mel,0Ju “T® un\ver -

Melbourno vvrai įveikė Can- Slteto meisteris Patašius. Ant- mo orkestras, iš Brooklyno. Di- Pąjavomo valse., Svėrių kaime,
1V1L1LUUII1U vyidi jvcir.t v.rili __  Canherms žaidėini - - • , , , \ įlkaviskio apskr. Jtesko brolis

berrą 71:26, Geelongo irgi nu- v‘eta - ^nb.rros zntdejui
,.. Žilinskui ir III — Mascinskui.galėto Canberrą 91:26 ir Svdne- ....

. . ,, j- z-, . moorr Pabaiga ir smulkmenosjus parklupdė Canberra 103:37 _ K .
"(47 19) Šventes iškilmingas uzdary-

' .. , .. . , imas įvyko gruodžio 31 d. Švcn-Pacios paskutines krepšinio .. *... ...

Jieškomi ANTRAS ŠPRINGYS r;alH {• n‘azį;a praskynė tiems-----------------------------------------
KAS, kilimo nuo Mažeikių, ST. kurmiams kelią j visas kultunn ~ T’*’--------------
BERŽANSKIS, iš Rekečių kaimo, kasias tautas. Daugeliui moks- riKiS-iii, ir parduokite savo ne-
Vieksmų vaisė. STASE (NOKEI- įininku fantastiniai aumv-• „ T“* tUTtą per mano i8tai^*- KAITĖ) SPRINGIENE iš Viekš- ,4 Naudokitės mane teisingu patars*
nių miesto. Atsiliepti: Wilhelmas mai buvo }kvepunas realizuoti, vimu
Kieferis, 32 Grace Street, Toron-i juos gyvenime naujais išradi-j 
to 3, Ont., Canada. ! niais.

Knygos autorė yra Julės VerJieškau savo pusseserės KARO-
ne.3lu.in.H6. tu^o „ro.os Pn- 

rėjo sūnų kunigą. Duktė mirusi, eiti prie s-eimos archyvų. .Ji pa- 
Atsiliepti šiuo adresu: Bronislava 5ymi kad t s renialus rašyto- 
Vižinytė, Daukanto g-vė Nr. 24 a, U nuoširdžiai religingas.
Šiauliai, Lithuania. J .. . ,________ bet jo tas dievotumas neikiek

Jieškoma BRONE VAS1LIAU- nepr sikiša jo kūriniuose. 
Šiokiam gros Romo Butri- SKAITĖ, d. Anupro, gimusi 1924

Šioje biografijoje autorė dau
giausiai kone-ntruojasį j Julės,rektorius, Jokūbas Stukas, nuo- jozas Vasiliauskas, Kybartų mies

F. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

Del ligos skubini ptu-iluodamas
NAMAS SU LIKERIŲ PARDUO- 

z TUVE IR TAVERNA.
Geroj vieloje. Gerui einąs biznis. 
Morgičių duoda savininke. 3529 So. 
Halsted St.

LIET. APIIRAI'UOS AUENTfKA
Visu rūšių apdraudos. Automobi-

širdžiai kviečia visus savo klau tas, Montvilo g-ve Nr. 4, Lithua- Verne gyvtikmų, rirL.au vepa-įiių finansavimas. Notariatas. vaisty-
liesdama jo kūryba. 1 be?.r^v,r;Xt kttln08 u , vJ • ' 1 rie.sz darydami apdraudas kitur,

* pasiteiraukite pas mus.

Skiepai prieš gyvulių marą '’uA?br«^K.'.'lns 
Išrasti sk' p:ti pritš gyvulių; Interstate insi rance agency

mara, kuris i er metus sunaikin- i s •'-i.ian.i Avė., cni«mo s«. m.

sytojus didžiajame New Yorke n,a 
— New Jersey atsilankyti, ir 
kartu su “Rūta” atšvęsti lietu- iliukienė ir New Yorko moterų

rungtynės,'kurios išryškino vy-Įtes nugalė‘oj“1"8 pagerbti be-l viskas užgavėnes. ntškaVtė PojJflrialios dai'tas ta
rų meisteri. Įvyko tarp Melbour velk vlsos Sydnėjaus lietuvių or _ Koniteto ,P°

Adelaidės Rungtynės šanizaclJos bei paskiri asmenys------ • vo menine dalis ir vaisęs. Mono ir nariai ryšium su Vasario 16 mi-..v. > ------- - ----- i paskyrė dovanu - ... 7 'tervs apdovanotos latviškomis tiavo nulK-'v.is galvijų, nes jio I'i
kaip ir tikėtasi, buvo labai kars- '^^ ^cnJės komandiniu lai "eJimu lsv>Rst^ i lvaiįlas vie‘|Uutinėmis lėlėmis ir tautinių užkrėstieji beveik visi (95-100, ^id^vi^
tos. Iki antrojo puslaik’o vidų- ? "J" toves Pasakyti kalbų. Pirmmin- ornampntll aafWiiais. , nugalėdavo. Ika,nb‘ tuoj Kalh’“‘ užinit‘ »bu bu'

mėtoju tapo Sydnėjaus Kovas, 
bet prieš g,U pavargo ir p^i^-kea 18 taškų. Antroj.■ vie- 
laimėjo. Melbournas laimėjo 57:9°^ ~ Melbournas 17. III 
46 (26:24). Taškus pelnė: Mel
bournui — Socha 19, Kuncaitis

rio Adelaidė turėjo persvarą,.

IV vietas pasidalino Adelaidė ir 
Geelongas. surinkę po 11 taš-

15. Bacevičius 8, Dargis 7. šė- ‘‘b ir Penkt’ vieta teko Canber' 
1 rai su 2 taškais.kas 5, Kaladė 3; Adelaidei —

Jaciunskas 10, Visockis 12. KT- 
maitis ir Pyragius po 8, Gurs
kis 5, Lapšys 3.

B?igę rungtynes, komandos 
išsirikiavo: 1. Melbourno Kovas,
2. Sydnėjaus Kovas, 3. Adelai
dės Vytis, 4. Geelongo Vytis, 5.
Canberros Sporto Klubas. Mo
terų grupėje: 1. Adelaidė, 2. Mel 
boumas. 3. Geelongas, 4. Syd
nėjus.

Tinklinis /
Vyrų grupėje tinklinio pirmą

ją vietą laimėjo Melbournas. nu
galėjęs Geelongą 2:1, Sydnėjų 
2:1, Adelaidę 2:0 ir Canberrą 
2:0. Antrąją vietą gavo Gee
longas, trečiąją — Sydnėjus, ke 
tvirtąją — Adelaidė.

Moterų tinklinio laimėtojomis 
tapo Sydnėjaus tinklininkės, nu
galėjusios Melbourną 2:1 ir A- j 1957 m. sporto šventę suruošti 
delaidę 2:0. Antroje vietoje —'pavesta Geelongo S. K. Vytis.
Melbournas ir trečioje — Ade-1 Sporto šventė buvo baigta 
laidė. " bendru N. Metų sutikimu, kuria

Stalo tenisas me dalyvavo apie 500 lietuvių.
Stalo teniso varžybose buvo Ba,iaus metu buvo įteiktos do- sekmadienį įvykusiame tos Ta- 

varžomasi vyrų komandinėse, in vanos Australijos olimpin. krep- rybos posėdyje, kurta buvo es- 
dividųalinė8e ir vyrų dvejeto šinio komandos žaidėjams St. čių vicepirmininkės Juta Kur-

toves pasakyti kalbų. Pirminiu- ornament ąsočiais.
kas Vacį. Sidzikauskas yra pa- ‘_________________
kviestas į Los Angeles, dr. Ant. , . * , — Z
Trimakas — į Baltimorę, Pr. >Z
Vainauskas — į Bridgeportą,
V. Vaitekūnas — į Buffalo, dr.
Br. Nemickas į Toronto. Kalbės

z REGISTERED NURSES
83 Bed Ho’pital. (Town of 9,000 in Beautitul Mountain)

VIKTORAS SIMAITIS
General Contractoi

Statu rezlUeiicInliis Ir komercioiu. 
namus pasiūlo sklypus: rekomen 
duoja planus; išrūpina statybos kre 
litus Skambinti vak VI 7-422» 
•rhą tel. BI 7-3340. Kreiptis

SIMAIČIAI
vn.ii > Kulldera Insurao.

2737 VVest 43rd Streei

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct.. Cicero 50, III.
Statome nanjns namus ir garažus 

Atliekame visokių trobesių ir patai 
pų Įvairius remonto darbus, skubiai.
gerai ir pigiai.
Kaukite DAniibe fl-21V3 nno • vai 

ryto Iki 7 vai. vakaro, 
rei. Olijnnplc 2-3121 nuo e va, 

vakaro Iki ' 1 vai vakar.

■

taipgi Kipras Bielinis ir J. Au- 
Tenka pastebėti, kad gruo- jėnas 

džio 30 d. Sydnėjaus lietuvių baž _ New Y()rk Timcff radįjo 
nyčmje buvo atnašautos šv. mi-!stotig žinoma kaip WQXr, pe
šios sportininkams. Pamaldas reitą sekmadienįt savo liaudieg 
laikė svečias iš Melbourno kun. 'muzikos dalyje nuo 2 va, iki 3 
dr. P. Bačinskas. Pamaldose da val iet transliavo ir dvi lie. 
lyvavo vis! sportininkai ir sve- tuvįų liaudieg dainag _ Eigime 
ciai. Pamaldų metu giedojo Syd Į mudu abudu ir Ar aš ne vyš. , 
nejaus lietuvių choras “Daina”, Įnelė Abudvi dainog buvo įdai. I 
vadovaujamas A. Pluko. nuotog Ciurlionio ansamblio iš į J

Nelaimėn patekusiam šventės Clevelando Radįjo pranešėjas ' 
metu krepšininkui buvo surink- pabrėžė> kad šitos dyi dainog 
ta 132 svarai. transliuojamos ryšium su netru į

kus minimomis Lietuvos neprik

Stiirtinv ,i!i \ .f.'iOO per nii iiitli v it Ii pcrioiliijnl inei'iiscs. .+ 15 ilii lcr- 
rcriliiil pily Inr eveniiiįr sliil’l.s, lilicjal persoimel pnlii'n.-.

I’iūi uli tol muses Iioiiic, rooin, Imitnl :iinl m.i i ui eini i,i-« nuly $4 5 
pci iikhiIIi. Apply, vvrite or wire

MINER’S HOSPITAL 

RflTOH, HEW MtXICG

Taip pat šventės metu įvyko 
visų sporto klubų pirmininkų ar 
įgaliotinių susirinkimas, kurio 
metu buvo vispusiškai apsvars
tyta ateinančių metų Australi
jos lietuvių sportinės veiklos pla 
nai. Susirinkę atstovai išrinko

lausomybės paskelbimo sukak
tuvėmis. Jis taipgi trumpai api
budino Lietuvą ir priminė, kad i 
ji yra sovietų pavergta.

— Pabaltijo Moterų Taryba,

4P KORITE BOTI KUNIGAIS?
ievų Munjuuų Kongregacija, a a. Arklvys 
Mip, Matulevičiaus. MIC, atgaivinta, kviečia 
pas MBve kandidatus į kunigus. Tėvai Man 
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe, 
t'ievul leidžiant jie darbuosis ir Ltetuvoje. 
jie veda mokyklas: redaguoja laikraščius 
skeletą misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai 
darbuokltČH po Panelės Švenčiausios vėliava 
stokite ; TOvų Marijonų Kongregaciją.; raSy 
kitę uovlcių vedčjut GaiSke pažymėkite kiek 
mokslo baigOte, kiek amžiaus ir koks svei
katos stovis Istieka siųskite žeminu paduotu 
. dreso*

I ■>is
1957 m. A. L. F. A. S. pirminin- i kuri apjungia lietuves, latves 
ku ligšiol buvusį VI. Daudarą ir estes tremtyje ir kurios cen

tras yra New Yorke, balandžio 
7 d. minės savo gyvavimo de
šimties metų sukaktį. Minėjimas 
įvyks Estų namuore. Sis minė
jimas nutartas rengti pereitą

varžybose. Moterų komandos, > Margiui ir A. Ignatavičiui, 
galbūt pabūgę stiprios Sydnė- i 
jaus komandos (šliafertaitė. i 
Laukaitienė ir Gudeikaitė), iŠ 
varžybų pasitraukė.

Komandinėse vyrų varžybose 
nugalėtoju tapo Sydnėjus, kurį ‘ 
atstovavo Zivas, Karpavičius,
Binkis, Bernotas ir Liniauskas.
Jie la’mėjo prieš Melbourną 
(Kuncaitis, Šėkas.

IŠ ARTI IR TOU
J. A. VAUTYBUE

man namuose. Posėdyje dalyva
vo ir iš Washingtono atvykusi 
tos Tarybos naujoji pirmininkė 
Mali Jurma, kuri iš latvės Elli- ( 
jos Druvos pirmininkės parei- Į 
gas perėmė sausio 19 d. Tada , 
buv. pirmininkės Druvos pas- 1 
tangomis buvo surengtas pobū- , 
vis, kuriame, dalyvaujant trijų | 
tautų moterų atstovėms, Euro-

— Lietuvos Atsiminimų radi
jo direktoriaus Jokūbo J. Stuko 
ruošiama lietuviška televizijos

Balnionisi programa Lietuvos nepriklauso- Į P°® Pavergtųjų Tautų pirminin- 
11:0 ir Adelaidę (Urnevičius, Ci mybės šventei paminėti, bus duo kas dr. Vilta Masens padarė po- 
žauskas ir Karia) 11:0. dama per New Yorko televizijos! litinę apžvalgą. Tose Pavergto-

Antroji vieta teko Melbour-1 stotį WATV (13-ji kanalą) sek- Į se Tautose yra atstovaujama ir 
nui. nugalėjusiam Adelaidę 6:1. madienį, vasario 24 d., lygiai 4-į Pabaltijo Moterų laryba. Iš lie- 
Geclongo ir Canberros stalo te*]tą valandą p. p. “Rūtos” radijo] tuvių dalyvavo Lietuvos gen. 
niso komandos nedalyvavo pir-] ansamblis išpildys patriotinį an Konsulas New Yorl e Jonas Bu- 
menybėse dėl k'tų tuo pačiu me- glišką - lietuvišką veikalą, “Lie- drys su žmona. Jis pasakė svei- 
tu vykusių sportinių varžybų. , tuviškoji siela”, kurį parašė ra-, kinimo kalbą. Iš lietuvių nlbte- 

Vyrų dvejete laimėtomis tapo , šytojas Algirdas Landsbergis, j rų dalyvavo Lietuvių Moterų At 
Karpavičius — Zivas, baigmėje į Dainininkam vadovauja Alg. Ka | stovybės pirmininkė Ligi ja Bie-

<2L~ - /--U
AR NORITE ROTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?

Marijonų Krngrcgaclja kviečia pas snv>- kandidates 1 brolius, kurlt 
,tų ivaitlua vienuolljoB darbus mokyklose, npauntuvPge, -aStlnCse 

uužiiyčioae ir kitur. I^abal pageidaujami moką kokį amatų Norintiems
eramoktl kokio amato bue sudaryta proga.

Paaukokite savo JBgas, gyvenimą, ir sveikatą Dievui ir Paneb'1 9ven 
itausial. Tapkite Broliais Marijonais. Susiraftyklte su novicijato vedRJ* 
oažymčkiti amžių, sveikatos stovį ir užbaigtus mokslus

MASTER OF NOVICES, (MAKI AN HILLS SEMINARV. 
CLARENDON HILLS, IIJLENOIS

please
care...I
betause 

hunger hurts!

b.caut* savi nu livet is thit 
timple: Yo« send SI to 
CARE. That dollar sends 
22 Ibs. of food overseas- 
helps feed this little boy 
and his family for one 
whole month.

SENO M TO CARE, N.Y.
or your local CARE offica*

r.

M

i •

I iis. statytas kaip sau.
\fūr. 4 kanib. pečiais Aild., tik

II ii.MiO, tuoj galima užimti.
M ar. 2 po 5, centr. kibi., t uoj gali

ma užimti viena butą, kaina tik 
t23.iliili.

Mūr. f> kanib. ir taverna, centr. 
šilū.. garažus.

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

ŠIMAITIS REALTY,

INCOME‘TAX
2737 W. 43rd St., CL 4-2390

■

1

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVĖ 

MORAS
lliiiblers Gen. I ontradors

Atlieka planavimo ir staty
bos ūa [ Ims gydytojų otisų, gy 
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
KaHdbn nuo S vai. ryto iki B 
vai. p. p. Kilu laiku susitarus.

Tel. PRospect 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicagt 29, III.

i

I

i

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas.

Income taksų pildymas 
0 L E 0 II A S 

RE AI. ESTATE 
»7S5 West 7 Irt Street 

Visi telefonai: VVAlbrook &-UOta

MARQUETTE PARKE
Kampinis, šviesių plytų — 10 bu

tų po 3 k Kaina, tik $74,000.
H butai — 4 po ft k. ir 4 po 4 k. 

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

Mūrinis — 2 po 6 k. Didelė patal
pa krautuvei ar ofisui. Pačiame liet. 
centre.

Brigliton Parke — Mūrinis su šil
dymu. Taverna, ir likerių krautuvė

2 imtai: 6 ir 3 k.
7 k. misllnė rezidencija ant pla

taus ' sklypo. Kūsys ir šildymas. 
$ 13,700.

VENTA 
4409 S. Falrfield Avė.

liAfnyette :1-:IKMI IiAfoyt-tU* 3-0OS7

MISCELLANEOU>» 
įvairūs Dalykai

| ŠILDYMAS

! A. Stančiauskas instoliuoja vi
sų geriausių Amerikos firmų gazu 

' ir alyva kūrenamus pečius fur- 
| naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oondilioners) ir atlieka 
visug skardos darbus.

1546 S. 49th Court, Cicer.
Tel. OLympie 6-0775 nuo 8 vai. 

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

OLympic 2-6752

M O V I N G ‘
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. Blshop 7-7075 arb» 
PRospect 8-9842

PAKELIAMI NAMAI
Mes įdedame bnlke.i, stulpus. Pa

taisome sniunkiinčins grindis..........
J. & K. CONSTR. CO.

BO 8-2738

REAL ESTATE

PARTNERIAI IŠSISKIRIA. 2-jij 
butij ‘•shingle” nain:i8 5 ir 5 kanib.
(3 uiiest.) I6tb ir 50 l!i Avė. $14,500.
Guzu npšild. SVOBODA, 6013 Cer- 
mak Rd. Blshop 2-2162.

ATDARAS APŽ1PRLIIMVI SEK
M Al». \ \S 17 D. M O 2 IKI 5 v.v. bargenas> Arti :?,st

šv. Ritos parapijoje. 6 k. mūri- 'St. ir Hamlin. 4, 4 ir 2 kamb. pa- 
stogėje. 30 pėdų sklypas. $15,500; 

uis. 2 aulom, garažas. Kama $15,9.50 jmokėti $4,000. SVOBODA, 3739
J. R. KUHNLE, VI (.-0024. 201 h St. LAwndale 1-7038.

SAVININKAS par.luoila 2 jų bu
tų meilini namų. Užilnri Įa.rėiai; slo- 
keriu karštų vauil. npšild. Gražu vi
liu,j. Pilnas rūsys. 2 iiiilom. garažas. 
Daug priedų. Arli prie viske. Žemi 1 
niukesėi.ii. 5705 S. Paulina St., QRo 
vehill 3-6076. Kaina $17,500.

PAJAMŲ NUOSAVYBE. 2 butai 
po 5 kanib. Mūrinis namas, kam
pinis sklypas, priemiestyje. Pilnas 
rūsys. Automt. gazu apšild. 2 au
tom. garažas. Puikiame stovy. 
$23.500. ISsimokėJlmo sąlygų. 
Tvlef. EO 9-7792.

rirL.au


Penktadienis, vasario 15 1957 nrPNT> a ŠTTM 1>P A T TC A s? f'W A m TT T rvr.ro

ĄŽUOLAS VIRTO - KITĄ JO VIETON Fyd.yt°^l*'!U0ZnI- ZUBKUI- yy LEONARDUI SIMUČIUI vargo- Tvėrėjas kiekvienam žmogui 
C ? tauto Didžiojo Universiteto Ausų, nais palydint. KUTKŲ, gydytojo \

Nosies ir Gerklės klinikų vedėjui, Liuko* Petrausko tvirtinimu, mūsų *■ ny&4 JO sązi-
profesoriui, prieš kurį laiką čio- operos tėvas KIPRAS PETRAUS-i n?- Šią knygą privalu dažnai

j nai atkeliavusiams ir sąžiningiau- KAS apibudino kaip retai sutinka- sklaidyti, nes iš visos mūsų bib-
I šiai gydytojo pareigas einant su- mą tenorą. O pats tų iškilmių or- tik lo
, sirgusiam, ir tos ligos neatlaikiu- g inizatorius solistą- BALTRU- llotekos tlk J4 vieną galėsime

pitminklą ivirte.nj už tO T,i Tra?U‘ p,vyzdy’ “ekvle- CHORO dalim rengVa clkuO ” „
Vi Piramidė, karaliy aug5,S matyti, ’tai nvuimirSkinT kad lie-l KSof'SST K “K^UIEM". • - Bar,,arda,
Kurio nei šiaurūs vėjai neišvers tuvis nemenkesnį sau paminklą kultūrine veikla saviškius 'supti 
Nei slenką metai sunaikinti statėsi atšiaurių vejų pustomas, turėtume ir tuomi lenktvniauiti nri

Lietuva, juk, tik trijų milionų kra va]-flimp, y p 11 puota turėtų būti naudinga. Mes Ką žmonės vadina likimu, tai

AUGINKIM!
I>R. .1. UMLMAYlCll S, Chicago, III.

nepajėgs
ll<

Ne -akyti nereikia, kad visų pir 
turėtume ir tuomi lenktyniauti pri! ma mums gydytojams ši dvasinė 
valėtume!

Iii racijiih štns ir dar šimtmečiais ujama- Velinniū 7iiKkrit« e,,kirto ' Jau ,aiP kartais materijoje paskęs +ji, .„a- i’g,„,iT»„iy kaimynu- Medicimš- J STSSl?“' k»“ užmirktam juVne'k,  Ji- Pirmai yra Ukjy pacy kv„-
.-•» " r&bSl“T SLL!?±2»JSS " b™°™' Schopd.Ui.urn,

...™xv.«.Orvu uvv.avara puo- vške8niuiu iu _ velioniais JUO- v“ kraAte molujĮttkai brendęs, 
ias, kad jau ta Lietuva taip d'.- ,,q 2UBKAUS atminti šiomis die- u^slenyJe pasitobulinę-, saviesiems 
iiuojlr," ptikiža A.rnu,,-, Kl- »“*>«» . Jto

— O kokiais lietuvišk 
dais medicinišku literatūra 
šias
džiuojies
męs gydytojas Kaune augusiajan ' UClUV“iI rU°“,tt“ Lietuvos universitete sėkmingai
kolegai dabar devynių amerikieči i * profesoriavo — japnus gydyto-
gydytojų akivaizdoje, Cool. aps- Mažus tautos sūnui reikia visa jus gabiai rengė, Ausų, Nosies ir 
krities ligoninės valgomąjam, lie- galva, praaugti plačiai pasklidu- Gerklės kliniką pavyzdingai tvar- 
tuvių teigiamąsias savybes reikia- siusios ainį, kad reikiamai pašte- kė, didžio,- kokybės savos srities 
mai apibudinančiam. betas bei pripažintas būtum. Ki- specialistus ruošė, gausią savo pa-

t.itaučiai saviškius net vidutinio- cientūrą reikiamai sąžiningai ap- 
Aklam *?* o’ spalvas rodysi, gUs ant pakopos kelia. Ir taip jie tarnavo. Jis moksline literatūra . 

lnluV1' ttvdytojas >u visose srityse, ne tik medicino- bei kongresais gyvai domėjos ir i 
c'T v n 9iaiS 'ri.”1 *ue" je’ Prasbnušusiais elgiasi. Mes, gi, ten aktyviai dalyvavo. Zubkaus 

ii i i'Jtp mm ui?rr" drtžn li savlG4 nusikosėjimu va- mokslinis įnašas jo specialybės sri 
i'ii nn’TrnMVPv sarvietėse bei atsiriaugėjimu ba- tyje -eniai yra jau užsieniečių spe- j
tAL UlUlOMtr.i ir, 899 pus- jįuose labiau domimės, nei savo eialistų pastebėtas ir kuogražiau-! 
•■fV-.. . S1 a,iyrnuiiA gydytojo bei jauno studiozo ar 5 šiai įvertintas. Jis tikrai galėtų su Į

LITHLA-, slutjjozės moksliniu darbu, šio kra Horacijum pasakyti, jog pastatęs l 
N1AN physician v ,

Mes taip save mylim, jog pastogę 
sau pasistatė, garsiname- Lietu
vai kultūrinį darbą atlikę.

Ir šiaip jau visi lietuviai, ga
bų ir pavyzdingą gydytoją bei pro 
fesorių JUOZĄ ZUBKŲ prisimi
nę dvasia sustiprės ir dar daugiau 
tokių dvasios ąžuolų savoj aplin
kumoj išauginti pasistengs.

Jei turi pakankamai stiprų ir 
patvarų norą įsigyti išminties, 
pasidarysi išmintingas.

O. S. Marden

U2 LIETUVOS 
LAISVĘ KOVOJ
dar nepervėlu. Agituot ir 
reikalaut, . kad maskoliai 
kraustytus lauk iš Lietuvos 
— tai visų gerų lietuvių pa 
reiga.

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo 
kus.

40 įvairių voku $1.00
Užsakymus ir pinigus sius 

kitę:
D k A U G A S
4545 VVEST 63rd STR., 

Chicago 29, Illinois

,,, .. • 9 kt\d lietu- medicinišką bei technišką žur
vi- Shaudin (Šiaudinis) iš Kara- naja puošiančių, džiaugiamės.
Lauciaus pirmas susekė SPIRO- . ..
CHAETA PALL1DA — sifilio Ii- 'Maloni išimtis iš tokio musis-
gos sukėlėją, tai ir nemokytas su- Se^VLADO šeim°8 nariai vaaario 16 d.'. šeštai
pras, kokiais puikiais Žiedus ŠIS P1.1 as„.s°į13to_ .1.L.Ulne»Ln . dieni vienuolikta. valanda ev.o

paminklą ir rūdims jo neįkast. 
šf,nitai dolerių ir kan. Zakarauskus 

Nenuostabu, kad visi jo buvę 
parientai^ mokiniai bei gydytojų

įlėtuvlc vaikaitis medicina papuj

betų (cukrine liga) be n kiek su- darbais apkrautas, visad kilne- . pravesti pakviesta nirmaei-
sipažįsta Medief“’*’___ _____ nipmK siekiams hasirensres Dasku- ...2. Prave»Ų paKviesia pirmaei-
šios lietuviškos
žiai derinasi, na.p vok.os vokiškos, maeilis artistas BALTRUŠAITIS PAI.QI,Ak. „ . t .
graikiškos, amerikoniškos bei ki- mums geru tautiečiu bei dėkingu SAUSRAS. Tai tas dvasiškis apie ■ 
tos kitokios. Jei Horacijus Arnži- pacientu prisistato. Jis pajėgiam -pri vienas mano pacientų įssita- 

r 1 , re- J°S J1^ mažiau gailėtis šimtą
r-- ___ ___________ _ ______________________________ Į dolerių pametęs, negu į kanaunin-

rx ” ~ 5 '-Ji ko Zakarausko pamokslą pavėla
vęs. Lietuvos operos solistas ir 
muzike- mokytojas ALEKSAN 
DRAS KUTKUS giedos, ųiuzikuiSPECIALUS 

BARGENAS
. INVENTORIAUS 

IŠPARDAVIMAS
4 gabalų miegamojo setas,
1 rėmai su spyruoklėmis, 
spyruoklinis matracas,
3 vanity lempos, 2 pagalvės 
lovai ir 1 mažas kilimėlis Si 69 95

FEI.IV A. RAIDOMS, NEĮTIK BERTULIS, Sav.

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniaiu nuo 11 Iki 4:30.

STEPHENS LIQUORS
4134-36 ARCHER AVENUE 

(Kampas Francisco gatvės)

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS UŽSIENINIO

1 'vyno
PKANCflZlšKAS

BORDEAUX liOl’GE— B«rdeaux Blanc 5th 98c- 
CHATEAI’ DE L’OK — 1959 metų 5th $|«49
GRANI) YIN DE BOKDEAV — 1950 mitų 5th $į.49
•BEAl'JOLAIS BIJBGUNDY 5th $},69
PIERRE CAKTIER FILS SAUTEKNE 5th $|,69
MAISON HAFT SAl TEKNE $th $į.95

ISPANIŠKAS 
LACRIMA CHKISTI MALAGA P. 
SAUTERNES P. PU S XII4 
SANDEMAN SHERKV 
HARVEYS BRlSTOL CREAM

ITALIŠKAS
BORDONI ROSE VIN 
BORDONI CHIANTI 
MANDOUREMA (su migdolais)
ARDO CHERRY (vyšninis)

DANIŠKAS
KINIS! II Vyšnių — KIJAFA

GRAIKIŠKAS
MAVRODOPHNE

VOKIŠKAS
KUINE NIERSTEINER, RFEDES! IIEDIER, 

LIEBERAEMILCH
MOSEL LAUBEN1IELMEK, SCHYVAKTZE 

KATZ, MOSELBLFMCHEN
AEFENTIIALER SPATBFRGUNDER 
SPOIIR (ii ELDENSTERN MAY YVINE

LEO XIII 5th $|.95 
5th $į.95 
5th $2-9’5 
5th $5-95

5th $ | .49 
5th $|.29 
5th $į.49 
5th $2-69

5th $|.79

5th $|.95

51 Ii $|.49

5th $|.49 
5th $2-29 
5tli $|.69

MARY STANKUS 
(Ferovičiūtė)

Oyvpiio 3300 S. fjakley Avė. 
Tol. Vt 7-8869

Milė vaH. 13' d;, 1957, 10:45 
vai. ryto, sulaukus pusės arnž.

Gimė Eii'tuvojr. Kilo iš Kau
no apskr., Seredžiaus miestelio.

Amerikoje išgyveno 57 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Anthony. marti Klorence, 
anūkas Anthopy, Jr. duktė I»o- 
loros, 2 seserys: Stella Shermu- 
lis su šeima ir Antoinette Ska- 
inarak diu šeima, gyvenanti Ca- 
liforniioje, 2 švogerkos: itelen 
ferovieh su seimą Ir Stella Ke- 
rovieb su šeima, kiti giminės, 
draugai ir pužjsfaml.

Priklausė labdarių Rėmėjų 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas lgiekawicz 
koplyčioje, 2314 W- 23rd I’Iaee.

Laidotuvės įvyks š<«št., vos. 
18 i., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėta j Aušros Vartų 
parapijos bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nes sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnu- 
Ir anūkas.

duktė, marti

Laidotuvių direktorius Ste
ponas lųte.kavviez. Tel. Vlrginia 
7-6672.

NUO U2SISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ •
Tie, kurie kenčia nuo SENT/, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali randai sėdėti ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenėjusios žaiždos 
niežėjimų ir skau'ėjimų senų atvi
ru Ir skaudžių žaiždų uždėkite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypat’oyes palengvins jusu skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite ją tapgi nuo skau- 

įdžlų nudegimų. Ji taipgi pašalina 
1 niežėjimą Ilgos vadinamos PSOR1A- 
|SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHL.ETE.S FO0T, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiifstančlos susklląlos odos dedlr- 
vinlų, 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. Lę
gido dintment yra 
parduodama po 75 
et. 11.25, ir.
Pirkite vaistinėseCbt- 
c^roj ir apylinkėse—
Mllwa.ukee, Wlsc., Ga- 
-v.Ind. Ir Petroit, Mi- 
chigan arba rašyki- 
• e ir atsiųskite Mo- 
n.*y order į

I
99 I

PORTUGALIŠKAS
DOMAIN RLBY VYNAS
DAFRO PORT 1915 metų
DUCAL 1913 m (pintinėj)

GARSUSIS VOKIŠKAS ALUS
MUNU1INER liOEBRAU IIAUS 
Dėžė 24 b.

51 h 98c. 
5th $|.95 
5ih jH|-95

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

$6-79 

$3-89 ^th

I GUŽAUSKŲ Į
BEVERLY HILUS GftLINYCIA

1 Gerinusios gėlės dėl vestuvių, banke
| tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 Mest 63rd Street
I Tel. PRo-pi*!t S-0S33 Ir TR S-0ft3 l.

A. A.

MARY CHERRY
(PAGAL TĖVUS VIACIULIŪTĖ)

Gyveno 1373 Milwaukee Avė.

Mirė vasario 13 <1. 3:0“ v.il. įm» pietų. Gimusi lJetuvoj, Mari
jampolės parapijoj, Kautališkių kaime. Aiiicrikcų išgyveno su
virs. 50 metų.

Paliko nuliūdę du sūnų- r.d\aidas, jo žmona Rožė, du anūkai 
Kohert K. ir Norlee Broun ir prenuūkas Jolinny III. Ir sūnus 
\Valteris ir jo žmona Valerui,. Taipgi giminės Viseliiuliai ir jų 
šeimos. Jr daug kilų giminių ir draugų.

Kūnas pašarvotas 1850 N. \\'ood slr. IgidiM.uvės įvyks šešta
dienį, \asai‘io 10 d., 9 vai. ryto iš koplyčios Ims atlydėtą^ į Šv. 
Myluilo bažnyčią. Pa pamaldų laidojama sv. Kazimiero kapinėse.

visi kviečianti dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę lieka: Sūnūs, jų šeimos ir kiti giminės ii draugai
Koplyčios tel. UVmboldt 0-0258.

A. A.

-FELIKSAS KRISTOPAITS
Gyveno 5616 S Ratine Avė. Tel. WEntworth 6-2739

Tragiškai mirė vas. 13 d., 1957, 11 :30 v.v., sulaukęs 29 m. amž. 
Gimė Lieiuvcije; kilo iš Biržų apskr., Joniškėlio jeirap., ('’eniškių 
kaimo. A menkoje x išgyveno H m.

Pasiliko dideliame nuliūdime motina Margareta (Markn- 
naitė), sesuo Valerija Plepienė, švogeris Vladas ir jų dukterys: 
lairetta ir Slnrley (krikšto duktė), brolis Romualdas, giminės: 
Eleonora Graša su šeima, gyv. Detroit. Mielu, ir Petronėlė Dul- 
kienė, Detroite, Liude Sinkiem*, Chicagoje, kili giminęs, d įaugai 
i d paž.įst ami.

Kūnas bus pašarvotas penktadienį 6 vai. vak. Jeim E. Eudei- 
kio koplyčioje, 4605 S. llemiitage. Avė.

. i laddotuvės įvyks pirmadienį, vasario 18 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos įramaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka,tinęs.

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

• /

Nuliūdę: Motina, sesuo, brolis, švogeris ir sesers dukterys
Igiidotuvių direktorius .lobn F’. Endeikis. Tel. YArds 7-1741.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. f A.

Dipl. inž. aps. pulk, JUOZAS STEPONAVIČIUS
GYVENO 72&5 S. WASHTENAW AVĖ.» t

Mirė 1956 m. vasario Iii d. Gimęs Lietuvoje. Palaidotas Šv. 
Kazimiero kapinėse.

Šeštadienį, vasario Ki d , 8 v. r. bus ai našautos gedulingos 
šv. Mišictv, su egzekvijęmis už a. a. Juozo Steponavičiaus sielą, 
Švenč. Panelės Gimimo bažnyčioje, Marųuette Parke.

Visus draugus ir pažįstamus kviečiu pamaldose dalyvauti.
Liūdinti ŽMONA

KOTRYNAI ir JONUI PEČKAIČIAMS, 

mirus jos motinai Viršilimei, reiškia gilię 

užuojautą

MATUSEVIČIŲ SEIMĄ

Mielai
KONSTANCIJAI KUOSAITIENEI, 

jos mylimam sūnui Vytautui mirus, reiškia 
gilię užuojautą

Jurkūnų ir Kuzmickų šeimos,
S. Cirbulis ir T. Jurkūnaitė ‘

JOHN F. EODEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

"RYS MODERNIAS- kopt .VAU

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel YA 74741-2 ir LA Msš,

4330-34 Scuih Galifornia Avenue
Monas LA 3-0440 ir LA 3 
lipin,Ą vrr DTEN ą rp v « u’”

L1ODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. VVestern Avė. Air Conditioned koplyčia 
BEpnblio 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiem*, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

GIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NFISOM,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 

MONUMENT CO
1014 W/est 1Ith Street

*7|»nau hlnkaa vvdnin

:»džiauBias Paminklams riv 
paairinkimmieste!

r«*jhųf — CEdarer^si 3-6335

VNTHONY B. PETKJ JS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0 IVESTERH R VE. 1410 S0, 50th AVĖ.
f

CHICAGO, III. GICZRG, ILL

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 
TCwnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- 
' vintas dieną ir nak- 
I tį, Reikale šaukite 
I mus.

Mes turime koplyčias
visose Chicagoa ir' 
Roselando dalysp ir1 
tuojau patarnaujame I

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CAUFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVĖ. Tel YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
650 West 18th STREEET Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10831 S. MICHIGAN AV^l Tel. COmmodore 4-222» 

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

~VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tb AVĖ., CICERO. III. Tel. OLymplc 2-1003

• 646 W
ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI

4Cth STREET YArd» 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 U 69th STREET REpuMie 7-1213
2314 W 23rd PLACE Vlrginia 7-667?

VANCE FUNERAL HOME
12 rūšių konjakų — Jūsų pasirinkimui nuo 1421 S. fiftth AVĖ. OLymplc 2-5245 ir T0wnhall 3-9687



Penktadienis, vasario 15, 1957

/ mus

X Mik. Leonardas šimutis
vasario 16, lygiai 11 vai. dieną, 
gros vargonais ŠV. Jurgio pa
la pi jos bažnyčioje, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
a. a. prof. J. Zupkaus sielą. Iš
kilmingas šv. mišias atnašaus 
kan. Vaclovas Zakarauskas, 

į asistuojamas kunigų Būdvyčio 
ir Paukščio. Pamaldų metu gie
dos dalis Chicagos Lietuvių 
Vyrų choro, specialiai parengę 
naujas Rossini mb-ias. Solo par
tijas atliks sol. Al. Kutkus. Į 
šias gedulingas pamaldas kvie
čiami" visi Chicagos lietuviai ir 
prašomi Vasario 16 proga pa
simelsti už žuvusius savo arti
muosius Lietuvoje ir Rusijos 
katorgose.

X Ilelen Kuihanek-Čekau- 
skaitė, 213 S. Grant st., West- 
mont, III., daug dirbanti Tėvų 
Marijonų naudai, sekmadienį, 
vasario 10 d., šventė gimtadie
nį. Ta proga jaunystės draugė, 
plačiai žinoma veikėja Anasta-

X Valentinas Atkočius, Tė
vų Marijonų šv. Kazimiero pro
vincijos provincijolas, vakar 
naujuose namuose atšventė sa
vo vardines. Namo viršininkas 
tėvas V. Rimšelis pietų metu 
pasakė sveikinimo kalbą, į ku
rią atsakydamas Provincijolas 
pastebėjo, kad šiuomi galima 
skaityti baigtus “Draugo” na
mo statybos darbus, kurie už
truko du metus ri pareikalavo 
iš visų daug pastangų.

X L. Bendr. Town of Lake 
apylinkė rengia įspūdingą Va
sario šešioliktosios minėjimą 
vasario 16 d. 7 vai. vakare V.
Ančiulio salėje, 1820 W. 46th 
St., Chicagoje. Paskaitą skai-lzįja Snarskienė, savo puošnioj
tys Jeronimas Ignatonis “Grą
žinkime Vasario šešioliktosios 
dienos tikrąją prasmę”. Meni
nėje programos dalyje Šv. Kry
žiaus parapijos lituanistinės 
mokyklos mokinia1 deklamuos. 
Elvyra ir Regina Kavaliūnai
tės pagros akordeonu ir padai
nuos. Chicagos Šaulių klubo 
meninė grupė, kuriai vadovau
ja K. Ulevičius, pašoks kelis 
popularius tautinius šokius. 
Bus ir kitokių programoje įvai
rumų. įėjimas visiems laisvas.

Vielos ir plačioj' apylinkės 
tautiečiai maloniai kviečiami 
šiame Lietuvos Nepriklausomy
bės sukakties minėjime skait
lingai atsilankyti ir kartu pa-
minėti šią taip t rangią kiek
vienam lietuviui šventę. X J. A. Krukas, šiuo metu

besilankąs Floridoje, atsiuntė
X Michigan C'ty lietuvių 

klubas, senųjų Amerikos lietu
vių suorganizuotas, jau daug 
metų rūpinasi Lietuvos laisvi
nimo ir propagandos darbu, 
nuolatos kad ir kuklia suma 
paremdamas laisvinimo veiks
nius. Klubo narių skaičius nė
ra didelis, be to išsisklaidęs po 
plačią apylinkę. Nežiūrint to, 
kiekvieno mėnsic susirinkime 
dalyvauja nemaža' narių. Šis 
klubas rengia Lietuvos Nepri-
klausomvbės minėjimą vasario į vę bus pagerbti Chicagos Lie-
24 d. Pamaldos Sacred Heart 
bažnyčioje 10:45, o .minėjimas 
ir vaišės Šukio salėje tuoj po
pamaldų. Lietuviai iš visos i Augšt. mokykloj'* Lietuvos 
apylinkės prašomi dalyvauti Ilaisvės kovose žuvusieji yra 
pamaldose ir minėjime. atidavę didžiausia auką prisi-

X šakių Apskr. klubo išrink
ta valdyba 1957 metams šios 
sudėties: pirmininkas — Pra
nas Juška, viccpirm. —.Mari
ja Neberiezienč, prot. raštinin
kas — Pranas Sidcravičius, fin. 
sekretorius — Juozas Jurkšai- 
tis, iždininkas — Antanas Ger- 
džiūnas, iždo globoja — Emili
ja Rusevich. Valdyboje buvę 
Marcelė Kundrotierė ir Pranas 
Janušaitis toliau nesutiko būti 
renkami į valdybą. Jiems už'
įdėtą darbą ir pastangas klubo paskelbtame užueiautos pa
veikios reikaluose susirinkimas. reiškime Gražinai Gustaitytei- 
nuoširdžiai padėkojo. Krivickienei dėl jes motinos

mirties Lietuvoje turėjo būtiX Architektas Eduardas Vit
kus tarnvbos reikalais išvyko į 
Port Arthur, Texas, tikrinti 
užbaigiamųjų darbu ten naujai 
statomų Gulf Oii Co. pastatų. 
Jis taip pat aktyviai reiškiasi 
ir profesinėse organizacijose. 
Gruodžio mėn. Eva.nstone Arts 
Club patalpose kalbėjo tema: 
The Changing Pnilosophy of 
Architecture, iškeldąma3 eilę 
naujų minčių- ir susilaukdamas 
labai gyvo susidomėjimo.

X Studentas Vladas šoliū- 
uas, vienas iš veiklesniųjų stu
dentų, ypač aktyviai veikiąs De 
Paul Universiteto lietuvių stu
dentų tarpe, kalbės per Sophie 
Barčus radiją šį šeštadienį, va
sario 16 d. 8 vai. 30 min. ryto 
minint Lietuvos nepriklauso
mybės šventę. Jis atstovaus 
studentus atitininkus.

rezidenciioj, 610 E. 88 st., iš
kėlė Helenai šaunią puotą, ku
rioje dalyvavo daug žymių sve
čių. Sukaktuvininkei buvo pa
linkėta ilgiausių ir sveikiausių 
metų.

X Benediktas ir Emilija Na
vickiai, 5836 S. Artesian avė., 
vasario 3 d. atšventė 53 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Tą dieną jų intencija buvo at
našautos šventos mišios Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje. Šv. mišias 
užprašė jų dukrą Sophie Ward. 
B. E. Navickiai yra išauginę 
pavyzdingą šeimą ir yra visų 
gerų darbų rėmėjai. Linkėtina 
Navickiams sulaukti deimanti
nio jubilėįaus.

ilgesni viešą sveikinimą Geno
vaitei ir Juozui Giedraičiams, 
neseniai atšventusiems 25 m. 
vedybinio gyvenimo sukaktį, 
j. Krukas džiaugiasi straipsniu 
apie sukaktuvininkus, tilpusiu 
Drauge, ir prie visų linkėjimų 
prideda ir savo. Krukas yra 
vadovavęs radijo valandėlei ir 
jam talkininkavo Genovaitė so
lo išpildydama dainas.

X Žuvusieji už Lietuvos lais-

tuvių Tarybos ruošiamame 
Lietuvos Nepriklausomybės mi
nėjime vasario 17 d. Marijos

keliančiai Lietuvai, todėl jie 
bus specialiai paminėti.

X Chicago American šian
dien turi išspausdinęs gerą ve
damąjį straipsnį ryšium su Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
tės minėjimu. Mūsų tautietis 
žurnalistas Stasys Pieža, ilga
metis šio dienraščio redakcijos 
personalo narys, labai dažnai 
pagarsina Lietuvos vardą ir 
apskritai mūsų tautos reikalus.

X Draugo 28 nr., šeštadienį,

paminėtas ir Pr. Skardžius, bet 
dėl užsimiršimo jis buvo pra
leistas. Todėl dabar čia ši klaida 
atitaisoma.

X Draugo paskelbtas knygų 
išpardavimas susilaukė didelio 
pasisekimo. Per porą savaičių 
parduota už kelis šimtus - dol. 
knygų. Užsisakiusių prašoma 
turėti kantrybės, jei dėl užsa
kymų gausumo jie nebus taip 
greit išpildomi.

X Skaučių Seserijos vadija 
š. m. gegužės mėn. 11 d. ruošia 
savo tradicinį metinį balių su 
labai įdomia programa. Balius 
įvyks Western Ballroom salėje, 
S. Western ir 35-tog g-vių san
kryžoje. S. Seserijos vadija 
prašo kitas organizacijas tą 
dieną parengimų neruošti.

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CTTTCAGO. TLTJNOTS

SESI LIETUVIAI

Šv. Ritos augštesniosios mokyklos krepšinio komandoj iš 10 pagrindinių žaidėjų šeši yra lietuviai. 
Tai tremtiniai Valaitis, komandos kapitonas ir geriausias krepšių metikas. Prapuolenis, Varna ir Juo- 
zapaitis. Re tremtinių dar yra čia gimę lietuviai Gelbuda ir Zvinakis. Komanda kalba tarp savęs lie
tuviškai ir todėl sudaro nepatogumų priešo komandai, kurie nesupranta pasitarimo. Komanda galima 
pavadinti Jungtinių Tautų komanda, nes be šešių lietuvių dar joj žaidžia vienas lenkų kilmės žaidė
ja*. Zawaski, vienas šveicarų — Hatje, vienas italų — Palgrino ir airis Scanlon. Kada prieš savaitę 
St. Ritos komanda pražaidė rungtynes su St. Mel komanda, jie nesuprato, kodėl jų strategija buvo 
išaiškinama. O įvyko todėl, kad priešo komandoj žaidė lietuvių kilmės eiceriškis Bob. Lukštą, kuris 
suprato visus pasitarimus. Apie komandą ilgesnį straipsnį įsidėjo Chicago American. Nuotraukoj, iš 
kairės: Valaitis, Prapuolenis, Scalon, Zawaski ir Gelbuda. Chicago American klišė

x Su. Kazimiero Seserų rė
mėjų draugijos vajaus vakarie
nė su programa statybos sko
loms mažinti bus vasario 24 d. 
5 vąl. p. p., Marijos Augštes
niosios mokyklos patalpose, prie 
67 ir Marąuette Rd. Biletus ga
lima gauti kiekvienoj parapijoj 
nuo rėmėjų pirmininkių. Gali
ma užsisakyti stalus grupėms 
iš anksto, kuriuos tvarko sesuo 
Ignacia. Kadangi seserų kon
gregacija švenčia 50 metų jubi- 
lėjų, būtų labai gražu, kad kuo 
daugiausiai įstotų į amžinus na 
rius, įmokėdami 100 dolerių. 
Yra nauji pažymėjimai atminti 
mirusiems, galima mirusiuosius 
įrašyti. Vysk. Brizgys įteiks 
tuos pažymėjimus. Po vakarie
nės programą išpildys Marijos 
Augšt. mok. mokinės.

X Juozas Uksas, ilgametis 
Brighton Pąrk gyventojas, sek-„ , . , „ panaudojo futbolininkų takti-
madienio rytą atėjo j bažnyčią
8-tos valandos mišioms ir stai
ga nusilpo. Skubiai buvo veža
mas į Šv. Kryžiaus ligoninę, 
bet pakely mirė. Palaidotas 
ketvirtadienį.

X Kun. K. Ruibys, gyvenąs 
Pesotum, III., skaitė paskaitą 
Champaign mokslo draugijoje. 
Ta proga miesto laikraštis pa
žymėjo, jog kun Ruibys yra 
lietuvis, šiuo metu tęsiąs stu
dijas Illinois universitete.

X Norėdami įsitikinti, kaip 
kruopščiai dirba mūsų lietuviš
kasis jaunimas, šeštadienį, va
sario 23 dieną, at3iiankykitc į 
Lietuvių auditorijoj ruošiamą 
Moksleivių at-kų vakarą. Savo 
atsilankymu paskatinsite jau
nimą į dar didesnį darbą.

X Muz. Aleksendras Kučiū
nai yra pakviestas Chicagos 
konservatorijos talkon pastaty
ti R. Strausso operą “Ariadne”. 
Jis šiuo metu intensyviai dirba 
ir su “Rigoletto” operos sąsta
tu, rengdamas operą būsimiems 
spektakliams.

X Kazys Pumputis, gyv. 751 
Fernhill St., Detroit 3, Mich., 
jieško Juozo Tamošiūno, s. Jo
no, gimusio Utenos apskr., Le
liūnų vaisė., Velykūnų km. Pra
šo atsiliepti, arba žinantieji 
apie jį pranešti. Yra svarbu.

X Cecilija Kneižienė, 5544 S.. 
Hermitage avė., sunkiai susir
go Ir guli Evangelical ligoninė
je, 5421 S. Morgan avė. Jos vy
tas Antanas irgi nekaip jaučia
si. Gydosi namuose. Kneižiai 
yrą stambūs rėmėjai visų gerų 
darbų ir ilgamečiu Draugo 
skaitytojai.

X Chicagos Vyru choras, di
riguojamas VI. Baltrušaičio, 
dalyvaus Vasario šešioliktosios 
minėjimo programoje vasario 
17 d. Marijos Aug^t. mokyklos 
auditorijoje.

CHICAGOS ŽINIOS
Pagerbė berniuką, 

sugavusį vagį

Vienuolikos nWų amžiaus, 
skautas Jimjny Higgins buvo 
specialiai pagerbtas už tai, kad 
jisai padėjo sugauti 17 .metų 
?mžiaus 6 pėdų augščio vagį, 
kuris buvo pagrobęs rankinu
ką. Tas berniukas matė, kas 
įvyko ir kai vagis hėgo pro jį 
pro šalį, kibo į jį ir pagriovė. 
Tada jau jį buvo nesunku su
imti. Berniukas savo tą nuo
tykį papasakojo Chicagos Ber
niukų Skautų tarybos pietuose 
Madison viešbuty. Jis buvo ap
dovanotas nauja uniforma, jį 
pagerbę ir garsieji futbolo žai- 
dikai, nes vagį patiesdamas jis

Pirmaujantis jaunuolis
Chicagos Parkų distriktas 

buvo suruošęs jaunimo konkur
są, kuriame da’vvavo apie 
1,500 jaunuolių. Pirmąją vietą 
laimėjo William Bluege, 17 m. 
amžiaus. Jis yra Kelly Augšt 
mokyklos auklėtinis, savo mo
kykloje vadovavo karinio pa
ruošimo moksleiviais pulkinin
ko leitenanto laipsniu, buvo 
garbės moksleivis dėl savo ge
rų pažymių, sekretoriavo al
gebros ir anglų ka’bos draugi
joms mokykloje. Dabar jisai 
priimtas į karininkų mokyklą 
West Pointe.

X Dr. Vytautas Rėklys ati
darė Brighton Parke, 2606 W.
47th St., 2-as aukštas, savo ka
binetą. Tel.: BIshop 7-0509. i 
Pacientus priima vakarais nuo 
6—8 vai. Dr. Rėklys yra pasi
ruošęs visiems tautiečiams są
žiningai patarnauti.

X Už a. a. kun. Julijono Kor
sako sielą, keturių savaičių 
mirties prisiminimui, šv. mi
šios bus atlaikytos- vasario 16 
d. 7 vai. tėvų Jėzuitų koplyčio 
je, 5541 S. Paulina st. Giminės, 
artimieji ir pažįstami kviečiami 
dalyvauti pamaldose.

1 —Draugystė Lietuvos Kareivių
X Petronėlė Birbilaitė sun- turės savo mėnesinį susirinkimą

kiai susirgo plaučių uždegimu sekmadienį 17 d. 1:30 p.p. Li- 
„ , . ® lC.. „ berty sv.. Nariai bukit laiku, sku-
Gydoai namuose, 4544 S. rau bjaį aptarsime savuosius reikalus 
liną st. Ji yra žinoma rėmėja ir dalyvausime Lietuvos neprikišu

• „ ui.;„ rtVain I somybės minėjime Marijos Augšt.visų kilnių tikslų. mok. 8al^je DJraugija >u
skyrusi $10 auką ir jau gautas

X Gražina Kavaliauskaite- pakvitavimas iš vykdomojo komi-
Kovas atvyko iš Omahos ir vie
ši pas Danutę ir Vladą Daras 
kevičius-Darus. Ji yra veiki 
skautė ir Chicagoje susipažįsta i

— Marta Bludžienė, 4540 S. 
California avė., ž.noma Brigh- 
ton Parko veikėja, jau kelintas 
mėnuo kaip serga. Visi linki 
veikėjai greit pasveikti.

Išnešė brangenybių 
už $20,000

Iš Roy Tuchbreiter buto 
esančio 1301 N. Astor, Chica
goje, plėšikai išnešė brangių 
kailių ir kitų brangenybių uz 
$20 000. Vagystė įvyko, kai sa
vininkė buvo išėjusi gerti arba 
tos pas kaimynes apie 4 vai. 15 
min. Bute tuo metu buvusi vi
rėja, šeimininkė ir tarnaitė va
gystės nepastebėjo. Šeimininko, 
kuris yra Continental Casualty 
bendrovės prezidentas, tuo me
tu nebuvo namie.

Miega ketvirtus metus
Cook Apskrities ligoninės 

antrame augšte guli taksio šo
feris John Brookhouse, 39 m. 
amžiaus lyg miege be sąmonės. 
Taip jis guli jau nuo 1943 me
tų vasario 13 d., kada plėšikas 
jį sunkiai sumušė, atimdamas 
$18.65. Jo žmona beveik kas 
dien atvažiuoja nelaimingojo 
aplankyti. Gydytojai neduoda 
vilties, kad jisai atsigautų. 
Žmona su vaikais daug mel
džiasi tikėdamiesi nebent Dan
gaus pagalbos.

Plieno darbininkai 
fotografijose

Šiandien, penktadienį, Moks
lo ir Pramonės muzėjuje bus 
atidaryta paroda nuotraukų, 
kuriose vaizduojamas plieno 
darbininkų gyvenime s. Iš viso 
tokių nuotraukų bus 175. Pa 
rodą paruošė Plieno Darbinin
kų unija, bendradarbiaudama 
su Chicagos universitetu.

Šalpai jieško $363 milionų
Illinois Viešosios Pagalbos 

komisija 1957—1959 metų biu
džete nori turėti £363,942,183, 
kurie būtų sunaudoti senelių 
glębai, vaikų globai, aklųjų

KAS KĄ IR KUR
— Kas norėtų užsitikrinti sau 

staliuką Moksleivių At-kų ruošia
mame vakare, kuris įvyks Lietu
vių auditorijoje, šeštadienį, vasa- 
sario 23 dieną, turi tuoj pat skam 
bint MAS CV sekretoriui Telefonu 
REpublic 7-7735.

teto sekretoriaus. P. Grigaičio.

PRAŠOME PERSKAITYTI

Jeigu atsiras atatinkamas 
skaičius išleisiu Akordeonui va
dovėlį lietuvių kalboje su gai
domis. Kas pageidautumėte jo, 
prašau pranešti savo adresą J. 
Kaveliui. 3322 So. Halsted St, 
Chicago 8, UI.

priežiūrai, invalidų ir neturtė
lių šelpimui. Per dabartinį dvi
metį tiems reikalams turėta 
$282,005,040, taigi — $81 mi- 
lionu mažiau.

Viliojo dvi mergaites
Chicagos policija areštavo 

vieną vyrą, kuris bandė į savo 
automobilį įvilioti dvi mergaiti, 
13 metų amžiaus. Jis buvo su
gautas Archer gatvėje netoli 
tos vietos, kur prieš pradingi- 
mą buvo ir Grime* mergaitės. 
Policija ji stopiai tardo, kur ji
sai buvo tą naktį, kai dingo 
Grimes mergaitės.

Geras skonis laimi
Tiek praktiškame gyvenime, 

tiek spaudoje vyravo dažnai ci
tuojamas ijsitikinimas, kad mo
terys, parinktos, kaip tautos ar 
net pasaulio “geriausiai besiriė- 
dančiomis” tik todėl, kad jos

MAŠINŲ FONDAS
Šokantieji aukojo “Draugo” 

Mašinų Fondui:

Ambrose Jos. ............$7.00
Birbilaitė Petronėlė ,. 5.00
Balbatas Jonas ........ 5.00
Liet. Klubas, Buffalo,

N. Y................................4.00
Čeponis Anna .............. 5.00
Smolskis J. .... .............  3.00
Dūlys Kazys.................. 3.00
Garūnas A. ............ 2.00
Zaviša Felix .................. 2-00
Baronaitis Pranas........ 2.00
Glamba Justinas..........2.00
Skirmunt John 2.00
Trepkus Walter .......... 2.00
Meškauskienė Ona .... 2.00
Butkus John............ . .... 2.00
Avižienis Jonas ...........   2.00
Dalmantas Jonas.......... 2.00
Damaroda Vincas........ 2.00
Mikeliūnas Jonas ..... 2.00
Pališiūnas Kazys.......... 2.00
Ankudas Marie .......... 2.00
Rinkus Juozas ............ 2.00
Kukarskas Juozas........ 2.00
Navickis Leonas .......... 2.00
Matyžius Antanas........ 2.00
Pūdymaitis Agota .... 2.00
Avulis J........................... 2.00
Janusas A....................... 1.00
Boyd Ant......................... 1.00
Federavičius Kazys .... 1.00
Rutkus Petras ......... 1.00
Ališauskas Viktoras ... 1.00 
Raštikis Henrikas .... 1.00
Būdvytienė Marija .... 1.00
Krivis J........................... 1.00
Lukšys Jonas ......... J.00
Priešina Vladas............ 1.00
Lisauskas Aug. T...........1.00
Bartkus J..............  L00
Girnius A........................ 1.00
Demenčius Vincent .... 1.00 
Martinkienė Konstancija 1.00 
Venckevičius Ignas .... 1.00
Mingėla Robertas ........ 1.00
Jachimavičienė Marija. 1.00
Jūras Stasys................ 1.00
Miliauskas A................. 1.00
Olis Bernardas 1.00
Bašinskas Viktoras ... 1.00 
Vitkauskas Augustinas. 1.00
Dirmantienė D.................. 1.00
Deveikis Petras............ 1.00
Ivanauskas K. .............. 1.00
Maksvitis D..................... 1.00
Zauberajtė Uršulė........ 1.00
Baronaitis Antanas .... 1.00 
Antanaitis Petras ....$1.00
Duoba V. ..................... 1.00
Melekauskas Ip.................1.00
Pranckūnas Povilas .... 1.00
Peciliūnas Tony .......... 1.00
Baksys Josephine .... 1.00 
Jarosūnas Viktoras .. . 1.00
Dackus Augustas ........ 1.00
Mongirdienė Aldona ... 1.00
Ašoklis August ........... 1.00
Obelenus T. ......v.... 1.00
Skučas A. ................ 1.00

j1 .

KAS TURI GERi> SKONĮ, VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ
Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namų ir ofisų 
įrengimui.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted Str. VIctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Seklu. 10—5, Kitom diencoi 9—6

perkasi rūbus žinomiausiose sa
lonuose, pas pasauliniai garsius 
madų kūrėjus, šitokiai nuomo
nei sudavė didžiausią smūgį 
Mrs. W. S. Paley iš New Yorko, 
kelinti metai iš eilės laiminti pir 
mąją vietą. Daugumą rūbų ji 
perkasi iš garsiausių salonų, 
bet didesnę dalį jos puikių rū
bų pasiuva jai “mažoji siuvėja” 
(“Little Dressmaker”), vietinė 
japoniuke mergaitė. (Tarp kit
ko, “L. D.” vardu apibūdinama 
siuvėja, kurios varto neduotum 
nė savo geriausiai draugei. Jį 
pasilaikai sau).

— Hollywoodo filmų studija 
pasisamdė Texas gyventoją, ku
ris teksasiečius vaidinančius ak
torius moko Texas akcento.

— Aleksandras Hamilton, pir 
mas JAV finansų sekretorius, 
gimė 1757 m. sausio 11 d.

Skelbkite "Drauge” I
Kudirka Jonas .............. 1.00
Turčinskas Juozas . . 1.00
Pulokas Jonas .............. 1.00
Bagdonas Kazys .......... 1.00
Zaleskaitė-Bronišas M. .1.00
Požėla Vytautas ......... 1.00
Jasukynas Ona .......... 1.00
Braziulevičiūtė L ... 1.00
Kanaukienė Konstancija 1.00
Simonaitis Geo.............. 1.00
Rimkus Petras ............ 1.00
Kiaunė Petras .............. 1.00
Savickienė Juzefą . . 1.00
Karpavičius Jonas ... 1.00
Gieda Bronius ............ 1.00
Jonynienė Br.................. 1 00
Vasiliauskas M..................1.00
Kisielis Donatas ........... '1.00

, Girdauskas Albinas .. 1.00
Kazakas Povilas .......... 1.00
Kantauskas Povilas . 1.00
Prapuolenis Aug. ........ 1.00
Kudirka Juozas ............ 1.00
Baksys Viktoras .......... 1.00
Šatkauskas F. M.......... 1.00
Katasiūnas S. G............. 1.00
Meškauskas Mary, Mrs. 1.00
Millas J. ...................... 1.00
Ramanauskas Stanley . 1.00
Brazaitis Antanas 1.00
Paškevičius V................. 1.00
Diliauskas Antanas . . 1.00
Pulkaunikas B................ 1.00
Petrauskas A................. 1.00
Grabys J........... ,........... 1.00
Palevičius Vladas .... 1.00 

Vėžys B..............................  1.00
Petelkevičienė Elena . 1.00
Grebliūnas B............ .. 1.00
Usinas Stasys .............. 1.00
Paliulis Jonas.................1.00
Norkus Ona .................. 1.00
Marcinkus Uršulė ... 1.00
Jurkus Juozas ............ 1.00
Valantinienė T..................1.00

Ačiū mūsų bičiuliams už su
teiktą paramą.

“Draugo” administracija

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS

— Išlaikomas — 
MOKSLINIŲ STUDIJŲ KLUBO 

SEMESTRO TEMA: 

MODERNIŠKŲ KULTŪROS AP
RAIŠKŲ VERTTNIMAS

Penktadienį, vasario 15 dieną, 
Vilniaus Aušros Vartų mokyk
loje (virš bažnyčios), 2325 W. 
23rd Place (šalia “Draugo") 
kun. V. Bagdanavičius, MIC, 
skaito paskaitą tema:
Asmenybė įvairių pasaulėžiūrų 

šviesoje
Paskaitos pradžia 7 vai. 30 

min., nesivėlinant.
Visi, besidomintieji dvasinių 

mokslų pažangr kviečiami da
lyvauti.

t


