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EISENHOWERIS TARIASIJiSUįKONGRESO.VADAIS
Prieš sovietų vadų akis stovi

griuvėsių ir iliuzijų vaizdas
V ūsų specialaus korespondento pranešimas iš Paryžiaus
PARYŽIUS, Prancūzija. — Dienraščio ,,Le Monde“ specialus 

korespondentas Jean Schwoebel paskelbė savo laikraštyje iš Mas
kvos šešius ilgus straipsnius bendra antrašte: „Sovietų Sąjunga 
netikrume“, kuriuose pavaizduojama dabartiniu metu Maskvos 
politiniuose sluogsniuoge ir visuomenėje vyraujanti nuotaika. 

Savo straipsnių seriją Schwoe
bei taip . pradeda: „Praėjusių 
metų pavasarį saulėtos perspek
tyvos mirgėjo Kremliaus vadovų 
akyse. Chruščev reiškė kliedintį 
optimizmą ir iš savo triumfuo
jančio tikrumo augštybių nusi-j 
leisdavo kapitalistiniam pasau
liui, pasmerktam staigiai ir ne
atšaukiamai mirčiai, siūlė taikin
gą lenktyniavimą, kurio teigia
mos išdavos komunistiniams 
kraštams jam nekėlė jokių abe
jojimų...“ „Ir štai toje giedrioje 
padangėje, apšviestoje džiaugs
mingo tikrumo ir triumfuojan
čių regėjimų, trenkė griaustinis 
— audros pranešėjas — Pozna
nės įvykiai. Kremliaus gyvento
jų veidai apsiniaukė, nerimas 
apėmė... Nespėta šiaip taip ap- 
simaldyti, kaip vengrų audra 
viską nušlavė, viską sujaukė.
Sovietiniai vadai šiandien turi 
prieš akis griuvėsių ir prarastų 
iliuzijų vaizdą. Kur dingo per
nykštis Chruščevo optimizmas?
Maskvoje aš sutikau tiktai dirb
tinį pasitikėjimą savimi, susier
zinimą ir susivaržymą“.

leidžia sovietinio režimo vairuo
tojams matyti realybę tokią ko
kia ji yra“.

Tik priverstos...
Toliau korespondentas aiški

na, kad Vengrijos išsilaisvini
mas būtų gresęs visai Sovietų 
Sąjungos struktūrai, visai sovie
tinei didvalstybei „tai didžiulei 
federacijai, kuri apjungia įvai
rias tautas ,kurių daugis tik pri 
verstos pakenčia Maskvos vieš
patavimą. šiuo požvilgiu įspėji
mas jau atėjo iš Lietuvos, kur 
Vengrijos įvykiai iššaukė stam
baus sujudimo, kaip tatai paro
dė neseniai įprastu žargonu 
(„reakcija kelia galvą ir iššau
kia incidentų“) pirmasis lietuvių 
kompartijos sekretorius...“ „To
dėl sovietiniai vadai reiškia to
talinį nenuolaidumą vengrų tau
tos ir Jungtinių Tautų atžvil
giu“, — sako korespondentas.

nebevairuoja įvykių. Ji atsidūrė 
akligatvyje. Toks yra naujas reiš 
kinys, kuris drumsčia Stalino 
įpėdinius“. „Bet jie dar greičiau
siai nėra įvertinę atgarsių, ku
rių iššaukė vengrų sukilimas So
vietų Sąjungos vidaus gilumoj“. 
Korespondentas pabrėžia, kad 
tie įvykiai iššaukė „didžiulį rusų

„Taikus sambūvis“ klausimo 
ženkle

Toliau korespondentas pažy
mi, kad vengrų sukilimo užgniau 
žimas turėjo „katastrofiškų psi
chologinių ir diplomatinių pa
sekmių“, kad „taikus sambūvis“ 
atsistojo klausimo ženkle, kad 
„pasitikėjimas, kurį Bandungo

nustebimą ir dalinai sugriovė
,, , . , ! perdaug grubių melų, kurie kas- muose

idien išpilami ant jų galvų, jta- 
Schvvoebel nurodo konkretų į ką“.

pavyzdį, kaip Indijos ambasado- Į
Du padariniai

Atidaryta "teismo paroda";

teisiami vengrų sukilėliai
BUDAPEŠTAS, Vengrija, vas. 19. — Vengrijos komunistai 

vakar atidarė didžiulę teismo parodą, kurioje „išstatė“ dvylika 
asmenų, kovojusių praėjusių metų priešsovietinėje revoliucijoje. 

Budapešto miesto teismo rū-

rius Maskvoje ir Budapešte p. 
Menon Nr. 2, apsilankęs Vengri
joje ir pamatęs tikrovę, bandė 
įsikišti su savo patarimais, bet 
jam buvę atsakyta, kad jo pata
rimų nebus paklausyta. Tačiau, 
nepaisant viso ko“, — sako 
Schwoebel, — „Maskva nerims
ta, nes nežino kaip viskas baig
sis; o nerimas yra lydimas susi-

komunistai ant kaltina
mųjų suolo „pasodino“ dvylika 
sukilėlių, kurių ta^pt* yra medi
kė studentė ir du žinomi rašyto
jai.

tautos buvo sudėjusios Maskvo- erzinjrr,° • Buvo tikėtasi viską 
greitai likviduoti. Nepavyko. „Jė 
ga pasirodė nesugebanti išspręs-

Išvadoje vengrų revoliucija pa 
gal Schvvoebel, vidaus plotmėje 
turėjo du padariniu: 1) sukris
talizuoti ir padidinti vis plates
niuose sluogsniuose norą būti ge
riau informuotiems ir laisviau 
diskutuoti; 2) sustiprinti sovie
tinių piliečių abejones apie va
dovaujančios grupės sugebėjimą
valdyti, nes ji dabartinių sunku- riais Vengrai buvo „raginami 
mų nei numatė nei sugebėjo jieml streikuoti ir nekęsti sovietų ar-

Studentė Gizella Ilona Toth, 
25 metų, kaltinama, kad ji nužu
dė komunistų policininką. Trys 
vyrai taip pat kaltinami žmog
žudyste.

Rašytojas Josef Gali, 27 metų, 
ir žurnalistas Gyulą, Obersovsz- 
ky, 30 metų, kaltinami, kad jie 
išleido brošiūras ir lapelius, ku

Teisėja pertraukė jį ir nelei
do jam apie tai kalbėti. Teismą 
rūmai ir kiemas apstatyta ko
munistine policija. Apie 300 žiū
rovų atvyko į teismo salę, kur 
teisiami vengrų laisvės kovoto
jai.

Melžimo mašinos

kolchozuose
MASKVA. — Laikraštis' “Sels

je, yra iš pašaknų išjudintas“, 
kad „Sovietų Sąjunga buvo mil
žiniškos Jungtinių Tautų daugu
mos pasmerkta, o jos draugai 
susilaikė nuo balsavimo“. „Su 
tokiu balansu“, — rašo toliau 
„Le Moride“, — „sunku būtų su
prasti, kad rusai toliau tęstų sa
vo žiaurią intervenciją Vengri
joje, jei vengrų sukilimas nesu
darytų nepakenčiamo jiems fak
to, kurį būtina yra absoliutiškai 
neigti ir radikaliai ištrinti iš is
torijos ir iš sąmonių. Ir tikrai:

li problemos. Sovietų Sąjunga užbėgti už akių“

Jaunimų ragina įsijungti į

politinį ir socialinį gyvenimų
VENECIJA, Italija, vas. 19. — Šiomis dienomis Venecijos 

srities vyskupai Italijoj paskelbė ganytojišką laišką, skirtą jau- mušė mane 
nimui.

Tarp kitų laiške svarstomų

m įjos .
Teisėja yra Matilda Toth, 40 

metų. Du vyrai patarėjai sėdi ša
lia jos.

Teisėja Matilda Toth paklau
sė sukilėlio kalvio Ferenz Gocn- 
czi, 23 metų, ar jis sveikas. 
„Ne“, — jis atsakė, — „rusai

kaip gi prileisti „socialinio“ ir klausimų Italijos jaunimą ypač 
„nacionalinio" sukilimo galimu-i su^om’no vyskupų raginimas 
mą komunistinio pasaulio ribo- ryžtingai įsijungti į politinį ir 
se? Ar gi nebuvo visada tvirti-' soc’a^ni veikimą.

Toks vyskupų įspėjimas jauni
mui labai naudingas Italijoj, kur 
komunistai stengiasi išnaudoti 
kiekvieną katalikų nebudrumą.

Jei Izraelis 

nepasitrauktų
WASHINGTONAS, vas. 20. — 

Prezidentas Eisenhovveris šian
dien susitiks su demokratų ir 
respublikonų kongresiniais va
dais peržvelgti visą Vidurio Ry
tų vaizdą.

Izraelio — Egipto ginčas vėl 
bus padėtas ant stalo Baltuose 
Rūmuose. Prezidento Eisenho- 
vverio ir valstybės sekretoriaus 
Dulles nusistątymas aiškus: Iz
raelio karinės jėgos turi pasi
traukti iš A kabos įlankos ir Ga
zos ruožo.

Chruščev palaiko

Šepilovo linija
MASKVA, vas. 19. — Sovietų 

komunistų partijos bosas Niki
ta Chruščev vakar pasakė, kad 
naujas Sovietų Sąjungos užsie
nio reikalų ministeris Andrei 
Gromvko laikysis buv. užsienio 
reikalų ministerio Dimitri Šepi
lovo politinės linijos.

Chruščev kalbėjo bulgarų de
legacijos priėmime, kuriame taip 
pat dalyvavo sovietų premjeras 
Bulganin, Molotov, Lazar Kaga- 
novič ir Gromyko.

Greogori Malenkov, Molotov ir 
Bulganin šaltai laikėsi, kai 

! Chruščev gynė Šepilovo liniją.

I Rado $40,320
l Brisbane, Anstrija, vas. 19. — 
Vietos mašinistas vakar rado 
$40,320 sename automobilyje,

koje Choziaistvo” praneša, kad 'kurį jis neseniai pirko iš kito as- 
stengiamasi kolchozus mechani- I mens.
zuoti .tačiau sutinkama daug ! • Kardinolas Spellmanas pa-
sunkumų. Pvz. Ukrainoje iš • skelbė, kad katalikų mokyklų 
2,840 melžimo mašinų net 1,180 statybai New Yorko arkivysku- 
nedirba. Tos mašinos turinčios
eilę stambių trūkumų.

Abu augšti senato vadai — 
demokratas Johnson (Tex.) ir 
respublikonas Knovvland (Calif.)

įspėjo prezidentą Eisenhovve- 
rj, kad Jie nerems ekonominių 
sankcijų prieš Izraelį.

Nutraukė atostogas
Prezidentas Eisenhovveris va

kar nutr aukė savo trumpas atos 
togas Georgia valstybėje, kai Iz
raelis nepriėmė Amerikos užtik
rinimo, kad Akabos įlanka bus 
atidaryta Izraelio laivams.

Izraelis- taip pat nenori pasi
traukti iš Gazos ruožo.

Nori konkrečiu garantijų
Izraelis nori konkrečių garan

tijų, kad Egiptas praleis Izrae
lio laivus Akabos įlanka ir kad 
egiptiečiai nebepuls izraelitų iš 
Gazos ruožo, kai Izraelio karinės 
jėgos pasitrauks iš tų vietų.

Prezidentas Eisenhovveris, va
kar po pietų grįžęs iš Thomas
ville, Ga., tarėsi su valstybės sek 
rotoriumi Dulles. Jie apsvarstė 
Izraelio laikyseną.

Wushingtono žinios

i Vakar Washingtone sklido ži
nios, jog Jungtinės Amerikos 
Valstybės balsuos su kitomis 
valstybėmis Jungtinėse Tautose, 
kad būtų panaudotos sankcijos 
prieš Izraelį, jei jis nepasitrauks

pi joje turi būti surinkta 18 mi- 
lionų dolerių.

narna, kad marksizmas - leniniz
mas galutinai išsprendė ekono
mines, socialines ir tautines nū
dienio pasaulio problemas?“ 
„Bergždžiai aš priminiau“, — ra
šo korespondentas, — „augšto 
rango diplomatams ir augštiems 
informacijos pareigūnams ven
grų tautinio jausmo stiprumą, 
represijos prieAionių negirdėtą 
platumą ir neišdildomas žymes, 
kurios paliks vengrų sielose, nė 
vienas mano bendrakalbių nė iš 
tolo nenorėjo sutikti su mano pa
žiūromis. Visi neigė, kad ven
grų įvykiai turėjo demokratinio 
(politinių laisvių reikalavimas), 
o, svarbiausia, nacionalinio po
būdžio — siekimas nepriklauso
mybės. Visi man tvirtino, kad 
„vengrai į sovietų kareivius žiū
ri kaip į brolius, atėjusius juos 
išgelbėti nuo fašistinio pervers
mo. Mes ne tik vengrus išgel
bėjom, bet ir jus prancūzus...“ 
„Žmogus jautiesi visiškai pri
trenktas — pastebi koresponden 
tas, — tokiais pareiškimais. Ar 
reikia juos laikyti cinizmu, ar 
nesąmoningumu? Viena, tačiau 
aišku, kad doktrinos akiniai ne-

„Kiekvienam krikščioniui, — 
rašo tarp kitko Venecijos srities 
vyskupai, — pareigos Dievo ir 
Bažnyčios atžvilgiu yra ne tik 
suderinamos, bet net vidiniai pil
noje harmonijoje sujungtos su 
pareigomis valstybės ir bendros 
gerovės atžvilgiu. Apsileidimą 
šiose pareigose, nesidomėjimą 
viešojo gyvenimo reikalais krikš 
čionis turi laikyti nuodėme. Jau
nimas, išeidamas į viešąjį poli
tinį ir socialinį gyvenimą, turi 
būti įsisąmoninęs savo pilietinė
se pareigose ir žinoti, kad šalini
masis nuo jų, nerūpestingumas, 
palikimas veikti kitiems gali bū
ti surištas su skaudžiomis pasek
mėmis, nuo kurių jiems patiems 
teks daugiausia nukentėti. Poli
tinis ir socialinis gyvenimas tu
ri būti atnaujintas gaivinančia 
jaunimo energija“.

Kalendorius
Vasario 20 d.: šv. Mildredas; 

lietuviški: Kęstutis ir Titonė.
Saulė teka 6:42, leidžiasi 5:29.

Oras
Oro biuras praneša: Chicago- 

je ir jos apylinkėje šiandien — 
dalinai apsiniaukę ir šalta.

Penkiolikos atskirų
epizodų filmas

HOLLYWOOD, vas. 19. — Vi
sa eilė geriausių Hollywood tech 
nikų bei artistų sutiko bendra
darbiauti pastatyme didžiausio 
pasaulyje filmo „Penkiolika ro- 
žančious paslapčių“. Filmą su
darys 15 atskirų epizodų, kurių 
kiekvienas tęsis po pusę valan
dos.

Filmo pastatyme dalyvauja 
160 pagrindinių ir 600 antraeilių 
veikėjų. Filmas bus spalvotas, 
panoraminis.

Du žuvo Gazoje
JERUZALE, vas. 19. — Du 

Izraelio mokslininkai vakar žu
vo, kai jų automobilis sutrenkė 
miną Gazos ruąže. Žuvo Mena- 
hem Kluz, 26 metų, ir Yeshaya- 
hu Fein, 29 metų.

Didėja konvertitų 
skaičius

LONDONAS, vas. 19. — An
glų katalikiškoji Konvertitų glo
bos draugija skelbia, kad praė-

Prezidentas serga
BONNA, Vokietija, vas. 19. — 

Vakarų Vokietijos prezidentas 
Theodor Heuss, 73 metų, šian
dien susirgo.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Prezidentas Eisenhoiceris vakar grįžo į \Vasliingtoną iš 

Thomasville, Ga., ir tarėsi Izraelio klausimais su valstybės sekre
toriumi Dulles ir kongresiniais vadais. Šiandien vėl tarsis tuo pa
čiu klausimu.

— Senatorius H. Alcxander Smith (R., N. J.) vakar prašė se
nato narių atsisakyti „partizaninės politikos“ Vidurio Rytų ginče 
ir remti prezidento Eisenhoįverio Vidurio Rytų programų, nukreip
tą prieš komunistinę agresiją.

— Senatorius Mansfield (D., Mont.) siūlo Jungtinių Tautų
jusiu metų laikotarpyje 27 an-l kariuomenę pastatyti Gazos ruože ir Akabos įlankoje. Jis galvo-

iš Egipto.
Ketvirtadienį s p ręs

Jungtinių Tautų generalinė 
asamblėja vakar turėjo spręsti 
sankcijų panaudojimą prieš Iz
raelį, bet posėdis atidėtas. Jos 
susirinks šį ketvirtadienį.

Senatorius Knovvland yra JAV' 
delegacijos narys Jungtinėse 
Tautose ir grasina pasitraukti iš 
(ų pareigų, jei Jungtinės Ameri
kos Valstybės rems sankcijas 
prieš Izraelį.

glikonų pastoriai priėmė katali
kų tikėjimą. Toks didelis atsi
vertimų skaičius tarp protestan
tų pastorių pasitaiko pirmą kar
tą.

Anksčiau kiekvienais metais į 
Katalikų Bažnyčią pereidavo vi
dutiniškai 10 anglikonų pasto
rių.

Suomiai prekybininkai 
Estijos klausimu

ja, kad tokiu būdu galima būtų išspręsti Egipto — Izraelio ginčų.
— Britanija pasiruošusi šiais na tais sumažinti savo kariuo

menę Libijoje, nes britų vyriausybė mažina apsigynimo išlaidas. 
Tik paliks štabą bazėje. Britanija 30 tūkstančių kareivių ištrauks 
iš Vakarų Vokietijos.

— „Chicago Daily Neies“ korespondentas William II. Stone- 
man iš Paryžiaus vakar pranešė, kad esą aiškių doumenų, kad. so
vietai gabena ginklus į Siriją.

— Jeruzalės laikraščiai, palaiką Izraelio premjero Ben - Gu- 
rion politinę liniją, vakar pareiškė, kad Izraelis negali pasitraukti 
iš Akabos įlankos ir Gazos ruožo pagal JAV planą, nes, girdi, tai 
reikštų Izraelio savižudybę.

— Izraelio ambasadorius Eban Jungtinėms Amerikos Vals
tybėms vakar išskrido iš hVashingtono į Izraelį tartis su premjeru 
David Ben-Gurion. Pasitarimo objektas: Izraelio pasitraukimas 
iš Egipto ir JAV garantijos.

— Jungtinių Tautų investiąaeijos komiteto nariai vėl norėjo 
nuvykti į Budapeštą ištirti Vengrijos revoliucijos, bet raudonieji

„ne

HEIjSINKIS, Suomija, vas.
19. — Neseniai suomių prekybi
ninkų ir pramonininkų grupė tu 
rėjo progą aplankyti dabartinę 
bolševikinę Estiją. Kadangi ją
pažino dar iš prieškarinių laikų, 1>,,sn 
todėl kiekvienas galėjo pats sa- — Britanija vakar pranešė: daugumas valstybių, besinaudo
jo akimis viską stebėti ir paly- jaučių Suezo kanalu, priėmė „laikinį“ planų tvarkyti vandens ke
linti, koks skirtumas tarp ne-lią. kol bus sudaryta tarptautinė sutartis. Planas tuo jau bus įteik- 
priklausomybės metų ir dabarti- tas Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui Dag Hammarskjol- 
nių bolševikinių „laimėjimų“, dui, kad jis įteiktų Egiptui. I)ar neaišku, ar Egiptas priims slaptą 
Apskritai, visų įspūdis paliko pasiūlymą.
neigiamas. Ypač blogai suomius — Britai areštavo septynis graikų ortodoksų kunigus Kipro 
nuteikė prievarta pakeista sočia- saloje. Britų vyriausybės pareigūnai juos kaltina graikų kiprieėių 
linė struktūra, estų suskurdini-poųn«diio reiklu. Graikų kipriečių pogrindis (Koka) nori Kiprų 
mas. sujungti su Graikija.

Ben-Gurion patiekė

naują pasiūlymą
JERUZALĖ, vas. 19. — Izrae

lio premjeras David Ben-Gurion 
patiekė naujus pasiūlymus, at
sakydamas į prezidento Eisen- 
jhovverio prašymą ištraukti Iz
raelio karines jėgas iš Egipto. 
Ben-Gurion pasikvietė JAV 
ambasadorių Edward B. I^avv- 
son ir išdėstė jam naujus Izrae
lio pasiūlymus, kaip reikėtų iš
spręsti Izraelio — Egipto krizę.

„Mažomis pastangomis gali
ma išspręsti ginčą,“ pasakė Ben- 
Gurion.

Izraeliui duota

laiko apsisvarstyti
NEVY YORKAS, vas. 19. — 

Jungtinės Amerikos Valstybės 
paprašė Jungtinių Tautų šiek 
pavėlinti Vidurio Rytų klausi- 

j mo svarstymą, nes norima duoti 
daugiau laiko Izraeliui apsvars
tyti Amerikos pasiūlymus, ku
riais bandoma Izraelį sutaikinti 
su Egiptu.
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Į mus kalba Vasario Šešioliktoji
Lyg gražus spanas liko pra- širdyje taip gera ir džiugu. Tran 

eityje mieli mūsų tėvynės ne- kių orkestro garsų lydimos, žy-
priklausomybės metai. Mes, vy
resnieji, su širdį gaivinančia ši
lima mename juos. Ypač gyvi 
vaizdai iškyla prieš mūsų akis 
Vasario 16 proga. Nuklysti min 
timis į anuos laiminguosius me
tus ir matai visą kraštą, pasi
puošusį trispalvėmis, tarsi mar
guliuojantį tulpių darželį, pražy 
dusį žiemos šaltyje. Po kojomis 
girgžda sniegas, šaltis ir žvar
bus vėjas lyg šmaikščiomis ber
žo rykštelėmis čaižo veidus, o

BUDRIKO
Kolosališkas deimantų 

ir kitų gėrybių 

IŠPARDAVIMAS
NOW Exclus«ve 
Columbia "TRU.FIT"
Styles at. . . NEW
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...M PR1CES

M
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r
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jos kartą — vaikus tų, kurių tė
vai tėvynės laisvės užuovėjoje 
buvo išmokslinti ir išauklėti. 
Kai išmuš tėvynės laisvės kovos 
valanda .trejopose sąlygose bren 
dusi mūsų jaunoji karta: pa
vergtoje tėvynėje, Sibiro tremti
nė ir laisvajame pasaulyje išblaš 
kytoji — turės atiduoti didžiąją 
auką savo tėvų žemei. Vakarų 
pasaulyje brendusios jaunuome
nės žymi dalis bus išėjusi skau
tiškąją mokyklą. Ar į šį lemtin
gą susitikimą mes visi iš laisvų- 

(Tęsiny* i pus. )

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

nVTOJAS IR CHIRURGĄ
• LIETUVIS OTDTTOJAS.'

3925 West 59th Street
* (i liet. 6:10 -$:$• — *

Tel. ofiso Ir buto OLymptc *-4160

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero 
Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir s-s vai. vak., 
išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. G3rd St 
Ofiso tel. RKItauee 5-4110 

K*wm1. telef. GRovehill. 6-06 I 7 
Valandos: 1-3 p. iii., 6-8 p. m 

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

Ofiso tek CLlfrsltle 4-2*911 
Rezidencijos: IiAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street 
(Kampas 47th Ir Hermituge)

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

IIIIIIIĮĮIIIĮIIIIĮĮIIIIIjllllllllllllllllllllllllllll
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. 
iiaiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

Ofiso telef. LAfayette 3-8210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-286$

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad. tik susitarus.

DR. FL TtLLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker llrive 
(Clvlc Opera House, kamb. 858)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. Cl ntraJ 6-2291

6002 We«t I6th Str„ Cicero 
Vai. kasdien 5-8, šeštad 1-2 vai 

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

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

*
Transatlantinio lakūno Lindbergh lėktuvo modelis iš Hollywood 

skridinamas j New Yorką ryšiu su nauja filmą “Spirit of St. LouįsC 
sukimu. (INS)

giuoja darnios lietuviškojo jau
nimo gretos; šalia jų ir praži
lusios galvos. Tarp visų kitų 
matai ir patį jauniausią, bet pa
tį žvaliausią Lietuvos atžaly
ną — skautus ir skautes. Jūs, 
jaunieji sesės ir broliai, neturė
jote progos išgyventi tos džiaug 
smo kupinos nuotaikos, kurią 
jautėme mes, tų eisenų dalyviai 
ir anų tėvynės laisvės metų gy
vieji liudininkai. Prigimtąja iš 
tėvų ir protėvių paveldėta lie
tuvių kalba mes buvome moko
mi ir auklėjami tėvų namuose, 
mokyklose ir bažnyčiose; ja sa
vuosius Reikalus tvarkėme vai-'liu savo_ pavergtai tėvynei pri 
dinėse įstaigose bei įmonėse;1 siekė būti. Bet daug kas anų 
toji kalba mus pasitiko, atvyku- “laisvės kovos šauklių”, vos nau 
sius į šį pasaulį, ja ir amžinybėn jame krašte spėję padoriau įsi- 
išvykstančiuosius a t sisveikino-. kurti, savo garbingą priesaiką 
me. Savu ir prasmingu būdu pamiršo ir net Vasario 16 su- 
mes šventėme šventes — be tuš. kaktį ne susikaupime ir ryžte, o 
čios vaidybos, bet nuoširdžiai ir Pr*e šampano taurių ir puošnių 
jaukiai. Neapsvaiginti piniginės i viešbučių salėse šokių svaiguly 
mamonos piktųjų burtų, jutome i besugeba savo "kovą dėl tėvy- 
gyvenimo prasmę ir turinį. Jau. i nės laisvės įprasminti, 
nųjų širdžių ryšius gaubė kukli | Mūsų jaunln,as SUgeba ne tik 
ir padori romantika, pagarba kiysti jr savajai tautai nusikals- 
žmogui iv mandagumas. Dėl to įį, bet iaį>a.i dažnai ir kilnaus 
ir sveikas žaismas iš jaunųjų idealiZmo, drąsaus pasiaukojimo 
širdžių veržėsi pats — ne įsa- moka parodyti. Kiek džiuginan- 
kytas, ne verčiamas. Visi keliai gjų pavyzdžių skaitome spaudo- 
ir takeliai mielų žmonių nuvaikš je> girdime iš pažįstamų pasa- 
čioti, gražiausiais prisiminimais' kojimų, kad čia tas ar ta, ten 
apipinti, kiekvieną kartą grįž
tant jais atgal, lyg kokia mag
netinė jėga rišo mus prie savo
sios žemės, prie krūmo ir me
delio, prie lauko smilgos ir ra
munės, kurie tapo mūsų neat
skiriami draugai, išaugę iš tėvų 
ir protėvių sodraus prakaito, iš 
tėvynės gynėjų krauju patręš
tosios žemelės. Iš kapų ir pilia-

anas ir ana savo savo iniciaty
va padarė tai. ko nebūtų pada
riusios kokios organizacijos su-1 
sirinkimuose po daugelio ginčų 
išrinktos delegacijos. Kiek daug 
valios ir pastangų turi sukaupti 
skautų vienetų vadovai, norėda- 
dami jiems patikėtas pareigas 
gerai atlikti. Pagaliau ir eili- 

, niam skautui,-ei reikia nuolat sa
kalnių mums bylojo mūsų arti-, ve iaikyti tvirtose rankose jei 
mųjų palaikų dvasios, mus ly-1 nenori tautiškiesiems pr’inci- 
dėjo saugus gerieji palydovai — pams nusikaisti
jų šešėliai. Todėl tėvynė ir mes,
jos vaikai, tampriai suaugome, 
lyg neatskiriamos kūno dalys. 
Ir, kai kraštą pavojus ištikda
vo, kas tik galėdamas stojo tė
vynės laisvės ginti. Brangių gy
vybių ant jos laisvės aukuro 
yra sudėję ir lietuviai skautai.

Ir štai po anų giedriųjų die
nų iš rytų ir vakarų apsiautė 
mūsų tėvynės dangų juodi ir 
grėsm'ngi debesys; kilo audra, 
nuteriojo kraštą, o jo vaikus 
skurdžiais ir benamiais našlai
čiais pavertė. Tos pat audros 
atblokšti ir mes čia esame. Mū-

pagrįstai piktinasi iki kaulų sme 
genų įkyrėjusiais politiniais bei 
visuomeniniais vaidais, kuriais 
džiaugiasi tik mūsų tėvynės oku 
pantai. Jaunuomenė laukia tvir 
tos vienybės pavyzdžio, daugiau 
savitarpinės meilės ir nuoširdu
mo.

Kur žmonės visko pertekę, 
ten idealizmas skursta. Tarp 
minkštų baldų begyvenant, daž
nai suakmenėja žmonių širdys, 
prabangiose sąlygose labai mėg 
sta veistis šykštumo, pavydo ir 
tinginio bakterijos. Lietuviška
sis darbas — yra aukos darbas. 
Todėl jį dirba tie, kurių anos 
bakterijos dar nėra įveikusios. 
Vienybė ir žmogaus bei tėvynės 
meilė geriausią prieglobstį ran
da prasčiokėlio pastogėje. Pra 
bangioji mūsų anų laikų šviesuo 
menė — bajorija — išsigynė lie 
tuvybės. nueidama svetimie 
siems^-tarnauti. Lietuvių tauta 
išsilaikė tik šiaudinėje pastogė
je — vargdienių žmogelių karš
tose ir jautriose širdyse. Iš tos 
pat šiaudinės pastogės kilusios 
lietuvių tautos atžalos atnešė ir 
Vasario 16. Jos pavėsyje nepri
klausomybės laikais išaugo nau
joji mūsų inteligentijos karta. 
Dabar, kai mūsų tauta išgyvena 
sunkiausias savo istorijoje ban
dymų ir kančios dienas, visos

SO FR I E BARČUS
RADIO PROGRAMA

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

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTA D. 8:30 Iki 9:30 ryte 

SEKMAI). 8:30—9:30 v. r. iš stotie* 
WOPA — 1400 kil.

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29. III. HEmlock 4-2413

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

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRUKGAS 

1957 W. fmrfielr Riva
VAL: 1 4 Ir 6 i

* 4ta<0eniab nue ' iki « vai p. p
‘šskvru* <etvirtad ir aekm&ri

Norint jaunimo lietuviškąjį 
kamieną ilgiau sveiką išlaikyti, 
neužtenka vien organizacijos 
(nors ji būtų ir fera) pastaftgų, 
bet reikia ir gražių visuomenės ateities viltys sudėtos į pkčią
pavyzdžių bei talkos. Jaunimas 1 jauniausiąją lietuvių inteligenti-

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

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7166 South YVestern Aveliu*
(MEDICAL BUILDING) 

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

Office tel. RE 7-lltt#
Res. tel. WAlbrook 6-3765

I'el. ofiso PRospect 6-2240
PRospeet 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS
! 6700 So. Wood Street
i Priėmimo vai. nuo 2—4 vai. kasdien 
| ir nuo 6 Iki 8 vai. pirmad. ir penkt. 
i Trečiad. ir sek uždaryta.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6322 South VVeetern Avenue 
./ai.: kasdien 10-12 vai. i. 7-9 vai 
vak. šeštadieniais Ii, . vai .Trečia 
Beniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-322*
Ree telef. WAlbrook 6-6076

DR. JULIJA MONSTAVIAIUS
GYDYTpjA IR CHIRURGU

I Office: 10718 .South Michigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai'.: kasdien Inuo 6 v. v.' jki 9 v. vtį 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

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

Tel,: Ofiso — PUUman 5-6766
Buto—BEverlv 8-3946

~ .1 ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2824

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS

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

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West Slst Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D81 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. ir 
šeštad.

Res. tel. GRovehill 6-5603

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

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

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

Telef. ofiso LAfayette 3-6048
Rez.: WAIbrook 5-3048 ■'

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue 
Chlcago 29, 111 

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpubllo 7-4900 

Rezldencia: GRovehill 0-8161

Ofiso HEmlock 4-6815 
Rez. HEmlock. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

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

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

Šeštad. H)—12. Trečiad. uždaryta
I/Afayette 3-4949.

Namu — CEdarcreHt 3-7786

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

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimu 
Ofiso tel. Victory 2-1 484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. RepubUc 7-8818.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer) 

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avė.
(Bendra praktika ir moterų ligos)

Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai." Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

Tel. ofiso He. 4-2123, rez.PR.6-8 »81

DR. V. P. TUMASORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6255 South W este r n Avenue
VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7- 9 vak 

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125
DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vsl I iki 4 v. p. p. ir 6—8 v vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p p.

Tel. ofiso PRospeet 6-9400
Rezld. PRospeet (>-9100

DR. ORĄ VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiute)

\ GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 We*t 81 *t Street
Kamp. Halsted ir 31-mos gatvių 

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

Tel. ofiso PR. 1-6446, rez. HK.4-3150

DR. F. C. WIHSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marąuette 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. 6-0257, rez. PR. 6-6659 

Rezld. 6600 S. Artesian Avė.
VAI. 11 v. v. Iki 3 p. p.; 6—9 v. v

t/S karato Deimantinis žiedas 
vertės *7K.ou tik už ....................... *38.00

\/t karato Deimantinis žiedas, 
vertės $125.00 už .........................*02.00

1/, karato Deimantinis žiedas, 
vertės $195.00 už ......................... *»8.00

Geri, garantuoti auksu pripildyti 
vyriški ir moteriški rankiniai laikro
dėliai, 17 akmenėlių, tiksliai einan
tys, vėliausios mados,’ vertės $39.00 
tik. po ..................................................* 10.00

Rankiniai laikrodėliai, 17 akmenė
lių vertės $20,00, po ...................... *9.00

M^alinės geltono ir balto metalo 
tystanėios laikrodėlių apyrankėlės 
vertės $6.00, tik po *2.95. Tokių apy- 
rankėlę pritaiko ekspertas laikrodi
ninkas prie jūsų laikrodėlio per po
rų minučių, Jums palaukiant.

Sezoniniai papuošalai, auskarai, 
špilkos, apyrankės šio išpardavimo 
metu vėrės nuo $6.10 iki $5.00, už 
95c.

100 gabalų lėkščių setas vertės 
$22, tik po ......................................... *9.00

50 gabalų lėkščių setas, vertės 
$11.00, už ............................................*4.50

26 gabalų stainless Steel peiliai, 
šakutės, šaukštai, šaukšteliai, vertės

52 gabalų pasidabruoti peiliai, šau- . SU Savitos tautinės prigimties
šiai, šakutės, šaukšteliai, vertės 1 šaknys žiauriai .sužalotos ir mū- 
$24.00, tik už ..........•.....................*12.00 , ....

Naujos fonografų ir radijo kom- sų liemuo bandomas visaip lanks
binacijo*. automatiškai keičiančios 
rekordus, lik po *19.00—siss'laliai.

Nauji lll-k'l Coluinhijos tonografai 
su deimantine amžina adatėle, ver- , . pb„r„V4.pr:
tės $139.00, tik po ...............**7.00 |UU ,r cnaraKterj.

Naujas KM. ir A.M. radijas ver
tės $69.00, už, ................................*49.00

"Natljieuybė” labai mažutis ki
šeninis Transistor radijas be tubū, . 
kiliai gerai pagauna mažąsias radijo jaunas ZmOgUS mažiau atsparus 
”lMaž4tTX^^ gyvenimo aplinkos įta-
ailgščiaii. koms, ypač ten, kur be atkaklios

Nauji šaldytuvai vertės $210.00 .
p„..................................................... *U9.OO prievartos pagauna svaiginąs,

Naujos skalbiamos mašinos, Į pasroviui nešąs tuščias mados
l’rosinimo ir džiovinimo mašinos, ' sekimo Siautulys. Ton srovėn

VeEb^triniai' dn^ių%iurbiiai; I‘aisva valia patekusiųjų aukų
$49.00, po *27.00 ir augščiau.

Nauji gasiniai' pečiai nuo *87,00 ir 
augščiau.

9x12 Linoleumą! vertės $9,00, lik 
po *1.95.

9x12 Axmlnster kilimai, vertės $67 
tik po ......................... .. ........................ >45.00

I’ortable rašomos mašinėlės, 
vertės $49.00, lik po .................*29.00

Blanketai ir kaldins už pusę kai
nos.

tyti ir deformuoti, kad tik grei
čiau jis įgytų naujojo krašto sti

Kaip jaunas medelis lengviau 
pasiduoda lankstomas, taip ir

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 3-4 tr nuo 6-S:S0 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečtadlenlais pagal sutarti
Oftae tel. VIrghila 7-0088. 

ReaMenddos teL BRverly 8-8244

OR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street 

Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę
Telef. REpubUe 7-2290 

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 mėty patyrimo
Tel. l Ard* 7-1*29

Pritaiko akinius 
Kreivas akis

ištaiso
Ofisas Ir akintų dirbtuvė 
756 West 35th Street

Vai. nuo 10 iki 2. nuo 6 iki S, tr© 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 ir 
šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p

JOS. F. BUDR1K 
FURN1TURE, INC.

3241 S. Halsted St.
Tel. CAIumet 5-7237

Atdara pirmadienio Ir ktvlrtaillunio 
vakarai* Iki 9:3a v. vakaro

Jeuclry liepi. nedėlioj uždarytas

I* r o K ra m a
Prie proga* nepamirškite Bndrlko 
Radijo valandos nu gerai* daininin
kai* ir orkestru, k©t vlstadlenlai* nuo 
(i-o* iki 7-to* valando* vakare Iš sto
tie* UIIKI', 1450 kll.

jau mes apsčiai turime iš anos 
audros atblokštųjų mūsų varg
šės Lietuvėlės vaikų, apie ku
riuos su Maironiu tiktų pasaky
ti, kad jau jie “...ir rūbą, ir dva
sią paskolintą gavo, oi. ne savo, 
ne savo!” Su širdgėla turime 
pripažinti, kad vienur daugiau, 
kitur mažiau ši svetimų plunks
nų gaudymo liga jau savo šak
nis yra įleidusi ir i lietuviškosios 
skautijos tarpą. Jau daugeliui 
kam gėda viešoje vietoje tarpu
savy prašnekti lietuviškąja tė
vų kalba, skaityti savąją spau
dą, kad tuo neišduotų dar švie
žią “senojo krašio” — europinę 
kilmę. Dar liūdniau, kad taip 
pasitaiko su dažnu ir vyresnio
sios kartos atstovu ir dar su ne 
betkokiu. o buvusiu patriotu, ku 
ris, peržengdamas tėvynės že
mės ribą, bučiuodamas paskuti
nę jos pėdą, laisvės kovos S«nk-

STEIN'AS tari matinį išpardavimų, štai pavyzdys kainą:

Geriatuioa ANGLIŠKOS bei “uronrted MEDŽIAGOS kos
tiumams, karių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik . .$4-50

Visokiausių pamoialų ui pigias kainas. Spausdintas šilkas 
ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiąue taffeta’’, pa
prastai |l.fl8. dabar tiktai ........................................................98c.

60 colių vilnonės medžiagos ir “flannel” vyriikiema ir 
motariikieuu kostiumams tiktai .............. .......................... $1.89

48 colių užuolaidom* bei uždangom* medžiacoa, vertis iki 
12.98, tiktai ................................................................................$1.39

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Oloth užuolaidoms tik .$1.09

Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsltikinklto. 8n klek- , 
vieta pirkiniu viri 820.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovanų. /

Pas STEIN’Ą jus rasite didelį pasirinkimų nuotakoms, kaip tai 
..“laces”, satinų, taffetų, “brocadee”, Shantung, ir t. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams ui baisiai pigias kalnas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UHIOH AVEŠUE

1 bloką* | rytus nuo Halsted St., iy2 Moko | pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdura 7 dienas savaitėje iki 5:30 vaL vak. 
Tel. MOnroe 6-8152.

TsL ofleo VI 7-0800, rez. RE 7-8887

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Callfornia Avs 

VaL.: 3—4 Ir 6—8 v. p. p 
šeftt. 2—7 vai. p. p.,
Išnkyrus sekmadienius

Ofiso telef. YArds 7—1166 
Bezideneljas — HTcwart 8-4811

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weet 35th Street 
(kampas Halsted ir 86-ta gatvB) 

VAL. 1—4 tr 6:30—-8:10 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

Šeštadieniais 1—4 vai.

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Drang$”

Tel. SVAlhenok 5-3670
Rea Hllltop 8-1*60

Dr. Ataandsr J. Javei$
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—t v. vak.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso PR. ^888. rez. RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS ,GYDYTOJAS)
2500 West 6Srd Street

VAL kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Treflad Ir šešt. uždaryta

''•'"fonas GRovehll’ 6-169*
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALLSTft 
'•HITAIkO akintttp

Valandos 9- -1S Ir T—9 « v pagal 
malta rimą Išskyrus trečIaAlenluS 

3422 W. Marąuette Road

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

keičia stiklus Ir rėmus 
4455 S. California Avė. .YA 7-7331
Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto iki 3 v. p. p.

Tel. ofiso VA. 7-4787, rez. PR. 6-1*30

OR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Aahland Avė. (kamb. 211)
VAL. nuo 2—4 ir 6—8: trečiad., Seš- 
♦sd ir sekmad. tik pagal sutartį.

Jei neatHilteps viršminčti telefonai,
šaukite Mldway 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
< Irthopedas - Protezlstaa

Aparatai-Protecai, Med. ban
dažai. Npec. pagalha kojom

(Arch Kupports) Ir 1.1. 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 1-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LA*-
2850 W. 63rd St.. CUcago», 01. 

Tel. PRospeet 6-5084

h0'»r

’<4V1RO*

Perskaitę “Draugą", duokite 
kitiems!

□tės “l)raii£e"
DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIENI)
4^45 W. 6Srd St., Chtcago 29, Illinois, Tel. LUdlow 5-9500

Publiabed dally, exept 
by tbe

1-tthuanlan Cathollo Pr. 
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•a* Ass'n SUBSCRIPTTON KATES
Hiindays, $8.00 per y*ar outalde of Chlcago

$9^)0 per year In Chlcago A Clo#»rr
■ Sodiety (8J)0 per year In Canada

Forelgn $11.00 per yonr
Metams H metų ii mšn ' m8n

(9.00 R 00 (2 7R $ 1.3R
$8.00 14 R0 (2 Rfl $1 60

$11.00 IR R0 18 n. 11 ■«

Redekctla straipsniu* (also savo nuožtdra Nesunaudotų straipsnių ne 
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"eetaakn Mketblmu kslene nrlatunčlsmoa ravu. nmbm.
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■VATIKANAS IR ART. RYTAI
NEKRIKŠČIONIŠKI KRAMTAI IR VATIKANAS

Vatikanas netvarko tarptautinės politikos ir nedalyvauja 
jokiose politinėse konferencijose. Vatikanas taip pat nesikiša 
į betkurios valstybės pasirinktą valdymosi formą. Tarptautiniu 
požiūriu Vatikanas tetrokšta tik taikos, teisingumo ir žmoniš
kumo, gi valstybių gyvenime siekia, kad Katalikų Bažnyčiai 
būtų respektuojamos jai priklausančios teisės. Betgi tarptau
tinė politika labai dažnai beldžiasi į Vatikano duris, jieškoda- 
ma Vatikano moralinės paramos ir jo įtakos įvairiuose kraštuo
se. Visais atvejais Vatikanas lieka lėtas, šaltas, atsargus ir ra
mus, kad neįsiveltų į karštosios politikos reikalus.

Nėra paslaptis, kad šiuo metu Vatikane didelį aktyvumą ro
do du nekrikščioniški kraštai — Izraelis ir Egiptas. Abu kraš
tai gerai žino, jog Vatikano įtaka yra labai didelė ne tik visoje 
eilėje Europos kraštų, bet ir visoje Pietų Amerikoje. Katalikiš
kieji kraštai Jnugtinėse Tautose turi didelį balsą ir savo įtaka 
gali palengvinti dabar sunkią Artimųjų Rytų padėtį.

IZRAELIS VATIKANE

Žinomasis Amerikos spaudos diplomatinis korespondentas 
Paul Ghali iš Šveicarijos praneša, jog jau gruodžio mėn. Izra
elis atsiuntė į Vatikaną stiprią delegaciją, kurios tikslas yra pa
ruošti dirvą diplomatinių santykių užmezgimui tarp Vatikano ir 
Izraelio. Izraelyje šiuo metu gyvena apie 45,000 — 50,000 ka
talikų, kurių tarpe yra nemaža konvertitų iš pačių žydų. Izra
elis toleruoja katalikų mažumos teises. Rinktinių teisininkų de
legaciją Izraelis yra atsiuntęs į Vatikaną sausio mėnesį. Šios 
delegacijos tikslas 4- jieškoti Vatikano paramos teisingai taikai 
Artimuosiuose Rytuose užtikrinti.

EGIPTAS IR VATIKANAS

Vatikanu labai domisi ir Egiptas. Jau keletas metų, kai 
arabų iniciatyva vyksta kultūrinio pobūdžio pasikalbėjimai su 
artimais Vatikanui sluogsniais. Tarp Vatikano ir Egipto pre
zidento santykiai yra normalūs. Vatikano ir Egipto santykių 
nepalietė ir jungtinė Izraelio, Anglijos ir Prancūzijos invazija 
į Egiptą. Invazijos metu Egiptas buvo uždaręs visas nemusul- 
moniškas organizacijas. Tuojau po invazijos sustabdymo visoms 
katalikų organizacijoms Egipte buvo leista veikti, nors joms va
dovauja daugumoje Prancūzijos kunigai. Taigi žmonės to kraš
to, kuris buvo užpuolęs Egiptą. Tik du prancūzų kunigai buvo 
ištremti iš Port Saido invazijos pradžioje. Kitiems katalikų ku
nigams ir vienuolėms leidžiama laisvai gyventi Egipte ir dirbti 
apaštalavimo darbą. Egipto valdžia Prancūzijos kunigus vadi
na ne Prancūzijos, bet Vatikano piliečiais.

Nuo invazijos dienų Vatikano įtaka Izraelyje ir Egipte la
bai pakilo. Tai geras ženklas, kad moralinė jėga statoma augš- 
čiau už fizinę, kai ligšiol Artimųjų Rytų erdvėje tebuvo pripa
žįstama tik brutali fizinė jėga. Gaila, bet fizinės jėgos garbi
nimo kultą ten labai sustiprino Europos kolonistai, kurie save 
laiko kultūrinių vertybių atstovais. St. Dns.

NAUJAS VAIZDAS

Iš helikopterio fotografuojama laisvės stovyla atrodo truputį 
kitaip negu paprastai.

atstovai. Vieną dieną kalbą pa
sakė “deputatas” Juozas Matu
lis, turėjęs pasidžiaugti nepa
prastais laimėjimais visose gy
venimo srityse. Gi tautybių ta-1 
ryboje “deput.” Augustinaitis j 
šaukė ir gyrėsi nepaprastai gy- 

1 vomis ir stambiomis statybo
mis, kurios, esą dabar vykdo
mos sovietinėje Lietuvoje. To- 

1 kios ir panašios kalbos, atrodo,
! ir sudaro jų “parlamento” pa
grindines funkcijas. Bet, paga- 

1 liau, apie ką daugiau ir kalbėti 
ar diskutuoti, jei jau iš anksto 
viskas nuspręsta ir patvarkyta. 
Be įprastų rankų pakilėjimo ir 
balsavimų, paįvairinimui, vie
nas kitas turi tarti žodį. Taip 

I atsitiko ir su tariamais Lietu- 
I vos atstovais.

Nesididžiuok savo žinojimu. 
Juo daugiau žmogūfe žino, juo 
labiau junta savo nežinojimą.

iiillliilillllllllillillllliilliliiilliliiiiiiiiiiif 
Visi Pittsburghu lietuviai 

KLAUSO IR REMIA
Pittsburgh’o Lietuviu

Katalikų Radijo Programų
— vadovaujama ,—

Lietuvos Vyčių Pittoburghe
JI TRANSU1■ O JAM 

Kiekviena seluiuuih-n' nuo 
l:S0 iki 2:00 vai. p. p.

•a STIPRIOS IR OaLJNOO*-

WLOA
RAplJO STOTIES BKADDOCKE 

viaaia reikalais krelpkltfis 41 uo adre 
•u: LITHUAN1AN CATHOLIC HOUl 
Radlo Statton VVLOA. Uraddock. Pa
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii

llllllllllllllllllllllllllllllilHllllllllIlIillllli
Jei tunte parduoti ar išnuomo

ti. paaisaelbkite smulkių skelbimų 
vkynuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu. Vlrginu i-OMO. 
ilIlIlIHHIINIIIHIIIIIIIUHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIh

LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL. GI MANTAS 

Dėmesio svarbiam reikalui pakabinta raudonoji žvaigždė |
Be didelės reklamos ar pana

šaus triukšmo, Clevelande gyve 
ną ALRKF Jaunimo Stovyklos 
rėmėjai ėmėsi gražaus darbo. 
Norėdami gauti dar daugiau 
taip būtinai reikalingų lėšų to
limesniam darbų vykdymui sto 
vykioje, kuri, kaip žinoma, yra 
prie ^.nchester, Mich., suma
nė pravesti piniginį vajų, kuria 
me yra paskirta dešimt dovanų 
po $100, be to, laimingųjų bile- 
tų platintojams paskirtos pre
mijos po $25. Šį gražų tikslą 
turėtų paremti kiekvienas tau
tietis visose lietuvių gyv. vie
tose, nes bilietai yra išsiųsti ir 
platinami po įvairias lietuvių 
kolonijas. Būtų didi skriauda, 
jei dėl lėšų stokos šiais metais 
dar nebūtų galima pravesti pir 
mąjį vaikučių stovyklavimą.

Ar tikrai taip?
Vilniaus radijas dažnai bara

si ir prikiša jų žodžiais “emi
grantinei lietuvių spaudai”, 
būk toji nenorinti pastebėti ir 
pripažinti visų tų laimėjimų, 
kuriais esą taip džiaugiasi ir 
didžiuojasi Lietuvos žmonės. 
Šis priekaištas, mūsų nuomo
ne, yra be jokio pagrindo, 
nes taip nėra, kaip pvz. Vil
niaus radijas įsivaizduoja. Prie 
šingai, išeivijos .lietuviai ir jų 
spauda visados džiaugiasi ir ne 
vengia konstatuoti tokius daly
kus ar pažangą tokiuose reika
luose, kuriuose galima matyti 
naudą Lietuvai ar pačių lietu
vių parodytą iniciatyvą, bet 
mums labai jau neįdomu tokie 
“pasisiekimai”, kuriais naudo
jasi sovietiniai okupantai nie
ko bendro neturį nei su Lietu
va, nei su lietuvių tautos inte
resais. Mes džiaugiamės kaiku- 
riais kultūriniais, meniniais, 
pasiekimais, laimėjimais, jei tik 
jie yra naudingi pačiai Lietu
vai.

liau, pirmosios rusų okupacijos* 
metais buvo pavadinta Kauno 
VlII-ąja gimnazija. Brandos 
atestatą ji gavo 1943 m. pava
sarį. Savo balsu ji jau tada pa
sižymėjo ir patraukdavo dė
mesį mokyklos ruošiamuose va 
karėliuose.

Vitalis juokina
Iššaukti nuoširdų šypsnį, pra 

juokinti lietuviškąją auditoriją, 
yra tikrai nelengvas ir nedėkin 
gas komiko uždavinys. Lietuvis 
žiūrovas dar nesijuoks iš tokio 
komiko elgesio ar monologų, ku 
rio žodžiai ar mimika beveik 
ant žemės guldytų vokietį ar 
amerikietį klausovą. Danų kil
mės amerikietis, Victor Borge, 
ruošdamas "vieno asmens juo
ko koncertus” sugeba sutraukti 
tūkstantines sales ir tai, prie iš 
imtinai augštų įėjimo kainų. 
Lietuviuose jau kuris laikai pa 
našų kelią skina aktorius Vita
lis Žukauskas, kuris, reikia pri-

pažinti, tolydžio vis labiau pa- 
mėgstamas mūsojo žiūrovo ir 
kiekvieną kartą galima paste
bėti esant vis didesnį kontak
tą tarp jo ir publikos. Neseniai 
teko matyti naujai paruoštą V. 
Žukausko jumoristinę progra
mą, kurios metu, palaipsniui, 
aktorius sugebėjo pririšti savą
jį žiūrovą, o jau maždaug nuo 
vidurio, net ir pagauti ir giliai 
prajuokinti. Žukauskas jau spė
jo į savąjį jumorą įtraukti ir 
panaudoti ir “lietuvį” Elvis Pre 
sley ir waterburietį “bombone
šį” ir vilkaviškiečius sovietų 
šnipus. Be to, jis turi puikų 
feljetoną apie spaudos reikšmę 
šios dienos gyvenim, kurį šių 
įvairumų rašėjas kviestų būti
nai išspausdinti kuriame mūsų 

(laikraštyje.
“Deputatai” kalba 

Maskvoje vykusioje jų augš-t
čiausiojesovietų sesijoje gavo 
teisę žftdį tarti ir paleckiniai

Geri kaimynai
Šarmaitienę ėmė nervinti už 

sienos kaimynų triukšmas. Ji 
liepė vyrui šluotgaliu pabelsti 
į sieną. Tas beldė pasikartoda
mas. Nieko negelbėjo. Rytą 
Šarmaitis sutiko prie durų kai
myną ir, suvaldydamas pyktį 
mandagiai klausia: “Ar tamsta, 
kaimyne, girdėjai, kaip mes va
kar beldėmės?” Tas kaimynas 
jį mandagiai nuramino: “O taip, 
girdėjau, bet tai mum nieko ne
kenkė, mes iki penkių daina
vom”.

Reinkite dien. Draugu!

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠE R E II 4 S
4946 S. Wood St, CMcago 
9, IIHnofe, M. VI 7-2877

NUO UŽS1SEN ĖJUSIŲ
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kuri* kenčia nuo SENI . 

ATVIRŲ IR SKAlliZlI.i ZAIZIUI 
nagrall ramiai m3<16U Ir naktimis 
inti'gotl nes Jų nzttlsonCjiuilo* taiidos 
nležfijlmų ir skali ’ljmitj. šonų atvi
ru ir skaudžių iaiždų uždekite 
I.EGIJLO Ointment Jos gydymo 
ypaibyos ^lalenK'ins Jusu skaudėj! 
1114 ir galėsite ramiai miegoti nak 
tį Vartokite Jų tapsi nuo skau 
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA 
SIS Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATIII .KTE.H FOOT, su 
stabdo džlo\ minių odos Ir perplyftlmų 
tMrpplršėiu Yra tinkama vartoti nuo 
džiilstanėios suskilsios odos dedlr 
vinių, odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams. kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy 
gtvktn II vra gera gyduolė nuo-iš 
virtiniu odos litru I •'
gulo Ointment vra 
parduodama po 
ct„ $1.25, ir $3.50.
Pirkite ' vaistinėse'’lii- 
eagoj ir apylinkėse 
Miltvaukee, Wia<tla 
-v.lnd. ir Petroit, M i 
vhigati arba rašr ki 
’e ir atsiųskite Mo 
ney order j

O
’f¥» -1-- '»•

LEGULO, Department D., 

5618 W. Eddy St., Chicago 34, III.

SPECIALUS 
BARGENAS
I N V E N T 0 R I R U S 
IŠPARDAVIMAS

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

4^,

$1 .95

FKI.IV A. KAITOMS. NEIiI.IE BERTULIS, Sav.

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30

scenos laiptų. Prieš publiką. To betrūko'
Buvo klebonas ir požeminiuose artistų kamba

riuose ir scenoje, bet kas iš to7 Niekas nematė, nei 
girdėjo, kur jiedu prasmego.. Ir kur suregėsi, kai 
durys čia pat į sodo glėbį. Tikriausiai išėjo, nes vakar 
lydėjo, šiandien nusitrenkė pas Norvaišus. Štai, ką 
daro mažoji pirštinė!

O gal klebonijoje?.
Išskubėjęs į aikštę, pamato šviesos ruožus, {stri

gusius bankelio languose. Gal Julius susimetė, už
kvietė Samanę vakarienei? Vikaras gal suolus 
kur neša?

Nusuka žingsnius ir, užsikniubęs tvorą, ilgai ste
bi plyšius.

—. Štai, kur Juliukas buhalteriauja! Su blondi
ne vynelį dažo! — atsidūsta jis, peržvelgia tamsią 
aikštę ir nukumbrina tolyn

Skuba šventonun. Klebonijoje tamsu Ir vikarrt • . *
languose nė žiburėlio. Priešais sodas. Naktis pilna 
žiogų ir obuolių kvapo Juk vienas malonumas iš
eiti šokiu laiku kur prie upelio, prie gluosnio.

Klebonas krūpteli ir greitina žingsnius Širdį 
plaka, lyg gręžte gręžia: nejaugi, nejaugi. Rpt visos ru- 
bricelės rodo, kad išėjo. Ar klebonui nereikia budėti 4

Pasiekia sodo vidurį. Tolumoje augšti salės 
langai, šviesa užspringę. Lauke šūkteli skardūs bal
sai, ir pasigirsta posmai.

Dainuokim, dukterys Smilgaičių,
Kol Žarstė širdis ąužarstvs.
Kol mūsų austas drobes kraičių 
Išneš atklydėlis svetys.

N
Dainuokim brisdamos per lauką,
Žydėkim dobilais barų;
Mylėti, džiaugtis mus juk saukia 
Įraudę žaros vakarų.

Daina eina per naktj, per sodą ir per kleboną. 
“Saukia džiaugtis ir mylėti!” — pagalvoja ir dar la
biau skubina.

Čia įrankių namelis, kur{ apžiūrėjo dieną. At
sistoja prie sienos ir jsiklauso Paupyje kažkas nu
sijuokia, sušneka. Kairėje aišktdė, žarstė pUuš- 
kenasi, gluosnis griebia jautrias širdis. Juk buvo 
ten jiedu vakar ., .

Klebohas velkasi sutaną Taip bus geriau, jei rei 
kės bėgti. Apsižiūri- krūtinė juoda, o rankovės bal
tos. Tokį pamatę, tuoj atpažins. Nusiima koloratką, 
juodą liemenę ir, krūmais prisidengdamas, nusilei
džia iki tvoros. Plyšys. Už jo — beržas Prisiglao- 

Tuščia. Gluosnis su meilės glėbiu 
Tiesiai negi eisi. Pamatys.

Pasilenkęs už gyvatvorės, slenka jis tolyn ir prie 
kampo randa gilų, sausą griovį Juo pasiekia klom
bas. Priešais, kur suoliukas su gluosniu, aiškiai įžiū
ri dvi galvas, šliūšteli dar arčiau. Kalbasi. Vejas 
atneša neaiškius žodžius Vyriškis bamr-t. o moteris 

(skaidriai suskamba. Tai Samanė' Jos balsas'
Klebonas net suvirpa, prikanda lūpą Vyriškio 

balsas atrodo žemas, sodrus Tikrai vikaras' Jau
nas kunigėlis su mergina prie upelio, kai gluosniai 
glcbcHČiojasi, kai vandenyje žvaigždes glaudžia skruo
stus, kai žiogai saldina valandas!

Šiurpu, baisu klebonui. Ką daryti7 Taip negali
ma nueiti neįspėjus, nedavus jokio ženklo 

* (Bus daugiau)

graži idėja! — kandžiai šypteli, atsilošia kėdėje. Dre
ba balta bliuskutė, papuošta aukso siuviniais. — Pa
galiau tik meilė skatina taip kvailai pasiaukoti, — 

i kišti galvą į mirtį, kas Samanei reiškia scena.
Julius prapliumpa trenkiančiu juoku. Ir kaip 

jis anksčiau neišritino kamuolio iki galo! Juk čia 
aiškiausias flirtas vikaro su Samane, o gal net iš 
abiejų pusių. Štai jis, Julius, pastatomas konkuren
tu. Ar ne juokinga? Tai bus žaidimėlis! Jau vien 
dėl to verta atakuoti Samanę, kad sudrebintum il
gąją sutaną. Gal, pagaliau, čia ir yra visa paslap
tis: rengia vakarėlius savo priedangai. O lia lia! 
Tai įdomumas! Koks įvairus kovos laukas. Reikia 
Kajaus Juliaus Cezario gudrybės! Aš ir kunigas! Ko
kia komanda!

Ją nustebina Juliaus juokas. Šis puolasi aiškinti:
— Neišlaikau! Tavo tokia puiki mintis: vikaras 

ir Samanė romansuoja. Ak, Lina, esu dėkingas. Čia 
tai gerai! Galėsim furorą sukelti. Ačiū už siūlomą 
paslaugą. Ji bus reikalinga. Į talką! Bendromis jė
gomis išversime šį kelmą iš savo kelio. Gana! Jau 
perdaug kentėjom! Reikia truputį drąsos. Kas, kad 
jis kunigas? Perplėšim jo sutaną lyg Jeruzalės už
dangą !

Jis net atsistoja, pereina kambarį, plėsčioja 
rankomis ir toliau deklamuoja:

— Daugiau drąsos! Iniciatyvos daugiau! Nega
lime šitaip apsileisti. Reikia pakilti augščiau visuo
menės ir kuo daugiau laimėti, bet kokia kaina prasi
veržti. Tik lepšiai gaji snausti pakampiuose, bet ne 
mes! Mums reikia^Viską matyti, dėtis draugais ir 
smogti nematoma /anka! Ko mes bėgom iš salės, 
lyg pabūgę? Dabar kiekvienas sakys: Julius bailys! 
Jei būsim ten, mažių mažiausiai lūpas užčiaupsim. 
Pagaliau, ten mūsų dirva. Ten galime veikti. Ar 
mes neturime savo šalininkų? Tai ko neišnaudoja- 
me, ko pasitraukiame iš kovos lauko?

Lina žiūri ir rausta, akys žiburiuoja, lūpos virpa.
— Eime! — ji atsistoja. — Tu man patinki, kai 

šitaip kalbi, putinėli! Eime į tą lauką ir juokimės, ly- 
čiokimės. Kokios galimybės plačios! Štai ir sakau: 
vikaras altorių atsineš, ir po vaidinimų bus mišios. 
Vikaras greit surinks davatkas, vaidins "Genovai
tę” ir t.t. ir t.t. — Ji sklaidosi, sukiojasi asloje, o Ju
lius žiūri, linksėdamas galva.

1 Ir atsisakyk šios gražuolės, jei nori? Negali! 
Kokia ji talkininkė, kokia paslaugi, kaip moka įsi
teikti, pakurstyti! Ji tokia reikalinga šiose audrose. 
Reikia dar su ja žaisti. Ir kaip viskas painiojasi!

Lina užmuturiuoja kaklą. Vėl turės vaidinti už
kimusią, skųstis galvos skaudėjimu. Užgesinus švie
są, pabučiuoja, prisiglaudžia. Malonūs kvepalai, pa
kilti nuotaika išlydi į gatvę. Nors salė netoli, bet 
abu nusprendžia eiti atskirai, kad nepamatytų ne
įtartų.

Bet kai jiedu sėdėjo prie stalo, pro šalį buvo nu
lingavęs klebonas.

Salėje pasidarė jam baisiai pikta. Tokie daly
kai dedasi jo akyse. Vikaras Samanę bučiuoja į kak
tą. Perdaug, kai entuziazmas taškosi iš krantų! Kaip 
glosčiojo, kaip už rankos vedžiojo tą pupų pėdą! Ar 
taip galima? Su išeigine sutana suolus nešė, stum
dėsi tarp žmonių, lyg būtų bernas. Kas šitaip ma- 

[tė?-Fo vaidinimų net kelis kartus išlindo su ja ant

PREMIJUOTAS ROMANASar kūjis su pjautuvu. Mums 
malonu girdėti ,kad dabar jau 
turima filmų pramonė, bet kas 
iš to, jo gsukami filmai tėra tik I 
gryna propaganda ir filmų nuo 
taikos bei scenarijai yra visai 
svetimi ne tik mums, išeiviams, 
bet ir lietuviams, gyvenantiems 
Tėvynėje. Ir kas iš to, kokia 
Lietuvai nauda, iš eilės naujų 
fabrikų ir gamyklų, kurių ga
miniai nepalieka vietos gyven
tojams, bet SSSR vardu išga
benami į užsienius ar grūdami 
į kitas “broliškas respublikas”. 
Kas iš to lietuviško žvejų laivy
no, kurio sugautos žuvys, tūk
stančiais tonų, beveik nepasie
kia lietuvio burnos, bet tuč tuo
jau gabenami į Rusijos gilumą? 
Kodėl nepripažinti tam tikrų 
pasiekimų lituanistinėje srity
je, kiek tai nėra sužalota dirb
tinu rusicizmo garbinimu. Ir 
taip, visur ir visada, išeiviai nė) 
ra nei akli, nei kurti. Jie su di
deliu dėmesiu seka visą ,kas tik 
vyksta pavergtoje Tėvynėje, 
bet kodėl jie turi rodyti nepap
rastą entuziazmą ar pritarimą 
tokioms apraiškoms, kurios te
gali būti naudingos tik tiems, 
kurie visiškai neboja lietuvių 
tautos interesų.
Paulekiūtė vokiečių spaudoje
Chicagoje leidžiamas vokie

čių kalba žurnalas “Die Haus- 
frau”, sausio mėn. numeryje 
yra išspausdinęs gana ilgą ir iš
samų rašinį apie Jievutę Paule- 
kifitę. Ypač daug vietos skiria
ma aprašant ir pabrėžiant jos 
lietuviškąją kilmę. Visiškai tei
singai naudojami lietuviški žo
džiai, pavardės ir vardai.

Nauja jėga Lietuvoje
Per Vilniaus radiją galima 

girdėti, o ir dabartinėje Lie
tuvos spaudoje galima neretai 
užtikti solistės Jadvygos Petru 
škevičiūtės pavardę, kuri, kaip 
sakoma, šiuo metu laikoma pa
žangia ir daug žadančia daini
ninke. J. Petruškevįčiūtė yra 
lankiusi Kauno “Saulės” kazi-

Mums malonu girdėti, 
kad baigiami Trakų pilies 
lauracijos darbai ir taip pat ti
kimės, kad didžioje to istorinio 
paminklo menėje ti k ja u nebus mieriečlų gimnaziją, kuri vė-

pav.
res-

32 tęsinys
— Niekis. Aš tave palikyslu. — Sujauktose 

mintyse subalansuoja, kad ir nūnai reikia gudriai 
vaidinti. Jei Lina nors truputį supras, kas čia de
dasi, tuoj pradės purkštauti. Tada ji sės ir akės. — 
Ji neatsilaikys! — pridėjo tvirtai.

Lina pamažu kyla, eina aplink stalą ir uždeda 
rankas ant jo pečių, švelniai glosto veidus, plaukus, 
įsitveria į rankas. Jos dreba, ir Julius veriančiu bal
su sudejuoja. Ji apglėbia jį, laiko valandėlę tylėda
ma, glausdama.

— Niekur neikim, Juliuk, pasilikim čia, — kuž
da tyliai ir taip artimai. Veidai čia pat. Lina priglau
džia karštą skruostą, bučiuoja ir glamonėja. Julių 
nusmelkia: tai ne vakarykštis pabučiavimas, šią 
niūra valandą dvelkia ji maloniu kvapu, lengvu, gai
vinančiu ramumu. Jos glėbys — poilsis, jos glamo
nės — jėga.

Lina nusisuka į langą ir traukia užuolaidas.
— Uždekim šviesą, išgerkim arbatos. Pamaty

si, bus geriau. Ar verta dėl to graužtis?
Žodžiai artimi, draugiški. Rodos, taip niekas 

nekalbėjo, neužjautė. Jis sujuda, atneša du storus 
apklotus. Užpuola lyg pūkinės — kiaurai perma
tomos. Kai vilna langus slėps, nei vikaras neprasi
skverbs. Julius pats lipa ant kėdės ir aklinai uždangs- 
to nuo gatvės. Lina paspaudžia mygtuką. Nupliee- 
kia akinanti šviesa, ir abu susijuokia.

Tada ji brauko tamsius langų užtiesalus, lyg 
norėtų, kad būtų gražiau. Skuba virtuvėn, kaičia 
arbatą. Kol viską surikiuoja ant stalo, ji turi laiko 
ir pagalvoti ir pasirengti.' Julius atneša taureles ir 
lengvą, saldų gėrimą. Jis nė nepastebi, kas pasikei
tė kambaryje. Abiejuose languose atsirado nedideli 
plyšiai. Lina neori nusileisti į gilų požemį, kad nie
kas nematytų. Tai jai be galo svarbu!

Gerdami plepa niekus. Sutrenkus tolimai muzi
kai, abu valandėlę tyli.

— Vikaras čia viską užmaišė! — ūmai pradeda 
Julius. — Ir kuo tas baigsis?

— Taip, kaip tu norėsi! Aš tau padėsiu! — Li
na žiūri didelėm mėlsvom akim. Jos šnervės dreba. 
— Reikia kovoti!

— Bet kaip? Jis kunigas! Jei būtų šiaip sau 
valdininkėlis...

— Yra būdų ir prieš kunigą. Jis turi juodą su
taną. Ant jos viskas limpa. Ar nemokėsim dulkių su
kelti, tokių kalbų užvirti, kad miestelis skambėtų.

Julius Susimąstęs stebi rimtą Liną. Jo mintys 
kyla, auga su jos žodžiais.

— Moki rašyti. Supranti, ką aš turiu galvoje... 
Aš tau padėsiu. Surasti visko galima. Kunigui jau
triausia vieta — moterys. Tik fantazijos daugiau! 
Pradėkim skambinti visur, kad jis, tas visuomenės 
judintojas, varo slaptą romaną bu Samane! Ar na

dęs apsižvalgo, 
anapus aikštės.
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nas ii Hartfordo, MARTYNAS SIMONAI 
TIS ii Toronto, MARYTĖ VIRKAITĖ, pi 
anistė ii Chicagos.

SKAUTYBĖS KELIU

(Atkelta iš 2 pm.T
jų Vakarų grįžę garbingai par
nešime tėvynės laisvės kovai 
skirtas savo priesaikos vėlia
vas? Sktn. Ign. Serapinas

VISIEMS CIIICAGOS 
SKAUTAMS IK SKAUTĖMS

Visa lietuviškoji jaunuomenė 
Vasario 16 šventę minės š. m. 
vasario d. 3 vai. p. p. Lietu
vių auditorijoje. Visų skautų ir 
skaučių pareiga yra šiame minė
jime dalyvauti.

Minėjimo programą atliks 
skautų tautinių šokių grupė 
“Grandis”, Chicagos Augštesnio- 
ji Lituanistikos Mokykla ir Mok 
sleivių Tautinis Ansamblis. 
Chicagos Skautų,-čių Vadovybė

KVIETIMAS SKAUTAMS IR 
SKAUTĖMS

Moksleivių ateitininkų kun. 
Lipniiino vardo kuopa kviečia 
visus skautus ir skautes į savo 
tradicinį Užgavėnių blynų balių, 
kuris įvyks š. m. vasario 24 d. 
(sekmadienį) 6:30 vai. vakare 
Lietuvos Vyčių salėje, 2451 W. 
47th Str. Bus skanūs blynai, me 
ninė programa ir šokiai. Įėjimo 
mokestis — $1.

At-kų Kuopos Valdyba

“SK. AIDO” ADMINISTRAC. 
PADĖKA

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Chicagos skyrius “Skautų Ai
dui” paremti paaukojo 50 dol. 
Mielieji Chicagos akademikai ra 
šo: “Mes tikimės, kad ši nedide
lė auka padės šiam taip gražiai 
leidžiamam mūsų jaunimo žur
nalui tobulėti, klestėti ir žengti 
pirmyn”.

“Sk. Aido” administratorius 
nuoširdžiausiai dėkodamas skau 
tams akademikams, norėtų pa
brėžti, kad šiemet tai yra pir
moji ir didelė auka “Skautų Ai
dui”. Nepaprastai yra malonu, 
kad akademikai taip augštai ver 
tina mūsų kuklias pastangas, 
skiriamas mūsų mielajam “Skau 
tų Aidui”. Mes taip pat tikimės, 
kad “Skautų Aidas” dar ilgai ai . 
dės, kai bus visokeriopai ir taip | 
nuoširdžiai remiamas.

- s. L. Eimantas, administrat.

SKAUČIŲ SESERIŠKUMO 
VAJUS

Skaučių Seserijos Vadija pra
neša, kad vieno dolerio vajus 
skaučių veiklai paremti baigia
mas šios savaitės gale. Visos se 
sės skautės labai prašomos at
siųsti po vieną dolerį Stasei Gu
dauskienei, 5355 So. Francisco 
Avė., Chicago 32, III. LSS Vadija

VASARIO 22-ji
Vasario 22-ji — viso pasaulio 

skaučių susimąstymo diena. Tą 
dieną kiekviena skautė savo min 
timis aplanko kitas skautes, lyg 
tikras savo seseris, nežiūrint, ko 
kios tautybės ar tikybos jos be
būtų. Tokia graži seseriškumo 
ir gražaus sugyvenimo tarp įvai 
rių tautų skaučių tai dienai ski
riama prasmė yra galbūt dėl to, 
kad toji diena yra pasaulio skau 
tų įkūrėjo lordo Robert Baden - 
Povvellio ir pasaulio skaučių še

fės lady Olave Baden - Powell 
ginfmo diena.

Šiemet vasario 22 d. — šim
toji B, P. gimimo diena, todėl 
visi skautai ir skautės stengia
si ko prasmingiau ją atšvęsti.

Tos dienos vakare Anglijos 
skautės uždegs žvakutes su įra
šu 1857 — 1957 ir išstatys lan
guose., Būtų gražu, kad ir lie
tuvaitės skautės tą pat padary
tų. Bet būtų dar prasmingiau, 
jei mes savo širdyse leistume 
dar kaitriau įsiliepsnoti skauty- 
bės idėjoms bei atnaujintume 
duotąjį įžodį. Toks mūsų atsi
naujinimas būtų pąts grąžiu
sias skautijos įkūrėjo ir lietuviš
kosios skautybės pionierių pa
gerbimas, nes, anot dainiaus žo 
džių, gražesnio paminklo didvy
riams nebus, kaip vykdymas jų 
idealų.

Šios taip reikšmingos dienos 
proga sveikinu visas vadoves ir 
seses skautes ir reiškiu didelę 
padėką visoms, kurios, nežiūrė
damos sunkumų, savo pareigą 
D'evui, tėvynei ir artimui atlie
kate iš širdies, šia proga linkiu 
kiekvienai sesei pasistatyti sau 
tikslą — įtraukti į skaučių ei
les bent po vieną naują ar nuo 
skautiško darbo nutolusią sesę. 

Budėkime!
Jūsų v. s. O. Zailskienė, 
Vyriausioji Skautininke

LSB VYK. SKAUTININKO ’
ŽODIS LSB VIENETAMS

Mieli Broliai Skautai ir Vadovai,
Šį mėnesį viso pasaulio skau

tai ir skautės mini skautybės į- 
kūrėjo lordo Roberto Baden - 
Powellio 100 metų gimtadienio 
ir skautų organizacijos 50 me
tų sukaktį.

Milionai širdžių visuose kon
tinentuose susikaups savo šefo 
pagerbimui ir skautų įžodžio at
naujinimui. Mes, lietuviai skau
tai, toli nuo savo tėvynės, susi-Į 
rinkę į iškilmingas sueigas, len-!

STATYBAI 
IR NAMU 
PRISTATOM 
PATAISYMUI 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITVVINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristatymą 

Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo:

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

Trečiadienis, vasario 20, 1957

«!!!!!>!
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JAll 170 M1LIONŲ

St. Peters ligoninėje, Brooklyne N.Y., gimė 170 milioninis gy
ventojas. * (BNS)

I Solistams Akomponuos A. SKR1DULIS.
| Programos pradžia 7:30 vai. Šokiams 

gros B. PAKŠTO orkestras, 
i, « Visus maloniai kviečia dalyvauti 
! MAS VALDYBA

įgulų, laivų, ramovių, Korp! Vy Į kojo $5. Aukos persiųstos per — Ponia, ar negalėčiau tams- 
Lituanicos tunto vadtfvybę. tai padėti rasti jieškomo tele- 

— Chicagos akad. skautai pa fono numerį?
skyrė $150 skautų žurnalui “Mū

tis skyrių, tuntų ir vietininkijų 
gyvenimą, kad patys stiprėtu- 
me kūnu, protu ir dvasia; kad 
stiprintume mūsų globai paves
tuosius, kaip tai dera kilniems 
Lietuvos vaikams.

Budėkime!
Jūsų v. s. St. Kairys,

Vyriausiasis Skautininkas

sų Vytis” ir $50 “Sk. Aidui”.

kiame galvas prisiminimui to. Savo testamente jis sako: 
kurio mintis išaugo į didelį pa- "Pats tikrasis kelias į laimę yra 
saulinį jaunimo judėjimą, skir- nešti laimę kitiems žmonėms... 
tą brolybei ir gerai valiai tarp palikite šį pasaulį truputį geres- 
tautų ugdyti; pr.'sminimui to, ku nį, negu jį radote... laikykitės vi 
rios minties vaisiais ir tūkstan- sada skauto įžodžio”, 
čiai Lietuvos jaunuolių pasinau
dojo, augdami gerais Dievo ir 
tėvynės vaikais.

Tai trumpi tėviški žodžiai, ta
čiau mums, skautams, viską jie 
išreiškia. Prieš akis juos nuolat 

Sudils paminklų varis ir plie-i turėdami, mes žinome, kaip džiu 
nas tų, kurie garbėn kelius sky-'giose ir niūriose gyvenimo va- 
nė per ašaras ir kraują, bet landose pasielgti, kad išliktume 
skautybės įkūrėjo atminimas pilnutiniais žmonėmis, 
liks šviesus visuomet jaunimo i gįų šefo žodžių mintimis per- 
širdyse, nes savo darbą jis sky- sunkime, ypač šiais jubilėjiniaįs 
rė jaunimo laimei, buvo jo drau metais, savų šeimų, savų skil- 
gas ir brolis. - , | čių, valčių, būrelių, draugovių,

RĖMĖJU PASITARIMAS
Š. m. vasario 8 d. 8 vai. vak. 

dr. Stp. Biežio rezidencijoje į- 
vyko Chicagos skautams remti 
draugijos pasitarimas ryšium su 
š. m. balandžio 14 d. Marijos 
augštesn. mokyklos patalpose 
ruošiamu parengimu.

Pasitarimą pravedė dr. Stp. 
Biežis. Pranešimus pateikė dr. 
Biežis, Tumienė, Kalvaitis, Si 
liūnas ir Aglinskas.

Po pranešimo įvyko gyvos dis 
kuaijos, kuriose aktyviai pasi
reiškė. b> pranešėjų, dr. Aglins
kas, dr. Budrys, inž. Jurkūnas 
ir Chicagos tuntininkai — Kar- 
navičienė, Vengianskas ir Ne
dzinskas.

Susirinkusius ap e Vasario 16 
minėjimą painformavo inž. Bart 
kus. Susirinkimas praėjo kūry
bingoje dvasioje.

Susirinkusius kavute ir ska
nėstais pavais no p. Biežienė.

— o —
— Skautų Džiainborės Fondui

$20 surinko Genė Kuzmienė iš 
Brighton Parko. P. Stulgis au-

Jieškojo vardo
Vienas vyras norėjo kažkur 

skubiai paskambinti ,bet nelai
mė, telefono būdelėje jis rado 
vieną poniutę, kuri sklaidydama 
telefono knygą, kažko jieškojo.

Praėjo 10 minučių, 20, 
niutė vis sklaidė knygą.

Susinervavęs 
niai:

JT

po-

VIKTORO KO 2 I C O S 
Lietuvišku gazolino stotis ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažvnii* darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

— Labai dėkui. Aš jieškau ne 
telefono numerį, bet tik noriu 
rasti trumpą vardą savo šune
liui!

Nėra laiko
— Ar jūs negalite manęs pa

lydėti į tramvajų? — klausia 
svečias .

—- Ne, negalime, — atsako 
mažas berniukas, — nes kaip 

vyras tarė po- tik jūs išeisite, mes eisime val
gyti.

FER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
Taupymo

BE NDROVt

1

J?

4038 Archer Bvenue t.i ia.7-67i« 
AUGUSI SALDOKAS

1957 BUICKAS
Tik

02,595.00
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK, Ine. 
907 W. 35th St., Chicago 9, III. LA 3-2022

10 Atsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti 
Standard Federal Taupymo B-vėje

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

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

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

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

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

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

CHARTERED AND SUPERVISED BY .

THE UNITED STATES GOVERNMENT
JUSTIN MACKIEVVICII, Presidenl 

JUSTIN MACKIEVVICII, Jr., Vice-President

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

Įiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiimiiiiii,miii<>’
PERKRAUSTYMAI _ MOVING

PIKU* sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš u
tolimų distancijų ^aukite sekančiai-

ANTANAS VILIMAS
*415 R UTUANirą AVF, CHIOAOO n,»

Telefoną* — FRontier 4-1 KR?

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ

JPRISTATOM | VISAS MIESTO 
DALIS TUOJAU PAT 

Saugus baldu perkraustymas as
menų turinčią ilgą patyrimą. 

STASYS FABIJONAS 
2146 So. Hoyne fl»e„ Telef. Vlrginia 7-7097

LN S K A S
J. G. 1ELE VISION OOMPANY

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

TV APARATAI: paprasti ir spalvoti, ąutomatiški, valdomi nuo tolo. 
nešiojami. Jungiami prie automobilio baterijos. PATEFONAI: vietiniai 
ir užsieniniai, paprasti, nešiojami, automatiški, Hi-Fi, haterijlnial. RA
DIJAI: vietiniai ir vokiški, AM, FM, trumpos bangos, keliais garsiakal
biais, staliniai, kabinetiniai, nešiojami, kišeniniai, tranzituriniai.

ATIDARA llt SEK M. nuo II Vai. ligi 3 vai.

NARIAI LIKTDVIl TAI P IR SKOLINIMO

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

GRANE SAVINGS ”7^“'
2555 WEST 47«h STRFFT I.AfavHto S-lIDl“

R R. Pletkiewlc«, pr*z.: F, R P1Hlt»ewtrr. «ckr Ir n/b nknta.

Mokame aukAlos dividendus. Keikiame deklna. Parduodame Ir perkam.' 
valstybės bonus. Taopytojams imtaraavlmal nemokamai.

I*radėklte taupyti atidarydami sąskaitą AUuulien. Apdrausta Iki SIO.OOO.

Darbo valandra- pirmad ir ketvirtnd nuo 9 Iki 8 vai vakaro 
ir renk 9 Iki 5 ufdarvta o 4e4t nuo O Iki vidurdienio

Standard Federal Savings
AND loan association 

. OF CHICAGO
*>92 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32

imillt Ii ilriii 11111111$ <A,che'Ave °'
PHONE: Vlrginia 7-1141

liilllllll! .jįilllll

[Į/aiiaik lauiJiiriyijĮfrjifr-jbi tįjūtįjuį JU^aut^^ynįjE^yrjUr^unirayrjLiciŲčantai i.u iLu i£j ikjjūL-riki ui tfc-'i it.u tLiniaruanLu iltinSEntai lununui d^iunuiiLuiuiiaiibiiUii

B-VIŲ LYGOS. KURIOSE
Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 

I R
Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Westem Ave., Chicago 36, III

CRANE SAVINGS&LOANASSnT

2555 W. 47th St., Chicago 32, III

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

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

UNIVERSAL SAVINGS
1800 S. Halsted St..

LOAN ASSN.
Chicago 8, III.

V
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/Atpigintas knygų išpardavimas
Draugui persikeliant į naujas patalpas

.*
Šiomis dienomis “Drangas*’ keliasi į naujas patalpas 4545 Weat 63rd 

Street,

Persikėlimo proga “Draugas” skelbia platų knygų išpardavimų. Vi
sos žemiau išvardintos knygos yni nujngintos 25% ir daugiau. Šis iSpar- 
davimas yru daromas tam, kad palengvintų sandėlių perkėlimų į naujas 
patalpas, lšpurdavimo uupiginimas galioja nuo vasario 5 dienos iki kovo 
5 dienos, tik detaliniam |>a įdavimui užsakant tiesieg iš administracijos 
ir kartu su nžsnkymu priaimičiant pinigus.

Buvo Dabar

$2.66. .$1.50

$2.00. .$1.50
$2.06. .$1.50

$0.56. .$6.35

$4.00. .$3.06

.$2.80

$3.50

.$1.85

AMŽINI ŠEŠĖLIAI — 1 aterat Oriniai reportažai. A. Vilai-
uia. Nemuno leidinys. 1953 m. 166 pusi....................................
ANDERSENO PASAKOS 1 duos, .1. Balčikonio vertimas.

Nemuno leidinys. 1952 met. Cbicagoje 212 p...................
ANDERSENO PASAKOS 11 dalis. 204 pusi...........................
ANGEIjAI, Frederiek von Įmina, 1950, Cliicago> III. 56 pus

lapių ..............................................................................................
ANNA KAREN1NA I ir II tomas. Aleks. Tolstojus. Vertė

Pr. Povilaitis. 1954 m. 4-10 pusi.............................................
ANNA KAREN1NA III ir IV tomus. Aleks. Tolstojus. Ver

tė Pr. Povilaitis. 1954 m. 384 pusi................................... $3.75,
4NT RIBOS, K. Spalis. Apysaka. Tremties leidinys. 1954 m.

484 pusi. Kietais virš. ................. ........................................ $5.00
ARKIVYSKUPO JURGIO MATULAIČIO UŽRAŠAI. Tė

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

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

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

AUKSO KIRVIS, rinktinės mūsų žmonių pasakce. Stilizavo
J. švaistas, spaudė Draugas, Cbicago, 1952, 224 psl. .. $2.50

AUŠROS VARTAI, kun. J. Prunskis, 1949, Chieago, 111., 40 p. $0.30
BŪDAS SENOVĖS LIETUVI V, KALNĖNŲ ir ŽEMAIČIŲ,

S įmanus Daukantus, Vytauto Sauliaus leidinys. 1954 m.,
362 pusi........................................................................................... $4.00.. $3.00

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

HL 53-96 n...................................................................................$0.50.. $0.35
DEVYNIOS BALADĖS, Kazvs Bradflnas. Poezija. L. Knygos 

Klubo leidnys. 1955 met. 141 pusi. Laimėjo 1955 m. “Ai
dų” žurnalo premijų..................................................................$2.00..$1.50

DIDVYRIŲ ŽEME. 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, Prcl. I)r. F. Bartkus, kan. Dr. P. A- 
leksa. Išleido Prel. K. Vasys, Kerną 1953 m. Didelio for
mato 518 pusi. Minkštais virš................................. . ............. $5.00..$3.50

$1.85
$0.20

i
DŽIAUKIS GYVENIMU, O. Swett Marden. Išleista Medeli- 

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

gos Klubo leidinys. 1954 m. 218 pusi....................................$2.00..$1.50
kinys, Nelė Mazalaitė, J952, L. Knygos Klubas, Chieago,

(|INTAR1NIAI VARTAI, legeudarinio 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, II to
mas, gavėnia ir velykinis laikotarpis, Kun. Dr. J. Vait
kevičius, MIC, TT. Marijonai, 543 p.................................... $5.00. .$3.50

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

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, IV to- 
{ mos, nuo Žolinių iki advento, Kun. Dr. J. Vaitkevičius,

MIC., 672 psl.............................................................................. $5.00.. $3.50
HAUFO PASAKOS, KARAVANAS, Nemunas, 1952 m.,

Chieago, UI. III leidimas, 113 n............................................$1.50..$1.10
IŠPAŽINTIES PASLAPTIS. Juozas Špilmanas. Išvertė B.

Kasaitis. 1920 m. 232 pusi.................................................... $1.00..$0.75
JAUNAI INTELIGENTEI, apsirengimo, kosmetikos ir gra

žaus elgesio menas. 1954 m. 104 pusi....................................$1,25. .$0.90
JUOZAS PAUTIEN1US, Ignas Šlajielis, Studija apie meną 

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

KAIMIEČIAI — Ruduo, W. S. Reymont. Vertė F. Nevera-
vičius. 1-mas tomas. Išleido “Nemunas”. 352 pusi. .. $3.00. .$2.25

KAIMIEČIAI — Žiema, W. S. Reymont. Vertė F. Neveravi-
čius. Il-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-
čiua. 392 pusi. Išleido Nemunas .........................................$3.50. .$2.65

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

KELIONES ĮSPŪDŽIAI. Parašė Kun. Pauliukas. 330 pusi.
425 paveikslai. Įgaliai gražiui išleista knyga................ $3.00..$2.25

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

KELIONE, A. Tyruolis, eilėraščiai, 1950, Chieago, 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 VARDINES, Stasys Džiugas. Iliustr. VI. StanČi- 
kaitė-Abramaitieiiė. L. Knygos Klubo leidinys. . Didelio 
formato. 58 pusi. 1953 metais ............................................ $1.50..$1.10

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

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

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

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

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

LENKTYNES SU ŠĖTONU, Vladas Ramojus, Atsiminimai 
iš II-jo Pasaulinio karo |»abaigos. Atsiminimai yra para
šyti labai gyvai ir skaitomi, kaip įdomus romanas. L 
Knygos Klubo leidinys. 292 p................................................$3.00. .$2.25

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

LlfeTUVIŲ ČH1CAGOS METRAŠTIS, “Nemuno” leidinys, 
t Redagavo A. Vilainis-Šadlauskas, 244 pusi......................$3.50..$2.65

LIETUVIŲ POEZIJOS ANTALOGUA, sudarė J. Aistis ir 
A. Vaičiulaitis, liaudies dniuos, virš 150 poetų kūriniai 
110 paveikslų, gražūs kieti audeklo viršeliai, 1952 m. L.
Knygos Klubas, Cbicago, III. 832 pilsi............................... $6.00..$1.50

LIETUVOS PAJŪRIO PADAVIMAI. Paruošė Dr. J. Reinei- 
ka. Virš 20 padavimų. Tinka jaunimui ir suaugusiems.
Tremties leidinys, 1954 met. 114 ,nisl. Kieti drobiniai 
viršeliai, paauksuotos raides ............................... $2.00..$1.50

LIKIMO ŽAISMAS, Henrikas Lukoševičius. Romanas. Liet.
Knygos Klubo leidinys. 1953 met. £12 p............................$2.50. .$1.86

LlTHl’ANlA AND WORLD WAR 11, prof. K. Pakitus .. $1.00 .$0.75
LITHUANIAN SELF-TAUGJIT, by M. Variakojytė-lnkenie-

nė, išleido E. Marlborougb, Londone, 146 psl....................$1.25. .$6.90
LITHUANIAN DTCTIONARY, redagavo Rev. H. H. Pew- 

trsss ir Rev. T. Gėrikas, dvi dalys, Angliškai-Lietuviškal 
ir Liet. Angliškai, išleido E. Marlborougb, Izmdone,
333 pusi................................................................................... .. $4.50. .$3.40

MANO PATYRIMAI DIDŽIOJOJ KARĖJ, 1918 ir 1919,
kun. J. F. Jonaitis, 1920, “Darbininkas”, 64 puslapių $0.40. .$0.30

MĖLYNA SUKNELE, Bronius Daubnras. Išleido Dainora
Duunoraitė. Londcsias, 1954 met. 154 pusi........................$1.50. .$1.10

MARIJONŲ VIENUOLIJA LIETUVOJE, 1929, Marijampo-
lė, 32 psl.............. ............................................................... .............$0.10..$0.05

MARUOS APSIREIŠKIMAI ŠILUVOJE, Juozas Budzeika,
MIC, Marianapolis 1953 m. 46 pusi.............................. y......... $0.40. .$0.30

MARIJA DANGUJE IR ŽEMEJE, Vyskupas Vincentas 
Brizgys. Knyga skirta gegužės mėnesio pamaldoms. L.
Kną’gos Klubo leidinys. 1956 m. 142 pusi. Viršelis ir ap
lankas Jone, Pilipausko.............................................................. $1.50..$1.10

MARIJOS ŽODIS FATJMOJE, Marijos apsireiškimų 1917 
m. Pūtimojo aprašymas, kan. dr. P. Aleksa, 1951, Liet.
Kut. Spaudos Draugija, 128 p..................................................$1.00..$0.75

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

NEMUNAS, S. Kdupaila, 1950, Cbicago, III., su žemėlapiais,
237 pusi...................................................................,.......................$2.50..$1.85

NUSIDĖJĖLĖ, Karolė Pažėraitė, apysaka, išleido Australi
jos Lietuvis, 1952 ...................................................................... $2.00. .$1.50

NUSIKALTIMAS IR BAUSME, F. M. Dostojevskis. Vertė 
J. M. Balčiūnas, šešių dalių romanas su epilogu. Išlei- . 
do Nemunas 1953 m. antrą leidimą. 1-mas tomas 302 p. .$3.00. .$2.25
11-ras tomas 256 pusi. ............................................................... $2.50. .$1.85
IH-čias tomas 300 pusi..............................................................$3.00. .$2.25

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

OUTLINE HISTORY GF LITHUANIAN LITERATURE by
A. Vaičiulaitis, 1942, Chieago, p. 54 ................................. $0.50..$0.35

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

PASLĖPTA ŽAIZDA. P. Oriutaitė, Jaunamartės Takas. Ro-
mdrias. Nemuno II leidimas. 1955 m. 180 p. ................i. $2.00. .$1.50

PAVASARIS PRIE VARDUVOS, Paulius Jurkus. Novelės.
Liet. Knygos Klubo leidinys. 1954 m. 176 p................... $2.50. .$1.85

PAŽEMINTIKll IR NUSKRIAUSTIEJI. F. M. Dostojevs
kis. Vertė V. Andriukaitytė. Antras leidimas. Nemuno 
leidinys. 1955 iii. I tomas 266 p............................................ $2.50. .$1.85

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

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

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

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

POPULAR LITHUANIAN RECIPES, eompiled by Jesephl- 
ne J. Dauzvai-dis. Cover by John Phillips. Lith. Catb.
Press. 1955, 120 pages .......................................................... . $2.00.

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

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

SAPNŲ PĖDOMIS, V. Kazokas. Eilėraščiai. Išleido M.
Morkūnas 1953 ra. 64 p. . ................................. .. $1.00.

SAULES LAIKRODŽIAI. Poezija. Henrikas Nagys. 90 psl.
1952 m. Išleido L. Kn. Klubas .............................................. $1.00..

SAULES TAKAS, Nelė Mazalaitė. Romanas. Liet. Knygos
Klubo leidinys. 1954 met. 418 pusi............. ........................... $3.50.

LIETUVOS GENERALINIO ; <S5™- Diskusijos apie
KONSULATO NEW YORKE Pautienytė - PaAkevičienė, Juli- u . .. , ,,

P8TTT<t1fnMT fl^MFNY<v Ja> vyraa Paškevičius, Juozas, Ir 1W V1CI1 tik tlllOliarAJit.Sft.Uini AolvlLIiIO. | dukU gyv. Montevido,;
Abromavičius, Stasys, glm. 1917 Urugvajuj MASKVA, vas. 15. Laiške

metais. . pava«arys, Pranas ir Stasys, ir jį Kievo „Izvestijos“ nr. 30 pra-
Baltrūnienė - Pupelytė, Ona. ir J9 sesuo Vizmamene, Mikalina - kad tame mieste dar y^kg.

su.ann P«trnnienė Valia, vvve- Penkauskas, Julius, sūnūs An-/ ’. . y
no Buenos Aires, Argentinoje. j tUpO* . p . i a dls US1J°8 V. Ehidincevo

Baronienė - Gaidamavičiūtė, VIa . Petroniene - Pupelytė, Valia, ir romano „Ne vien tik duona".
tBrSnskas) Juozas' - b“XTr^l^^ * roma"*’ Pa*

sūnus Juozo * Pupelytė - Baltrunienė, Ona, ir aiškėjo, kad ir daugiau yra ra
jos sesuo Petronienė, Valia gyve- šytojų, kurie „priešingi socialis-
no Buenos Aires, Argentinoje. tiniam realizmui"Ražauskas, Aleksandras, gyve-! unidm realizmui .
nęs Brooklyn, N. Y. — ------

Rimkus, Kazys, sūn. Vinco, iš
A kmenės vai.

Bučiūtė - Jankunienė, Antanina, 
ir Jankūnas, Romualdas.

Budavienė - Degutytė, Agnietė, 
I iš Tauragės apskr.

Bujanauskienė, Ona, iš Mari
jampolės, ir jos sūnus Stasys bei 
duktė Mary.

Burnys, Zenonas.
Oesnavičienė, Uršulė, iš Būdeže- 

rių k., Vilkaviškio ap.
Dambrauskaitė - Kubiliūnienė, 

Elena, d. Apolinaro.
Degutytė - Budavienė, Agnietė, 

iš Tauragės apskr.
Dinapaitė - Zimlienė, Marijona, 

iš Kaltinėnų vai.
Dzindzeleita, Aleksandras, sūnus 

Jono.
Gaidamavičių tė-Baronienė, Vla- 

dislava, d. Antano.
Globia, Antanas, sūnus Antano.
Grigaitis, Jonas, sūnus Petro, 

iš Vilkaviškio ap.

Rudys, Juozas ir Mykolas, sū
nus Pranciškaus, iš šiauriškių k., 
Tauragės ap.

Skeivys, Kazys, gyvenęs Pitts- 
field, Mass.

Škėma, Juozas, buvęs Belgijoje.
Skiečius, Viktoras, sūnus Juozo.
Slaminskas, Juozas, iš Bendrių 

k., Miroslavo - Slabados parap.
Svilienė, Milda ir jos duktė Al

dona.
Tankus, Mikalina, jos sūnus ir 

duktė Varuka.
. Utara Motiejus, iš Mockabū- 

džių k., Keturvalakių vai., Vilka
viškio ap.

Valentukonytė - Krupukaitė, d.
Grigaliūnienė - Juknevičiūtė, Ma P0???.*?’ *r, vyras Jurgis.

,$1,50

$1.50

.$2.25

.$0.75

.$0.75

. .$2.65

rijona,, duktė Silvestro.
Ivanovas, Kostas, sūnus Alek

sandro.
Jankunienė - Bučiūtė, Antanina, 

ir Jankūnas, Romualdas.
Jonaitis, Antanas ir Petras, sū

nūs Antano, gyveno Elizabeth.
Juknevičiutė-Grigalienė, Marijo

na, duktė Silvestro.
Juočionytė - Kožienė, Elzbieta, 

duktė Motiejaus.
Jugeliūnas, Stanley.
Juronis, Juozas, .sūnus Jono. 
Kairiūkštis, Jurgis ir Simonas,

sūnūs Jurgio.
Kiškytė, Bronė, gimusi Rygoje, 

gyvenusi Pandėlio vai.
Kožienė - Juočionytė, Elzbieta, 

duktė Motiejaus.
Krinčius, Jurgis, sūn. Jono, Iš 

Kaltinėnų vai.
Krupukaitienė - Valentukonytė, 

duktė Povilo, ir vyras Jurgis.
Kubiliūnienė - Dambrauskaitė, 

Elena, d. Apolinaro.
Kuzmickas, Saliamonas, sūn. Si

mono.
Langas, Jonas, iš Vabalninko v., 

turėjo knygyną Worcester, Mass.
Levickas, Jonas, gyvenęs Wa- 

terbury, Conn., 43 W. Porter SL
Meškauskas, lAnicetas ir Jonas, 

sūnūs Kazio, iš Anykščių vai.
Naujokaitis, Vincas, iš Bartinin

kų.
Olbikas, Stasys.
Paškevičienė - Pautienytė, Juli

ja, vyras Paškevičius. Juozas, ir

Vitkauskas, Viktoras, sūn. Ig
naco, iš Kražių vai.

Vizmanienė - Pavasariūtė, Mi
kalina ir jos broliai Pavasarys, 
Pranas ir Stasys.

Zimlienė - Dinapaitė, Marijona, 
iš Kaltinėnų vai.

Žukauskas, Ernestas ir sesuo E- 
lena, vaikai Vinco, gyvenusi She- 
nandoah, Pa.

Iieškomieji nrba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti į

Consulate General of Lithuania
41 West 82nd Street

New York 24, N. Y.

->000 O C OMOMHKHHKKHJū

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas

Kaina 75c
Užsakymus kartu su pinigais siuskite

• ‘ D R A D G A S ’ ’
2SS4 S. Oakley Avė., Cbicago 8, I1L

Nkelhkilev hraujĮi*' ! Hemkilc ilifii. Draugu!

Siusiąs
" 0 TOLI IR ARTI

MAUJ! OHiOJ TfiOMU-NAUJAUSI KMUSTr/^O (MN/r/M 
tUUį METU AATrMMAS-P/GUS INSAŽItllN^AS

JUOZAS NAUJOKAITIS
eO2S W. 69 St. CHICAS0 36. ILL Tel. WAIU>.I. S-9209

SAULUTE DEBESĖLIUOSE. Leonardas Žitkevičius. Lai
mėjęs Jaunimo literatūros premiją 195.3 met. L Knygos 
Klubos leidinys. Iliustr. Jono Pilipausko. 64 pus. Dide

lio formato ....................................................... ............................. $1.56..$1.10
SODAS UŽ HORIZONTO, Aloyzas Baronas. Liet. Knygos Klu

bo leidinys. 1955 met. 252 pusi...............................................$2.50.

SŪNUS PALAIDŪNAS, Vysk. Fulton J. Sheeu, išvertė Kun.
J. Karalius, išleido Liet. Knygos Klubas. 1952 m., 174 p. $2.00.

S\ ENTŲJŲ GYVENIMAI, kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC.
1949, Marijonų leid., 714 p.......................................................... $3.00.

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

AM/EM, ncAlojaml Ir klt.
• Fonografe* • Hl-i’ldellty
• Į kai bSj lino aparatai
• Dulkiasiurbliai, skutimosi maAtnO- 

Ifis, plaukų džiovint- -ai, kavos 
virduliai, tosteriai, t. nnasterlal, 
automatiškos keptuvė. Ir kt. na
mų apyvokos reikmenys

« Rašomos mašlnSlSs
• Riekt, laikrodžiai Ir (vairūs kito

kie daiktai.
Pigiausiai pirkslte ir geriausia pa

tarnavimų gausite Inž. A. RetnOno 
įmonėje.

Atliekame dideliu*. Ir msžus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinlmas. 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

.$1.85

.$1.50

.$2.25

.$2.25
»
.$1.50

i
.$0.75

.$0.75

.$0.35
/

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

TĖVAS PIJUS, Kun, Dr. Viktoras Rimšelis, MIC. Kunigų
Marijonų Seininarijcs leidinys, 1955 m., 152 pusi.............. $2.00,

THE BOOK GF OUR PII/1RIMAGE, by Adam Mickewiee, 
translatcd by J. K. Tniitmyla, printeii in Chieago, 1950.
63 pages............................................................................................$1.00.

THE FIRST MARIAN READER (Folktales, legenda, and 
sliort stories translnted t'rom the Lithuanian language)
1951, Chieago, p. 96 .................................................................... $1.00.

THE LITHUANIAN LANGUAGE, A. Charaeterization by
Allred Senn, University of Pennsylvania. 1942. 52 pages $0.50.

TRUMPA DIENA, Alė Rūta, Romanas. Laimėjęs “Draugo”
premiją. Liet. Knygos klubo leidinys. 1955 m. 434 pusi. .. $4.00. .$3.00

URVINIAI ŽMONES, Juozas Kralikauskas. Gyvenimas ir 
dnrbas Kanados aukso kasyklose. Liet. Knvgos Klubo lei
dinys. 1954 m. 286 pusi................................... ...........................  $2.75. .$2.66

UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, A. Gervydas, 1950, “Draugo” ap.
219 pusi.......................................................................................  $2.25..$1.65

VALERIJONO LAŠAI, sutaisė ir sumaišė Dr. S. Aliūnas.
Jumoristilfh. Nemuno leidinys. 1954 m. 64 p. ;.................... $1.00..$0.75

VARGDIENIAI, Vietor liūgo, Vertė Pranas Povilaitis. Ant
rasis leidimas. Nemune, leidinys I tomas, 1955 m. 390 pus. $3.50. .$2.65

VIDURNAKČIO VARGONAI, Česlovas Grineevičius, neįti
kėtinos istorijos, išleido Liet. Knygos Klubas, 1953 m.
132 pusi. . . .................................. ................................................ $1.50..$1.10

VVHO IS VVORSE STALIN OR HITLERĮ, T. Angelaitis,
1980,48 ...................................................................................... $0.75. .$0.65

ŽEMELE ŠV ENTO.II, Marija Radzevičiūtė. Vertė C. Petri
kas, kalbą žiurėjo Pulgis Andriušis. Žemaitijos knygnešių 
romanas. >84 p. Australijos Lietuvio leidinys. 1954 m... $2.00. .$1.50

ŽMONIJOS LIKIMAS SV. JONO APREIŠKIMO KNYGOJE,
Kun. Vyt. J, Bagdanaviėius, L. Knvgos Klubo leidinys.
1956 m. 406 pusi...........................................................................$3.50, .$2.65

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4548 West 63rd Street

Chieago 29, IU. į

Dflinfl

TCLC Vision
tsales - Service)

Rav. to*. A sEMfiNAb 
B8S1 B. Halsted — ODUMde 4-M«*
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais 9—9

BŪKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodami į Liet. Knygų Klubą ii 
Įmokėdami 5 do! metinio mokesčio 
mes įgaliname per vienerius metus 

I 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, (išsiuntę 5 dol. šiuo adresu: 

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Club)

4545 W. 63 St., Chieago 29, III.

RADIO PR06RAMA
Ll«t Radlo Programa U atott* 

iVBMH. tavo kll. sekmadieniais lt~ 
<9:90 vai. per pietus: liet. mustka 
faluos, ir MagdutDe Pasaka. Bhmlo 
rstkatate kreiptis ( Hteponą Mtakų. 
Raltle Florlsta. OGlIų Ir Dovanų Kran 
•urą, 502 E. Broadvrav flo Boston 
17 Mase Tel flo 5-0459. Ten pa* 
annsmH lailr .Draugas**

l\.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografŲos 

mūsų specialybė

Precin Photo Stndio
Incorporated) 

EDVARDAS UIJS, sav.

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOANI
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,009.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius 

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI BADU Al 

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMA

PRANK’S TV & RADIO, INC- 
9940 Sa. Maistai ». CAImnri 5-7252

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.
9

kad taupyti apdramtoa* Taupymo Ir Skolinimo RendrovSae yra 
■gn Ir pelninga-

Amoelatlon užtikrina saugoUntreranl Beringą and 
<ng Ir

Saugumų užtvirtina Suvienytų Vnlutyblų valdžios agentūra lln 
810,000 00 kiekvienam ludėllul Ir reikalingi rezervai. n pelną - 
patyrusių Ir auUnlngų v odė jų pastangos

Galite taupyti atvykdami aamemiAkal ar i>or laiškus Rus grot 
raa Ir draugiškas patarnavime*

'KM pankoly Ir visata finansiniais reikalais krešpkitks-

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATJON 

1800 S, Halsted Street. Chieago 8. fllnois



t
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Pastabos ir nuomonės

JIE YRA MŪSŲ RANKOSE
“Darbininko" š. m. Nr. 10 iš Baigiant tenka prisiminti, kad 

Clevelando paskelbta chai’akte- ir Lietuvos opera nesurinkdavo 
ringą žinia apie "Rigoletto” ope tokio įvairaus kolektyvo, koks 
rą. Vietos bendruomenininkai, susibūrė būsiemiems “Rigolet-
ir kultūrininkai buvo susirinkę 
svarstyti galimybių, kaip atsi
kviesti Clevelandan “Rigoletto”

to spektakliams: Algirdas Bra
zis — buv. Metropolitan operos 
solistas, Stasys Citvaras — dai

operos lietuviškąjį kolektyvą iš navęs Rio de Ja neiro operoje, S. 
Chicagos. Bet buvo konstatuo- Nasvytytė - Valiukienė — Stutt 
ta, kad ir geriausiai pavykęs o- garto operoje, V. Šalna — Ry-
peros psektaklis Clevelande ne
galės išsiversti be nuostolių.

Ši žinia ypač išryškina operos 
pastatymo brangumą ir didžią 
riziką tų idealistų, kurie ryžosi 
operą statyti. Bet, kaip ten be
būtų, gal nematys tos operos 
Clevelandas, Detroitas ar Toron 
tas, vienok Chicagos lietuviai tą 
laimę turės. Juk “Rigoletto” o- 
peros spektaklis Clevelande ne- 
tai energingųjų chicagiečių tva
rinys, kuris pirmiausia ir nu
skambės mūsų mieste.

Spaudoje mes esame ne kar
tą kėlę didžius reikalavimus mū 
sų menininkams. Prisiminkime 
tik teatrą. Kiek rašyta, kiek 
šaukta buvo, kad lietuviškojo te 
atro Chicagai tikrai reikia, kad 
visuomenė jį išlaikys. Bet kiek 
tie visuomenės atstovų žodžiai 
buvo nuoširdūs, parodė pvz. pra 
ėjusio rudens “Kanarėlės” spek
taklių likimas...

Apie savosios operos išeivijo
je sulipdymą taip pat keletą 
kartų buvo užsiminta. Dabar 
štai pradžia jau yra. Baigiama 
paruošti Verdi “Rigoletto” ope
ra lietuvių kalba. Premjera — 
kovo 30 d. Po šios operos gali

gos operoje, J. Krištolaitytė ir 
VI. Baltrušaitis — Vilniaus o- 
peroje. Prie jų jungiasi ir nau
ji išeivijos talentai.

Kai reikia, lietuviai moka pa
demonstruoti savo patriotizmą. 
Pats regėjau, kai sausio pabai
goje tiesiog lūžo sienos nuo žmo 
nių grūdimosi Stepo Juodvalkio 
siuntinių agentūroj. Šimtai žmo 
nių skubėjo siųsti siuntinius sa
vo artimiesiems J Lietuvą ir Si-| 
birą. Dainų šventės dieną dvi 
valandas prieš šventės pradžią! 
žmonės prie Coliseum durų lau
žė kaulus, grūsdamiesi biletų nu. 
sipirkti. Jei toki ženklai bus 
matomi operos dienomis, tikėki- 
jog tai bus pamatai nuolatinei 
lietuviškai operai. Almia Drulia

Chicagos studentų 
susirinkimas

Praėjusį penktadienį Vyčių sa 
Įėję įvykęs Lietuvių Studentų

IZRAELIS NENUSILEIDŽIA

Izraelio oambasariorius Ebena kalba reporteriams po susitikimo 
su JAV sekretorium Dulles. Apačioje Dulles su ambasadorium Lodge 
po pasikalbėjimo su prezidentu Eisenhower dėl Izraelio ir Egipto rei
kalų, iš kurio Izraelis vis nenori trauktis. (INS)

išreiškė padėką kitiems šios ko
misijos nariams — I. Pakštaitei, 

Sąjungos Chicagos skyriaus na- i A.. Šakaliui, K. Dirkiui, Meiliui, 
rių susirinkimas, sutraukęs apie j A. Antanaitytei ir V. Vilutytei, 
120 studentų, praėjo darnioje^ kurie daug prisidėjo prie šio dar 
nuotaikoje. ... bo pravedimo.

Susirinkimo programos pagrin Skyriaus pirm. J. Kregždys

Jieškau savo dėdės ANDRIAUS 
PĖSTININKO, s. Juozo. Jis pats! 
arba žinantieji jo likimą prašomi 
atsiliepti šiuo adresu: Stasė Pėsii- 
ninkaitė - Karužienė, Gedimino g- 
vė Nr. 5, Kazlų Ruda, Lithuania.

Jieškomas/ JONAS MINKEVI-į 
ČIUS, s. Zigmo, gim. 1928 liepos 
mėn. Nanevėžio apskr., Krekena
vos miestelyje. Išvyko 1943 m. 
Atsiliepti adresu: Vytas Minkevi
čius, Žaliukių g-vė Nr. 35, Šiauliai, 
Lithuania.

Jieškomas MEČYS KALAS - 
KALASAUSKAS, kilęs iš Šilalės 
miest. J ieško Teodoras Gečas, 
5601 S. Eljzabeth, Chicago 36, III.

.(ieškomas Jonu Povilaika, sūnus 
Vinco, Jieško sesao Lietuvoje. Ra
šyti adresu: Stasė Povilaikaitė, Ka
zio Giedrio g-vė Nr. 69, Vilkaviškio 
miestas, Lithuania.

CLASSiFIEl) AND "HELP WANTED” AUS
REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
ir paiduodamt uždirb
kite per Alą Įstaigą 
AL. BUDRETKAS

R E A L T Y
4081 Archer Avė.
(prie California g.)
LAfayette 3-8384

HELP WANTED MOTERYS

Reikalinga moteris prižiūrėti si 
nyvo amž. moterį. Duriu vsiliimlos 
pagal susitarimą. 4523 S. Fr&ncisco
Avė.

šioje oejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, Jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar 
navlmaa

NORVILĄ
KKAL ESTATE HALES 

zeoo W. Blrth St, Tel. Prospeo* 8-5454

Jieškomas Vladu Stonkus, s. Jo
no, gim. 1911 m. Darbėnų miestelyje, 
Kretingos apskr. ,įieško jo sesuo 
Petronėlė Medutienė iš Lietuvos. j 
Jis pats arba apie jį žinantieji pra
šomi pranešti šiuo adresu: Mrs. 
Adelė Idzelis, 4862 Magoun Avė., 
Eut Chicago, Indiana.

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

lodome Inoome Taksus 
VISŲ RC8IŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS

‘‘Varpas’’ Real Estate 
General Insurance, Notary Public

5916 Ko. Western Avė.
REp. 7-6886 arba HEm. 4-7085

Si. Cvril’s klebonijai, Leninui, III.
REIKALINGA ŠEIMININKE.
Geras atlyginimas, kambarys u 

valgis. Kasykite arba matykite:
Fr. Sekulskt,

.. St. CyrJ’s — Lemout. III.

BUILDING & REMODEUNG

VIKTORAS SIMA1TD
General Contructo*

Stato rezidencinius Ir komerciniu, 
namus. pasiūlo sklypus, rekomeu 
duoja planus. Išrūpina statybos kre 
dltus Skambinti vak.: VI 7-499* 
arba rez tel. Rl 7-3340. Kreipto

I SIMAIČIAI
‘tnalty ■ BuUders - Ine oran.

1 2787 We«l 43rd Ktreei

Jieškoma ONA NECCLAITfi 
MURAUSKIENE, d. Augustino, 
gyveno Kybartų mieste. Išvykę 
per karą. Jieško: Magdalena Mau- 
ručaitienė, Komjaunimo skersg.- 
vė Nr. 3, Kybartai, Lilthuania.

ELENA DULKIENE - RAMA
a„ diniu punktu buvo kun. V. Bag< pateikė pranešimą apie ateities I NAUSKAITE^k^ savo, brolių: 

pasirodyti ir kita. Ir taip neju-1danavičiaus Paruoštos paskai- užsimojimus ir ypatingai visus
čia gal atsistos ant kojų savo- na{T
ji lietuviška opera.

Žinantieji apie Birutę Kukaitytę, 
d. Jono, gyvenusią Kaune, prašom 
pranešti Joanai Kožicaitei, 4608 S. 
Wood St., Chicago 9, UI. Tel. LA
fayette 3-2590. Yra žinių iš Lietu
vos.

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)Jieškomi Leonas Mankevičius ir 
Ona Mankevičiūtė-Pukinskienė ir jų 
šeimos. C’hieagoje apsigyveno prieš 
I-jį Pasaulinį Karą. Atsiliepti šiuo 
adresu: Rozalija Monkevičiūtė Kas- ! PIRKITE ir parduokite savo ne 
mauskienei, Donelaičio g-vė Nr. 43, kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Tauragė, Lithuania. Naudokitės mano teisingu patarus

------------- ' rimu
Antanas Cibirka, sūnus Antano, 

yra jieškomas giminių Lietuvoje, i 
Kreiptis: K. Janušauskas, 436 So. 
Fourth Avė., Kankakee, I1L

F. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpubUc 7-9409

škelbtir DRAUGE' <peiTn-»k»- 
ANTANO ir PRANO RAMANATJ- ne« jj8 yra plačiaunia, aku'tomą.- 
SKŲ, į JAV išvykusi apie 1912-13 iietuvlu dienraštis o vkelhim- 
m. Rašyti adresu: Lithuania, Kre- ’ t—.4*^- - p,rinėjimas. Aktuali tema ir mels! no 16 minėjime, įvyksiančiamei tingos raj., Darbėnai. Bytauto g-j **m* 

triškai sukoncentruotos paskai-1 vasšrio 24 d. Lietuvių audito- v®’ ^r*
Vieną sekmadienį savosios o- tos mintys klausytojų tarpe su- rU°Je-

peros ateitimi teko pasikalbėti^kėlė nemažas diskusijas, kurio- Susirinkimą pravedė Gabrie- 
su “Rigoletto” operos pastaty-; se dalyvavo Raimundas Mišaus- i Hus Gedvilą ; sekretore buvo Ni- 
mo vadovu VI. Baltrušaičiu. VI. Į kas, Nijolė Salkauskaitė, Aldo- Į Narbutaitė. Po oficialios 

na Sidzikaugkaitė, Jonas Bud-į dalies sekė smagūs šokiai ir žai
dimai. Edv. Š.

Baltrušaitis atvirai pripažino, 
kad savosios operos likimas yra 
yisuomenės rankose. Priminęs 
faktą, kaip yra su teatru, kad

rys, Vytautas Stankus ir kiti. j 
Paskaitą perskaitė J. Budrys. j 

Apie įvykusį skyriaus ruoštą
^1Visuomenė garsiai šaukia, reika-' Naujųjų Metų sutikimo vakarą

lauja teatro, o numoja ranka ir 
beateina, kai premjeros ir spek
takliai būna. Toks pat likimas 
gali išt;kti ir operą. Spaudoje 
nekartą buvo kelta mintis orga
nizuotą savąją operą. Atsira
do energingų žmonių, kurie i- 
suomenės balso paklausė ir ėmė 
si darbo. Bet, anot VI. Baltru
šaičio, jei visuomenė neparodys į 
susidomėjimo opera ir dėl to ko ! 
lektyvo nariams bei operos ren-1 
gėjams už visą pusmetį intensy
vaus darbo reikės dar ir savo ki-' 
šenes ištuštinti, išlyginant nuo
stolį, tegu tada visuomenė ne
kaltina rengėjų ir dainininkų už 
tai, kad jie nebesiryžta naujos 
operos organizuoti.

Šie atviri ir teisingi žodžiai 
verčia kiekvieną kultūringą lie
tuvį rimtai susimąstyti. Kaip 
žinia, pilnai užpildyta Marijos 
augštesn. mokyklos abiejuose 
spektakliuose išlygina pajamas 
su išlaidomis ir duos progą ren
gėjams tučtuojau galvoti apie 
haujos operos pastatymą, jei, 
žinoma, kolektyvas bus tokg pat 
malonus, kaip šis, ir (su mažo
mis išimtimis) atsisakys bent 
kokio honoraro, nepaisant to,

pranešimą pateikė jo rengimo 
komisijos pirm. Raimundas Mi- 
šauskas, kuris pasidžiaugė, jog 
šį kartą dar liko ir pelno, iš ku
rio 100 dol. pasiūlė paskirti “Li- 
tuanus” re’kalams. Susirinki
mas šiai jo minčiai visais bal
sais pritarė, Mišauskag taip pat 

Ike anūkas. kariuomenėje

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomas EDVARDAS BARŠ- 

ČAUSKAS, s. Mato, ausčiau gyv. 
Buenos-Aires, Argentinoj. Prašo at
siliepti jo brolis esantis dabar iLetu- 
voje Vladas Barščauskas. Rašyti ad
resu: K Godas, 24 River View 
Girele, Little Pails New Jersey.

LIET. APDRAITDO8 AGKNTTRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi-. 

llų finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSI RANCE AGENCY 
H1O8 S. Ashland Avė., Chicago 36, III.

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas.

Income taksų pildymas 
P LEONU 

REAL ESTATE
2785 West 71st Street

Visi telefonai: TVAlbrook 5-6015

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 $. 48th Ct., Cicero 50. III 
Statome naujus namus ir garažus 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbiu, zknbiai.
gerai ir pigiai.
Saukite DAnube 6-9793 nuo • tai 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Cel. OLympic 2-5121 nuo 6 vai 

vakare iki 11 vai vakaro

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVĖ 

MORAS

1

♦

♦į Butlders Gen. Pontractors 
( Atlieka planavimo ir staty- 
• bos darbus gydytojij ofisų, gy- y 
| venamųjų ir viešųjų pastatų, a 
t Namų įkainavimas ir įvairūs ® 
į patarimai nemokamai.
J Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS f
( Kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 
j vai. p. p. Kitu laiku susitarus. .
i Tel. PRospect 8-2013 *

6800 SO CAMPBELL AVĖ. 
Chicagc 29, III.

r CaJ
e

Jieškomas REISAS EDVAR
DAS, kilimo iš Veiverių. Jieško 
Zofija Mačiukas, 5610 S. May St., 
Chicago 21, III.

Jieškomas VINCAS GILYS, a- 
pie 60 m. amž., į Ameriką išvyko 
prieš 1914 m. karą. Lietuvoje gvv. 
Vilkaviškio apskr., Kybartų vals., 
šikšnių dvare. Jieško pusbrolis - 
krikšto sūnus: Vincas Žemaitis, s. 
Jono, Pr. Eidukevičiaus g-vė Nr. 
3, Kybartų miestas, Lithuania.

■ Jieškomi: MYKOLAS PEČIU
LIS, ALEKSANDRA PEČIULIS, 
MARCIJONA KATAUSKIENfi, ir 
jų vaikai. Jieško jų sesers Grigo- 
lienės duktė: Juzė Grigolaitė Pa- 
liokienė, Luokės paštas, Užvenčio 
raj., Lithuania.

Jieškoma KASTANCIJA ANUŠ- 
KEVICIENfi, d. Mato. 1949 m. iš
vykusi j Ameriką, Jieško giminri- 

1 tė: Antanina Stumbrienė, Mičiu- 
rino g-vė Nr. 13, Kybartų mies
tas, Kybartų raj., Kauno srities, 
Lithuania.

Jieškomi: BRON® VODOPA-
1 LIEN®, gyv. Chicagoje. BRONE 
MEI2IENC. STEFA DAMBRAUS 
KAIT® (ištekėjusios pavardė ne- 

karl D. Eieenhower, 20 m. am-, žinoma). Mokėmės sykiu šiauliuo- 
kad kartais solistams pamokos ziau, prisiekia stodamas į kariuo- ge, išvyko į Chicagą 1928-29 m. At-
pas muzikos profesorius kainuo- Chicagos mobilizacijos sky- siliepti adresu: Marytė Zacharaitė

nu je. Jo tėvas yra prezidento bro- Burbienė, Valstiečių g-vė Nr. 7, 
l“- (IN8) Klaiipėda. Lithuania.ja netikėtai dšug pinigo.

LIETUVIAI PER LIETUVIUS-LIETUVIAMS
DAINORA

49 Tbornton Avė., London, W. 4 Telephone CHI 2107

SIUNČIA DOVANŲ SIUNTINCUUS LIETUVON IN SIBIRAN Ii EUROPOS 
NETIK PIGIAU, BET ŽYMIAI GREIČIAU.

Medžiagos, avalynė, vaistai, laikrodžiai, baltiniai ir kll.
Ypatingai skubiam reikalui esant, užsaky

mai priimami telefonu Londone, CHI 2107.
Telefoniniai užsakymai automatiškai įrašo
mi plokštelėn, todėl negali įvykti klaidų. 

ORO PAŠTO siuntiniai Lietuvą pasiekia
per 10—15 dienų. Paprastu paštu — 4—5 
sav. Oro paštu 1 kilogramo persiutimas kaš
tuoja 3 dol. 30 centų. Kiekrienas sekantis 
klg. 1 dol. 30 centų.

Pareikalavus, vaistai siunčiami pagal pri
siųstą receptą

Visi patarimai, paaiškinimai, kainoraščiai 
lietuvių kalboje siunčiami nemokamai.

Kiekvienas siuntinys, įskaitant visas išlai
das, apdraudžiamas, {mokėjimai grąžinami, 
jei siuntinys dingtų.

Rašykite lietuviškai, • atsakysime lietuviš
kai tą pačią dieną. Pasiųstų medžiagų pavyz
džiai siunčiami užsakytojui.

Siuntinėlio iki 22 lbs. visos pasiuntimo, 
įpakavimo, licenzn. išlaidos tik 6 dol. 33 cen
tai

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

Lyginimas, dažymas, taisomi ir reguliuojami (tune up) 
motorai, stabdžiai, transmisijos ir t.t. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamos duslintuvus Įdedu veltui

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ..................... $8.25Murc«ry 49-51 ............... $8.95
Chev. Ali 1937-53 ........ 8.25 OIds. 6 cyl. 41-50 ......... 8.20
Chevrolet 54-55 .............. 9.95 PIvmouth 42-50 .......... 9.95
Chrysler 6, 42-52 .......... 9.91 Pontiac 37-54
Dodge 6. 42-56 ............... 9.95Bulck 37-52

8.95
12.00

fšmeti-Ir taip pat čia neišvardintiems automobiliams, 
mo paira irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvu

Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidarv 
fa: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta.

M. ČESAS
19t4 West 59th Street Tel. GR 6-9136

f
PASINAUDOKITE PROGA

J

%

Jei ieškote tokiai kn.vg-os, kurią galėtute perskaityti su didžiau- 
įdoniuinu ir kuri paskui būtų pasiilidžiaviniu Jūsų bibliotekoje, 

pasirūpinkite įsigyti šiuos mūsų leidinius:
Žemė dega, Jurgis Savickis, atsiminimai,' I t................................ 4.50
Žemė dega, Jurgis Savickis, atsiminimai, II t............................... $4.50
Apie laiką ir žmones, J. Aistis, atsiminimai ............................... 2.50
Mirusios sielos, N. Gogolis, apysaka ......................................... 3.25
Cezaris, Mirko Jelnsiė, istorinis romanas, I t.................................... 2.00
Cezaris, Mirko Jelnsiė, 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 paunksinė, Balys Sruoga, istorinis veikalas ................. 2.50
Broliai Domeikos, Liudas Dovydėnas, romanas ........................... 2.50
Rytų pasakos, Vincas Krėvė, |>asakų knyga ...................................  2.50
Užuovėja, Marius Katiliškis, romanas ........................... .................. 3.50
Barabas, P. tjagerkvist, Nobelio premijos apysaka ....................... 2.25
Kon-Tiki, Thor Heyprdahl, pasauly išgarsėjęs veikalas ............  3.75
Karoliai, Guy de Manpassant, rinktinės novelės ........................... 2.50
Pavasarių audroj, J. Simonaitytė, oomanns .....................................  2.50
Kolombą, Prosper Merimee, romanas ......................................... 2.25

VįsoK šios knygos — rinktiniausi veikalai mūsų ir pasaulinėje 
literatūroje, apsirikti negalite nei vienu. Užsisakydami tris iš čia 
esančių knygų ir pasiųsdami pinigus leidyklai, ketvirtą pasirinktą 
gaunate dovanų. Hašykit ir pinigus siųskit adresu

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

SIU

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bė*, religiniai dalykai (dev orionai ai), 
prekės dovanoms.

2846 W. 8Wh St RE. 7-1841

MARQUETTE PARKE
Kampinis, šviesių plytų — 10 bu

tų po 3 k. Kaina tik 174,000.
8 butai — 4 po 6 k. Ir 4 po 4 k. 

Tikrai pulkus namas ir vieta. Di
deli ir šviesūs kam b. Nupiginta, 
norit greit parduoti.

Mūrinis — 2 po fi k. Didele patal
pa krautuvei ar ofisui. Pačiame liet- 
centre.

Hrighton Parke — Mūrinis su šil
dymu. Taverna Ir likerių krautuvė 
— 2 butai: 6 Ir 3 k.

7 k. medinė rezidencija ant pla
taus sklypo. Rūsys ir šildymas. 
$13,700.

VENTA 
4409 S. Fairfield Avė.

Statom

NAMUS IR 
GARAŽUS

Ir atliekame visus statybos ir per 
tvarkymo (remodellng) darbus

MASTER BUILDF^S
General Contracting Co

(Sav. V. Sodeika ir J. Skombskas? 
1600 S. 4xTH CT.. CICERO 50. 11,1. 
TeL Olrynapio 2-7381; TO 3-4236

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 oonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.

^>^ 3.3881 ^5jM^±Lua7Į|546 S. 49th Court, Cicer
GRAŽUS MŪRINIS 3-jų butų na- OLyanpic 6-0775 nuo 8 vai.

nas 3 iro 4 katnb., blokas nuo 2«th ryto lki 5 va, vakam.mas
St. ir Ilainlin. 2 autom, garažas 
Tile venia. Uždari porčiai. Kaina tik 
$17,900; įmokėti $4,500. SVOBODA,
3739 W. 26th St. LAwndale 1-7038.

Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 
OLympic 2-6752

M O V i N G
BENIULIS atlieka Įvairius

Mes siūlome Jums ramiame re
zidenciniame rajone 3 butų namą,
6, 5 ir 3 kamb. gražiai dekoruota
me sklype. 2-jų autom-ob. garažas, perkraustymus bei pervežimus 
“overhead” duris, privažiavimas 
iš šono.
J. R. KUHNLE

Tel. VI 6-0024
PARKKOLMU

3-Jų butų mūriniu namas. 3 po 5 
! kamb. I'ždari porčiai. Apšildomas. 
Keramikos koklių vonios. Karštu 
vand. apšild., stokerls. 2 aulom. med.
garažaa.

2-Jų hutų mūrinis — 3 Ir 6 kamb. 
Keramikos koklių vonios. Autom, 
alyva apšild. 2 auto. mūr garažas.

Kampinis mūrinis namas — 4 bu
tai po 3 kamb. Autom, alyva apšild.' 
2 autom. mOr. garažas, šoninis pri
važiavimas.

GRANT WORKS
«-šlų butų medinis namas. 6 po 4 

kamb. Alyvos pečiais apšild. Oeros 
pajamos.

6-ių butų mūrinis namus, plius 5 
sklypai. Pečiais apšild. Geros paja
mos.

PADU REALTY CO.
5106 W. nth Ht. OLynsple 2-3218

iš tolimų ir artimų atstumų
Tel. BIshop 7-7075 arh» 

PRospect 8-9842

ISNUOMUOJAMA

Naujam name išnuomuojamas 1' 
kam. butas suaugusių šeimai.

Tel. LUdlou 5-1983.
r r T ■■■■■■■■■! _____- - *
PROGOS — OPPORTUMT1ES

Savininkas parduoda FOUN- 
TAIN & SNACK BAR & DAIRY 
KRAUTUVĘ. Labai judrus biznis. 
“60,000 sales volume”, Thri par
duoti dėl silpnos sveikato-. Ne
brangiai skubiam pardavimui. 
Pamatę, įvertinsite gerą vertybę 
Skambinti TUxedo 9-9410 arba 
AVenue 2-0734.

HELP WANTED — FEMALE

REGISTERED NURSES
83 Bed Hospital. (Town of 9,000 in Beaotiful Mountain)

Stailing |»y $.300 i»ei’ month with periodical ineeases. $15 dillei- 
rential pay t'or evening shit'ts, Irlferal personnel polieies.

Brauti fui nuraus home, loom, hoard nnd maintensnee ouly $46 
per month. Apply, ivrite or wire

MINER’S HOSPITAL
RATON, NEW MEKICO

Perskaitė dienr. DrAuga ”. duokite ji kitiems.

4 Į
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Trečiadienis vasario 20. 1957 DTFNRASTIS DRAUGAS. CTUGAGO U.T TNOTS

MŪSŲ KOLONIJOSE
VVaterbury, Conn.

Studentų koncertas
Lietuvių Studentų Sąjungos 

Waterburio skyrius, plėsdamas 
savo veiklą, š. in. vasario 23 d. 
rengia šaunų kohcertą. Kaip ir 
turėtų būti, šio jų pirmojo kon
certo dalyviai yra studentai, 
spėję jau anksčiau pasireikšti 
lietuvių ir amerikiečių publi-j 
koms, iššaukdami visų pasiten
kinimą.

Iš Philadelphbos — Audronė 
Gaigalaitė jau antrą kartą vie
šės waterburiečių tarpe ir atsi
lankiusius koncerną n ir vėl ža
vės savo balsu. Jai akompanuos 
Diana Papievytė iš Hartfordo.

Iš Bostono bus net trys mu
zikos studentai — Darius La
pinskas, Herkulis Strolia ir jo 
brolis Vytautas. Darius Lapins 
kas, kuris visiems žinomas kaip 
kompozitorius modernistas, at-

Jungtinių Tautų Organizacijos ja {vairių svarbių tarptautinių or- 
uždavinį vykdo šeši pagrindiniai ganizmų stebėtojai, pavyzdžiui di- 
organai: Visuotinė Asamblėja, Sau džiųjų tarptautinių profesinių orga 
gurno Taryba, Ekonominių ir So- nizacijų, Kaitfedikų Darbininkų Jau 
dalinių Reikalų Taryba, Globos nimo organizacijos, vadinamų žo- 
Taryba, Tarptautinis Teisinas ir sistų, katalikų intelektualų (Pax 

t >u»n»uav.a.. , Generalinis Sekretoriatas. Išsky- Romana) sąjūdžio ir kitų Kai ku-
IdomiiM vakarus kuriame Tus TarPtautinj Teismą, kurio būs rios iš šių organizacijų Jungtinė- — Įdomus vakaras, kuriame tinė yra Hagoje, visi kiti organai se Tautose turi vadinamą patu- 

veikia Niujorke. Susipažinkime su riami
kiekvienu iš šių organų atskirai:

Visuotinė Asamblėja 
Visuotinė asamblėja paprastoms

sesijoms susirenka vieną kartą į 
metus rudenį. Sesija paprastai ui- „
sitęsia keturis mėnesius. Asamble „ Globos Taryba 
ja yra tam tikros rūšies pašau- _ Ketvirtasis organas yra Globos

rapijos klebonui tekusią garbę 
plačiai rašė vietiniai amerikie- 

laikraščiai.

Generalinis Sekretoriatas
Jungtinių Tautų Organizacijos 

Generalinis Sekretoriatas yra admi 
nistracinis organas, kuris naudo
jasi gana plačiomis galiomis. Y- 
pač paskutiniu metu, iškilus gink
luotiems ikonfiktams Vengrijoj ir 
Egipte, kai Saugumo Taryba pa
sirodė nepajėgi veikti, Generalinis 

riamąją teisę. Prie Ekonominių ir Sekretorius Hammarskjoeld turė- 
Socialinių Reikalų Tarybos veikia jo prisiimti didelę atsakomybę iš- 
visa eilė specialių komisijų, kaip laikyti įtaiką ir apsaugoti Jungti- 
pavyzdžiui Žmogaus Teisių Komi-i nių Tautų autoritetą.
sija. -........... ....... ........ -

č.ų

Nekalto Prasidėjimo seserų lai 
komo bendrabučio auklėtinės iš 
Putnamo vaidins Nelės Mazalai- 
tės veikalą, įvyks š. m. vasario 
24 d. (sekmadienį) 2:30 vai. p.
p. Šv. Juozapo parapijos didžio- ja yra tam Ukrog rūiiee pa^ų- raetvinasis organas yra uiodos 1957 llb .> d 6 val
joje saleje. Visi lietuviai se- Knis parlamentas, kuriame kiek-| Grgam- vakare atsitikus nelaimu ( prava

žiuojančio automobilio buvau per
trauktas ir be sąmonės nuvežtas j 
Geuesee ligoninę), mane lankiusiems 
ligoninėje ir namie ir pareiškusiem-s 
užuojautą, gerb. Šv. Jurgio parapi
jos klebonui kun. Pranui Valiukui, 
Stasiui Bartuliui, Juliui ir Albinai 
Pinkevičiams, Kaziui Raugelai, Jur
giui Povilaičiui, Vladui ir Onai ; 
Keibams, Aleksui ir Skinnai Indriū
nams, Antanui Kaminskui, Petmi j 
Lukavičiui, Benediktui Smilgelskiui ! 
ir Vytautui Bendoriui reiškiu nuo- j 
širdžių padėką.

Antanas Skruzdys,
19 Vose St., Rochester 5, N. Y.

nimas ir jaunimas-— turėtų pa 
matyti šį puikų vaidinimą.

— Geriausios studentės Con-
necticut valstybinio universite
to VVaterburio skyriaus paskelb 
tame pirmo semestro garbės stu 
dentų sąraše yra šios lietuvai
tės: naujoji ateivė Nijolė Ku- 
dirkaitė ir čia gimusi A. M. Ma- 
tijošaitytė.

— IJt Hartfordo apygardos
valdybos posėdis įvyks Water- 
buryje š. m. kovo 3 d. 2 vai. p. 
p. lietuvių klubo, 48 Green Str., 
patalpose. Posėdyje, šalia apy-

vtena priklausanti valstybė turi I 2acijos Charta įpareigoja savo na 
po vieriQ hąlnĄ Balsuojant avar- kurie administruoja autono-
bius klausimus, išvardytus Char-i aiijos^ dar neturinčius kraštus 
toje, kaip pavyzdžiui taikos išlai- kolonijas, protektoratus),
kymas, naujų narių priėmimas, u^hknnti šių sričių ekonominę ir 
reikalaujama dviejų trečdalių su- SOrlalmę pažangą, respektuoti ji 
sirinkime dalyvaujančių ir bal-į J^i.8es palaipsniui ugdyti jų pa
suojančių dauguma. Vengrijos btines institucijas. Globos Taryba

buvo raPinasi ekonominiai ir politiniai 
negu dar neišsivysčiusiais kraštais, reng 

6 savarankiškam valdy

PADĖKA

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

Hašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo 
kua.

40 įvairių vokų $1.00
Užsakymus Ir pinigus siūs 

kitę:
DkAUGAS
4545 WEST 63rd STR., 

Chicago 29, Illinois

liks savo kūrimus, kurių taros Sarc^°s valdybos narių, spren- 
bus “Nakties sodai” .“Preliu- diiamu°ju balsu dalyvaus ir Vi
das” ir kiti sų aPYlinkių pirmininkai, kurie

Toliau seks He: kulis Strolia. taiP l’.at Pateiks pranešimus a- 
kuris ligšiol su savo smuiku s’>ė P*e aPy'’n^ių veikimą. Pitaria- 
jo įsiskverbti net , du amerikie-' mu°ju balsu Paliesti dalyvauti 
ėių simfoninius orkestrus — apygardos kontrolės komisijos 
Springfieldo ir Quincy. Šiame nariai ir aPylinkaI vadovybių 
koncerte jis atPks visą eilę pa-inariaL Posėdžio darbotvarkėje 
saulinio masto kompozitorių kūJi}raukG svarbus bendruomeni- 
rinių. Geras muzikas, pianistas
Vytautas Strolia šiame koncerte 
akompanuos savo broliui Her
kuliui.

Baigdamas noriu atkreipti wa 
lerburieč'ų bei apylinkės lietu-

nio darbo reikalai. Apygardos 
valdybos pirmininku yra dr. M. 
Devenis.

klausimu visos rezoliucijos 
priimtos žymiai daugiau 
dviem trečdaliais balsų.

Saugumo Taryba
Organizacijos steigėjai Saugu

mo Tarybą laikė kertiniu Jungti
nių Tautų akmeniu. Jį sudaro 11 
narių: penki nuolatiniai — Jung
tinės Amerikos Valstybės, Didžio
ji Britanija, Prancūzija, Sovietų 
Sąjunga ir Kinija; kiti šeši renka
mi dvejiems metams. Saugumo Ta Į kų grupės. Teismo veiksmingumą 
ryba turėtų veikti greitai ir efek- šiuo metu nelaimingai varžo sta- 
tyviai tuo atveju, kai iškyla pa- tūtas, kuris leidžia tik tada spręs- 
vojus taikai. Nuolatiniai jos na- ti bylą, kai abi nesutariančios pu
riai savas karines pajėgas turė- sės kreipiasi į tarptautinį teismą, 
tų automatiškai panaudoti taikos Tokiu būdu teismui tenka spręsti 
išsaugojimui. Saugumo Tarybos ■ įtik smulkesnes bylas, kurių nuo 
veikimą tačiau paralyžuoja veto 1954 metų pasitaikė apie 20. 
teisės piktnaudojimas. Šis pagrin- , , ,
dinis Jungtinių Tautų organas pa, 
sirodo bejėgis, kaip tik tuo mo
mentu, kai taikai pavojus kyla iši 
didžiųjų galybių pusės, pavyz
džiui iš Sovietų Sąjungos. Saugu
mo Taryba šiuo metu praktiškai 
pajėgia išspręsti tik smulkius, vie
tinio pobūdžio konfliktus, kurie 
nepaliečia vienos kurios nors di
džiosios galybes interesus, kaip pa 
vyzdžiui Palestinos karas 1948 me 
tais. Kai iškilo sovietinės inter
vencijos Vengrijoj ir anglų-pran- 
cūzų intervencijos Egipte klausi
mas, Saugumo Taryba susidū
rė pirmuoju atveju su Sovietų Są
jungos, antruoju — su Anglijos-

JOHN F. ElIDEIKIS
dama juos 
muisi.

Tarptautinis Teismas
Tarptautinį Teismą sudaro 15 

teisėjų, renkamų devyneriems me
tams. Rinkimų sistema yra gana 
komplikuota, garantuojanti šių 
augštų pareigūnų visišką nepri
klausomumą. Kandidatus siūlo ne 
vyriausybės, o tautinės teisinin-

Net ir tarnas yra karaliumi, 
jeigu jisai negyvena pagal savo 
pomėgius ir nuotaikas.

— Intui. Kant

Atgailos ašaros, tos gailesčio 
dukros nuplauna nuodėmės dė
mes. — Šv. Augustinas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
"RYS MODERNIOS KOPI.Vrv

4605 07 South Hermitage Avenue 
r©l TA 7-1741-2 u LA !-<»»*

4330 34 South California Avenue
"•Monas LA 3-0440 u LA 3-9br»

AMBTFLANCF DTENA n? MAtr-e

— LB tVaterimrio apylinkės 
metinis susirinkimas vėl atidė
tas; dabar jis įvyks kovo 10 d., 

vių dėmesį, ka 1 koncertas įvyks i sekmadienį 2 vai. p. p. lietuvių 
103 Green Str. klubo salėje 5 klubo, 48 Green Str., patalpose, 
vai. p. p. Po koncerto bus šo- Bus apylinkės vadovybės prane- 
kiii iki pirmųjų gaidžių. Ren- Šimai apie veikimą ir bus ren
gėjai laukia visą atsilankant. ( kami nauji apylinkės vadovybės

Tad visi — nuo Baltimorės iki organai. Apylinkės tautinio so- Jungtinių Tautų Visuotinė Asam 
Bostono — renkitės vasario 23 lidarumo įnašai priimami Spau- blėj'a, Tokiu būdu visiems paaiškė 
d. į VVaterbury. Conn.. studentų dos knygyne ir ten tuoj pat iš- 30 Jungtliuų Tautų Org^lzacVJp» 
koncertan. Alg. Žemaitaitis duodamas kvitas; mokestis — 2 

inimpai dol. kiekvienam asmeniui.
— Kleb. kun. J. Valantiejus — Prof. Aleksį, išvykusį gvei- 

buvo pakviestas JAV Kongrese katos pataisyti, Šv. Juuozapo 
kalbėti invokaciją vasario 16 d. bažnyčios pareigose pavaduoja 
posėdžio proga. Apie mūsų pa- A. čampė.

Prancūzijos veto. Galutinai vieną 
ir kitą klausimą turėjo spręsti

konstitucinės reformos būtinumas 
Tas organizacijos organas, kuriam 
buvo pavesta užtikrinti pasaulio 
saugumą, pasirodė nepajėgus veik 
ti pačiu kritiškiausiu momentu, 
tarsi koks ugniagesių švirkšlys, 
kuris užspringsta kiekvieną kar
ta, kai kur nors kyla gaisras. 
Ekonominių ir Socialinių Reikalų

JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJA
.n:' sUnT

biau įsitikina, kad ginkluoti susirė Nors Jungtinės Tautos daugelį 
mimai nėra tinkama priemonė paša, skaudžiai apvylė, ypač paskutiniu 
linti tarptautinės nesantaikos prie metu, kai Sovietų Sąjunga ir jos 
žastis. Jau po pirmojo pasaulinio pastatytoji komunistine Vengri- 
karo tautų interesams derinti bu- į jos vyriausybė ūtsisakė vykdyti 
vo įsteigta politinė įvairias tautas šios organizacijos nutarimus, ta- 
apjungianti organizacija Tautų Są čiaų joa ir šiandien pasilieka tas 
junga. Didesnio politinio vaidmens tarptautinis organas, kurio pagal- 
Tautų Sąjunga nesuvaidino, ji ne-, ba — kaip pastebėjo ir šv. Tė- 
atliko pagrindinio savo uždavi- vas savo kalėdinėje kalboje — ga- 

anrtąjį pasaulinį Įima “derinti atskirų tautų įsipa-nio sukliudyti

•Taryba
Trečiasis pagrindinis Jungtinių 

Tautų organas yra Ekonominių 
ir Socialinių Reikalų Taryba. Ją

tineje Asamblėjoje triejiems me
tams. Jos tikslas tarptautinėje! 
plotmėje skatinti ekonominę, so
cialinę bei intelektualinę pažan
gą. Šios Tarybos pagalba Jungti-/ 
nių Tautų Organizacija išsišakoja 
visose gyvenimo srityse specialio
mis didžiulėmis įstaigomis: Dar
bo, Auklėjimo, Sveikatos, Maiti
nimo ir Žemės Ūkio, Pašto, Civili- į 
nio Oro Susisiekimo, Telekomuni
kacijos ir kitomis, iš viso apie 15

ONA SUDEIKIS 
Stasytytė

Gyv. 7037 8. Mapiewood Avė.
Mirė vas. 17 d., 1957, 2 vai. 

popiet, sulaukus puses amžiaus
Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Tau

ragės apskr., Sartininku para
pijos. Kokių kaimo.

Amerikoje išgyveno 44 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Pranciškus, 3 dukterys: 
Sopie, žentas Clarenee Van Du- 
sen, Julle, žentas Aloert Hajek 
ir Frances. žentas Charles 
Smulskis, 2 sūnūs: Triumo, mar
ti Julia, ir Alphonse, marti Jo- 
sephine. 13 anūkų, sesuo Beš
ale Smith su šeima, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas Mažeika & 
Evans koplyčioje, 6S45 8. Wes- 
tern Avė.

laidotuvės įvyks ketv., vas. 
21 d., iš koplyčios H vai. ryto 
bus atlydėta į ūvėiič? Panelės 
Gimimo parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks. gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, dukterys, sū
nūs, marčios, žentai ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Ma
žeika 4fe Evans. Tel. RKpublic 
7-8600.

A. A.
DOMININKAS SZADBARAS

Gyveno 2433 W. 47th PI.
Mirė vas. 18 d., 1957, 3:30 v. 

p. p., sulaukęs senatvės. Gimė 
Lietuvoje; kilo iš Girdiškių pa
rapijos. Lengių kaimo.

Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Ona (Kinderaitė). sūnus 
kun. Juozas Senk“, duktė 
Frances Daugins, žentas Juo
zas, sesers vaikai: Ona Norvi
las siu šeima, Hophie Gerčis- su 
šeima, giminaičiai: Ona Po
cius, jos vyras Antanas «ir jų 
šeima, Petras Kinderis su šei
ma, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Priklausė šv. Vardo Dr-jai.
Kūnas pašarvotas Petro Bie

liūno koplyčioje, 434,S S. Cali
fornia Avė.

Ijaidotuvės įvyks ketvirtad., 
vas. 21 -d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas į Švč. Pane
lės Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčių. kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes:

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus, duk
tė ir žentas. ✓

Laidotuvių direktorius Pet
ras Bieliūnas. LA. 3-3,672.

karą, kuris visą Europą nusėjo reigojimus ir juos pakeisti griežta
žmonių iayonais ir griuvėsiais, o. tarptautinės teisės pareiga”. Susi- į ik|Įį Taryba derina vis? šių į- 
visai eilei tautų atnese kruviną so- pažinkime trumpai su Jungtinių „ layyba 1 1
vietų vergiją. Tačiau iš k i- Tautų Organizacijos sąranga jos staJ^. ir 2ala^
tos pusės Tautų Sąjunga at
liko nemažą pozityvų darbą, 
parengdama dirvą daugelio kolo
nijų išsilaisvinimui, pasauliniu 
mąstu skatindama ypač darbinin
kijos socialinę pažangą ir įitikin-

tikslais ir jos stipriosiomis bei silp 
nosiomis pusėmis.

Jungtinių Tautų Organizacijos 
gimimo diena yra 1945 metų bir
želio mėnesio 26-ji. I ją iš pat pra
džios įsijungė 51 valstybė, paei

dama viešąją pasaulio nuomonę, rašiusios vadinamą San Francis- 
kad tarptautinė valstybių organi- co Chartą. Šiandien šiai organiza- 
zaoija yra būtinai reikalinga, no- j rijai jau priklauso 80 valstybių, 
rint atsiekti didesnio tautų bend-■ Paskiausiai buvo priimtos: Maro- 
nidarbiavimo ir išvengti visa nai- kas, Tunisas, Sudanas ir Japoni- 
kinančio karo. Tautų Sąjungos ja. Šalia jos yra likusios jau tik 
dėka 1945 metais viešoji pasaulio Į Šveicarija, nenorinti atsisakyti sa- 
nuomonė jau buvo pribrendusi su-|vo neutralumo, kuris ne-
______________ _ siderina. su kai kuriais organiza-

’ i ei jos narių įsipareigojimais, be to, 
politiškai padedantis, kaip Vokieti
ja, Korėja, Vietnamas; pilnos ne
priklausomybės neturintieji kraš-' 

i tai Azijoj ir Afrikoj ir pagaliau 
! komunistinė Kinija.

Mg , Antrasis Jungtinių Tautų Char-
| į l tos straipsnis išskaičiuoja septy-

5 J | nis principus, kuriais turi remtis
! jų veikla. Trys pagrindiniai prin
cipai yra šie: visų organizacijai 
priklausančių valstybių suvereninė 
lygybė; įsipareigojimas tarptauti
nius nesutarimus derinti taikingo
mis priemonėmis, negrasinant ir 
nenaudojant jėgos; nesikišimas į 
k i tos valstybes vidaus reikalus.<4V1H«*

-ooooooooooooooo ooooooooooo
NAUJAS

ANGLU - LIETUVIU 
KALBU ŽODYNAS

Pats geriausias ir vertingiau
sias tokios apimties mūsų turi
mų žodynų. Apie 20.000 žodžių, 
geri aptarimai, gera lietuvių 
kalba. Žodynas įrištas į kietus 
apdarus, 368 psl., kaina tik 
$4.00. Gaunamas —
,. T E R R A

3333 S Hahtal St.
Chicago 8. III

su privačiomis tos pačios srities, 
tarptautinėmis organizacijomis. 1 
Šios Tarybos posėdžiuose dalyvau- ELENA MAŽEIKA

GU2AUSKŲ
BEVERLY ROJA OKUNYCIA
Goriau«i«e gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2448 West «Srd Street
Tel. PKoapect 8-08S3 Ir PR 8-0834.

PIGIAI IR SACGIAI

PER KR AUSTAU
BALDUS
VIETOIi: ir. 1* TOLIAU

K. EIDUKONIS
■riirlu naują didelį muiavešlra 

Ir apdraudaa
«1B W. 91at St Ohleaaa OI 

Tai. FRaaoott 9-978I

DRAUGO SKAITYTOJAI!
Pirkit \ai8txi8 iš tikrai Amerikos valdžion 

pripažintos vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sąuare, W«re«4ter, Maaa.

Jei Jums reikia vaistų, krepkitėn į registruotą vaistininką Vy
tautą Skrinską, “Ideal Pharmacy” savininką. Čia išpildomi gy
dytojų receptai ir patarnaujama sveikatos reikaluose. Kreipki
tės iš įtoli ir iš arti.

Mes siunčiame vaistus VISUR. Turime specia- 
linių vaistų nuo džiovos ampulėse, vaistų nuo 
aukšto kraujo spaudimo, nuo reumatizmo, nuo 
širdies Ir nervų ligų. Vaistai pasiunčiami VI
SUR. Rašykit mums visais sveikatos klausimais.

VYTAUTAS SKRINSKĄ, B. S. Reg. Phm. 
Ideal Pharmacy Vaistinės sav. Ir Nošary Public

L1ŪDĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Atr Conditloned koplyčia 
REpublic 7*8600 — 7*8601 Automobiliams vieta

Tlema, kurie (yvena kitose miesto dalyse: gausime 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

^NTHONY R PFTKi
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0 WESTERN AVĖ. 1410 S0. 501h 4VE

CHICAGO, ILL CICERO. ILL

Telefonai — GRevehilI 6-2345 arba 

, T0wnhall 3-2109

(GEBRELAITS)
Gyveno 4157 R. Artesian A v o.

Mirė vas. 18 d., 1957, 7 «val. vak., sulaukus senalvūs.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskričio.
Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nidiūdime duktė Adelė Wolk, žentas 

Theodora, 3 sunūs: Walter, marti Julių, James, marti Ann, ir 
Frank, 6 arifckai, giminaitė Soptiic Rubinski su šeima, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4330 S. Ga
li t ornia Avė.

Laidotuvės įvyks ketv., vas. 21 d., iš koplyčios 9:30 vai. ry
to bus atlydėta į St. Agnės parapijos bažnyčią, kurioje įvyks* g<“- 
dulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų Tins nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnūs, marčios, žentas ir anūkai.
Laidotuvių direktorius JcJin F. Eudeikis. Tet. LAt’ayette 

3-0440.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mes turime koplyčias’Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak- 

I tį. Reikale šaukite 
t mus

visose Chicagos ir 
Roselando dalyse ir' 
tuojau patarnaujameI

AR NORITE BOTI KUNIGAIS?
lavų Marijonų Konarregaclja. * a. Xrklvy» 
kupv MatulevUHana, MIC. ataalvtnta, kviečia 
pae aave kandidatu* | kunigua. Tėvai Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe:
Dievui leldtlant jie darbuoeie Ir Lietuvoje; 
jie veda mokyklee; redaguoja. lalkraAčlue: 
skelbia mlatjaa Paalaukoktte Dievo tarnybai; 
darbuokltle yo Panelės Avenčt&uetoa vėl tara; 
stokite | Tėvų Marijonų Konffregactją: mir
kite no vidų vedėjui Laltke pažymėkite klek 
mokalo baigėte, klek amžiaus Ir koke avel- 
katoa etnvla latake alųaklte žemiau paduotu 
Kdreen

HR NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kcngrezadja kviečia pan eave kandidatus J broliu*, kurte 

»tų jvatrlua vtenuolljoa dkrbue mokyklose. spaustuvėse, rftėflnėe*
bažnyčiose Ir kitur. 1-a.bal pageidaujami mok* kokj amatą. Norintiems 
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite eavo Jėgas, gyvenimą ir sveikatą Dievui Ir Panelei tven 
fflauslei Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novldjato vedėju 
pažymėkite amžių, sveikatos stovj Ir užbaigtus mokslus

MAMTER OF NOY1CES. MARIAN HILUS SEMINARV

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

ANTANAS M. PHILLIPS ~
3307 8. LITUAN1CA AVĖ. Tel. YArds 7-340i

PETNAS P. GURSKIS
659 West 18th STREEET Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3364 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS T
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-222>

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ., CICERO, Ilk Tel. OLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 H 69th STREET REpublic 7-1213
2314 W «3rd PLACE Vlrginin 74167?

CI.ARENDON HILUS, ILLINOIS 1484 B. ftOtii AVĖ.
VANCE FUNERAL HOME

-r • a 4
OLympic 84848 k T0wnhaU 8-9687 

«

I



8 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, vasario 20, 1957
X Kun. Anatolijus .Stanevi

čius. Visų šventųjų parapijos 
vikarus, buvęs Jurbarko klebo
nas ir tenai pastatęs puošnią 
bažnyčią, vėliau tremtyje su
maniai klebonavęs Kemtene, 
Lietuvos nepriklausomvbės pro
ga vasario 24 d. 10 vai. už žu
vusius lietuvius ir Lietuvą au
kos šventas mišias ir pasakys 
atitinkamą pamokslą. Pamaldų 
metu, giedos parapijos choras 
ir solistai. Roselando LB šešta
dieninė mokykla pamaldose da
lyvauja organizuotai su vėliavo
mis. Po pamaldų parapijos sa
lėje įvyks iškilmingas minėji
mas.

X Man with ah l.’ea antraš
te, Ford Chicago News sausio 
mėnesi talpino du puslapius 
užimantį aprašymą ir astuonias 
nuotraukas apie tai, kaip lie
tuvis Leonardas Eringis, gyv. 
4111 W. 67 st., dirbdamas 
Fordo fabrike prie benzino 
bakų (gas tanks) apklijavo gu
mine izoliaciją, išrado to ap- 
klijavimo patobulinimą. Meis
teris įsitikinęs apie to apklija- 
vimo gerumą, tuoj davė eigą. 
Fabriko išradimų bei patobuli-4
nimų komisija, patikrinusi pa
tiektus davinius, įvertino išra
dimą ir paskyrė 66.24 dol. pre
miją, kuri vasario pradžioje 
buvo įteikta.

Reikia pažymėti, kad Sis jau
nas iš naujųjų ateivių kartos 
žmogus jau ne pirmą premiją 
iš fabriko yra gavęs.

CHICAGOS ŽINIOS
Trys sužeisti 

vidurmiesty

Dr. P. Daužvardis, Lietuvos konsulas, kelia trispalvę Lietuvos 
konsulate Chicagoj. Nuotrauka daryta Vasario 16 d. minėjimo pro
ga, Chicago ,American klišė

X_

/ mus
X Bronės Jameikienės kili

mą nufotografavo ir š. m. sau
sio 13 d. dailiųjų menų skyriu
je įdėjo The Sunday Denver 
Post. Ta proga recenzente Anne 
Ameil savo straipsnyje “It’s 
Busy on the Art Front” apie 
Chicagos Meno Instituto deko
ratyvinių audinių parodą, su
ruoštą š. m. sausio 13—27 d. d. 
Denver Art Museum (Chappell 
House dalyje) dėmesį atkreipė 
j lietuvaitės darbus. Ji rašo: 
“Viena iš gabiausių p. Regen- 
steiner mokinių yra Bronė Ja- 
meikienė, kurios nuostabus ki
limas ‘‘Šimtakojis’’ pakabintas 
laiptų viršuje. Jo skaidrios 
spalvos ir drąsių geometrinių 
formų kompozicija veda žemyn 
iki pirmojo aukšto. Jis pava
dintas kilimu, bet yra įrėmin
tas ir puošia sieną lygiai kaip 
paveikslas. Tos talentingos lie
tuvaitės antras eksponatas yra 
didelis rištinis kilimas minkš- 
tesniuose tonuose.”

Š. m. vasario 7 d. Jameikie- 
nė skaitė paskaitą apie lietu
vių liaudies meną University 
of Colorado, Boulder, Colo., ir 
vasario 9 d. apie lietuvių audi
nius Library, Denver, Colo.

X Moksleivių Tautinis an
samblis atlieka didelį lietuvy
bės išlaikymo darbą. Tai gali 
paliūdyti kiekvienas, kuris ma
tė ir stebėjo jaunimo pastan
gas ir darbą, kaip jie širdingai 
lavinasi lietuviško meno ir pa
pročių visose srityse- dainoje, 
šokiuose, kanklių muzikoje, 
vaidyboje ir t. t. Jau padaryti 
žygiai, kad Moksleivių Tautinis 
Ansamblis, kaip vienas pagrin
dinis lietuvybės išlaikymo vie
netas JAV, būtų pertvarkytas 
ir žymiai išplėstas, steigiant 
naujų skyrių, kaip Marąuette 
Parke, Cicero ir Brighton Par
ke, prie kurio galėtų prisijung
ti ir Town of Lake lietuvių ko
lonijos vaikai, o prie esančio 
Bridgeporte — 18 kolonijos. 
Tuomet turėtume 4 ansamblius 
ir būtų apjungti visi norintieji 
jame dalyvauti. Tokiu ansamb
lio išplėtimu rūpinasi LB Chi
cagos Apygardos valdyba, ku
ri perima savo žinion dabartinį 
Bridgeporte esantį Moksleivių 
Tautinį ansamblį.

X LB Chicagos Apygardos 
valdyba savo posėdyje nutarė 
raginti apylinkes steigti vaikų 
darželius, kuriuose būtų mūsų 
mažieji mokomi lietuviškai. To
kie darželiai galėtų būti vasa
ros metu. Vietose, kur tokių 
darželių suorganizuoti nebūtų 
galimybės, būtų galima steigti 
vaikų aikšteles, kur susirinktų 
apylinkės mažieji bendram žai
dimui ir laiko praleidimui lie
tuviškoje aplinkoje ir priežiū
roje.

X LB Chicagos Apygardos !
valdybos posėdis įvyko vasario 
mėn. 10 d. Tėvų Jėzuitų patal
pose, kuriame buvo aptarti bė
gamieji reikalai ir plačiau pa
sisakyta meno parodos rengi
mo reikalu, Moksleivių Tautinio 
ansamblio įjungimo į Lietuvių 
Bendruomenę ir jo skyrių iš
plėtimu po visą Chicagą, vasa
ros vaikų darželių ir aikštelių 
steigimo apylinkėse ir aptar
ta daug kitų klausimų

X Cicero L. Bendruomenės 
ir vietinio jaunimo pastango
mis Vasario 16 d. paminėta va
sario 16 d. Minėjimo meninę 
programą išpildė jaunimas, pa-j 
sirodydami deklamacijomis. Ci
cero jaunimas įrodė, kad jis 
moka dirbti ir, priešingai dau
gelio galvojimui, nemažiau ar 
net daugiau yra patriotiškas 
negu vyresnieji.

X Kazys Bukei-s Chięagos 
Augštesniajai Lituanistikos mo
kyklai nupirko vieną suolą, ku
rio kaina 20 dol., o Stasys Po- 
deris — du tokius suolus už 
$40. Ši mokykla, kaip žinome, 
nuo ateinančių mokslo metų 
pradžios persikelia į Tėvų Jė
zuitų statomus Jaunimo na
mus, kur suolas mokyklai pa
sidaro pirmo reikalingumo 
daiktas. Poderiui.ir Bukeliui 
mokykla labai dėkinga.

X “Kigoletto” operos spek
takliais kyla didelis susidomė
jimas. Kvietimus jau užsisakė 
keliolika New Yorko ir visa ei
lė Clevelando lietuvių, kurie 
specialiai atvyksta į operos pa; 
statymus. Taip pat ir Rockfor- 
do lietuviai, artąmi chicagiškių 
kaimynai, labai gausiai užsisa
ko kvietimus šiai operai, kuri 
bus atlikta lietuviškai.

X Chicagos visuomenė vėl 
turės progos išgirsti mūsų jau
nąsias dainos meno jėgas šį 

i šeštadienį Lietuvių auditorijo- 
| je. Programoje dalyvauja te
noras Martinas Simonaitis iš 
Toronto, sopranas Beata Jan
kauskaitė iš Hartfordo ir pia
nistė Marija Vilkaitė iš Chica
gos.

X Kymante Va n sau skaitė,
pianistė, Zita Kevalaitytė-Visoc- 
kienė, aktorė, ir Arturas Jaka- 

.vičius, violončelistas, dalyvaus 
Lietuvių Menininkų klubo ati
darymo programoje, šis atida
rymas įvyks š. m. kovo 3 d. 4 
vai. p. p., 2538 W. 69 St., Mar- 
ųuette Parke.

Beata Jankauskaitė, jauna A- 
merikos lietuvaitė, šiuo metu stu
dijuojanti dainavimą Hartfordo 
muzikos mokykloje ir dainuojan
ti įvairiuose amerikiečių bei lietu
vių parengimuose, šį šeštadienį da 
lyvaus jaunųjų menininkų pasiro
dyme kurį ruošia MAS C valdyba, 
Lietuvių auditorijoje. Vakaro pra
džia — 7 ;30 vai.

X Stelių Johnson (Pivaru- 
naitė) su vyru šį kartą išva
žiavo į Australiją, į Zelandiją 
ir kitus toje šalyje esančius 
kraštus. Stella yra mėgstanti 
keliauti. Europos įvairias šalis 
yra apvažinėjusi net kelis kar
tus. Buvo Šventojoj Žemėj, Pie
tų Amerikoje, šiauriniam po
liuje ir kitur. Johnsonai turi 
didelę vaistinę pietinėje Chica
gos dalyje. Chicagon grįš ba
landžio mėnesį.

X Stepas Gobis, 1500 So. 49 
avė., Cicero, svetainės savinin
kas, buvo sužeistas automobilio 
katastrofoj prieš savaitę laiko. 
Kaip žinome, drauge su Stepu 
važiavęs F. Krištopaitis nuo 
sužeidimų mirė. St. Gobis guli 
Šv. Luko ligoninėje, 1439 So. 
Michigan avė.

X Stud. J. Grigas-Girgalaus- 
kas, gyv. Bridgeporte, susirgo 
ir guli plaučių ligų sanatorijoj. 
Ten gydysis ilgesnį laiką. Jis 
priklausė Vasalo 16 gimnazi
jai remti būreliui nr. 171. Nors 
ir susirgęs, sąžiningai sumokė
jo už 6 mėn. pirmyn. Gražus ir 
sektinas pavyzdys.

X šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje, kurios klebonu yra 
kun. A. Linkus, Vasario 16 d. 
proga, .praeitą sekmadienį įvy
ko iškilmingos pamaldos. Mi
šias laikė kun. Juršėnas, pa
mokslą sakė kan. F. Kapočius. 
Per mišias giedojo Dainavos 
ansamblis ir solistai Danutėj 
Stankaitytė ir J. Vaznelis.

X Jaunime, dalyvaukime Už
gavėnių blynų baliuje, kurį ruo
šia kun. Lipniūno vardo moksl. 
ateitininkų kuopa vasario mėn.', 
24 d., sekmadienį, 6:30 vai. va
karo Lietuvos Vyčių salėje, 
2451 W. 47 St. Bus jdomi me
ninė programa, šokiai, o taip į 
pat bus duodama blynų.

X A. Navickas, MIC, Mari
jonų ūkio vedėjas, prieš 35 m. 
dirbęs Draugo spaustuvėje, ap
žiūrėjęs naująsias patalpas pa
reiškė, jog Draugas iš garsty
čios grūdo išaugo į didelį me
dį, palyginus su tuo, kas buvo 
prieš 40 m. ir dabar.

X Ramovėnų Chicagos sky
riaus naująją valdyba sudaro: 
P. Dirkis, E. Vengianskas, St. 
Virpša, Jz. Bubelis ir A. Avi
žienius, kurie buvo išrinkti me
tiniame narių susirinkime va
sario mėn. 10 d. Lietuvių audi- j 
tori joje.

X Kun. dr. J. Pnmskis bus 
programos vedėjas Tėvų Mari
jonų Bendradarbių Bridgeporto 
skyriaus vakarienėje, kuri 
įvyks kovo 3 d. 6 vai. vakare 
Šv. Jurgio parapijos salėje.

X Chicagos ateitininkai sen- 
draugiąi Vasario 16 d. proga, i 
Altui įteikė 392 dol. auką.
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X Tadas Aleliūnas, tris mė
nesius viešėjęs Arizonoje pas 
savo dukterį, gražiai pasitaisęs 
vėl grįžo į Chicagą.

X šv. Kazimiero seserys 
šiais metais švenčia savo auk
sinį 50 m. jubilėjų.

X AIImtIus Kveėas, šiuo me
tu lankęsis visoje Amerikoje, 
žada išvykti iš Chicagos apsi
gyventi L03 Angeles.

X P. Kindokui, P. Navikui ir 
Rev. Žuromskui yra laiškai iš 
Sibiro. Atsiimti Drauge.

X Vasario 16 d. proga Chi
cagos Amerikos Lietuvių Tau
tinės sąjungos skyrius suruošė 
South Shore hotel banketą, ku
riame dalyvavo apie 400 asme
nų. Iš jų apie 100 buvo nelie
tuviai. Jų tarpe buvo apie tris
dešimt konsularinio korpuso1 
narių. Konsulas paužvardis pa
sakė žodį, kuriame apgailesta
vo, kad Jungt. Tautos nesiima 
iniciatyvos pavergtuosius va
duoti. A. Stempužienė padaina-, 
vo keletą dainų. Po pietų buvo 
pasilinksminimas. Vakarui va
dovavo inž. Bartkus ir A. Olis. 
Tarp svečių buvo ir valstybės 
gynėjas Adamowski. Senato
rius Knowland atsiprašė nega-* I
lėdamas bankete dalyvauti.

Natalia Daryli, 24 m., džiaugia
si savo ilgais plaukais prieš debiu
tuodama filmoj “The seoret diary 
of Joseph StaJin". Žemiau jos nuo
trauka be plaukų, kurie reikėjo 
nukirpti kuriant vaidmenį. Ranko . 
ji laiko savo juodai mėlynus plau
kus. (INš) i

Surado padegėją
Policija sulaikė 34 metų am

žiaus vaikų zoologinio sodo tar
nautoją Robertą J. VVild, kuris 
prisipažino du kartu padegęs 
Havvthorn-Mellody farmą, esan
čią į pietus nuo Libertyville 
miestelio. Paskutiniu laikotar
piu toje farmoje buvo šeši 
stambūs gaisrai, įr dviejų iš jų 
padegėjas prisipažino. Kol tas 
padegėjas buvo surastas, poli
cija ištardė 140 dabartinių ir 
buvusių tos farmos tarnautojų. 
Tardymai tęsėsi dvi savaiti. Jis 
sakėsi buvęs smarkiai gėręs 
padegimo metu.

Jieško nužudytųjų 
drabužių

Chicagos policija suskato 
jieškoti nužudytųjų Grimes 
mergaičių drabužių. Manoma, 
kad jie galėtų atskleisti eilę nu
žudymo paslapčių. Dabar žu
diko jieško ir buvęs tardytojo 
investigatorius Harry J. Glos, 
kuris už savarankišką pareiški
mą prieš gydytojų nuomonę ir 
už kaikurių paslapčių atsklei
dimą buvo atleistas iš tardyto
jo įstaigos. Dabar jį priėmė še
rifas Lohman. Glos teturės tikį 
vieną uždavinį — jieškoti mer
gaičių žudiko. Jis negaus jokio 
atlyginimo, bet turės policinin
ką ženklą ir teisę areštuoti įta
riamus asmenis.

Pagyrimas už apgavėjų 
išaiškinimą

Chicagos Geresnio Verslo 
biuras susilaukė pagyrimo iš 
Dentistų sąjungos už tai, kad 
padėjo išaiškinti 9 milionų do
lerių siekiančią apgaulę, kada 
nekvalifikuoti asmenys darė 
dantų protezus. Nebūdami den- 
tistais tų laboratorijų tarnau
tojai dirbo patys protezus pa
cientams.

Jaunimo gerovės komitetas
Chicagos meras Daley suda

rė specialų komitetą, kuris rū
pinsis miesto jaunuomenės ge
rove. Tam komitetui pirminin
kauti pakviestas Leo Sigunick, 
buvęs pramogų programos di
rektorius Chicagos universite
te. Be kitų dalykų, komitetas 
jaunuolius nugabens į įvairius 
sporto parengimus. Per pasku
tinius porą mėnesių tuo pasi
naudojo apie 1,000 jaunuolių.

Pabrango moksleivių 
užkandžiai

Chicagos miesto mokyklose 
auklėtinių pietų užkandžiai pa
brango : augštesnėse mokyklo
se jų kaina pakilo nuo 35 centų 
iki 37 centų, o pradžios mokyk
lose nuo 25 centų iki 27 centų. 
Pabrango ir atskiri valgiai.

Apgrobė 13 raštinių
Praeitą sekmadienį net 13 

Chicagos miesto centro rašti
nių vagys apgrobė, išnešdami 
rastus pinigus, raštinių įtaisus 
ir kitus dalykus. Jų išneštų da
lykų tiek daug, kad susidarytų
beveik pilnas sunkvežimis.• '
Darbai vandens filtravimo 

stoty
Naujai statomoje vandens 

filtravimo stotyje į šiaurę nuo 
Navy Pier darbai vedami rū
pestingai. Neseniai atiduota pa- 
ranga Gust K. Newborn firmai 
pastatyti papildomus filtravi
mo prietaisus už $9,867,000.

Pavogė iš parodos
Iš didžiosios parodos Navy 

Pier, kur išstatyta 2,671 pa
veikslas, piktadariai vėl pavo
gė keturius paveikslus. Iš viso, 
su anksčiau pavogtais, iš paro
dos išnešta 7 paveikslai.

Kalėjimas už gėrimą
Du mašinų vairuotojai nu

teisti kalėti po dvi dieni ir ke
turiems uždėta pabauda po 
$100. Vis už vairavimą mašinų 
įsikaušus.

Didžiojo judėjimo valandose 
Chicagos vidurmiesty, ties 
Washington ir Wabash gatvių 
sankryža automobilis sužeidė 
inžinierių Fowle, 41 m. am
žiaus, jo žmoną ir D. Stern, 41 
m. amžiaus. Vienas mašinos ra
tas pervažiavo inžinieriaus 
Fowle vidurius, partrenkdamas 
jo žmoną. Jiedu buvo nugaben
ti į Šv. Luko ligoninę. Gi Ster- 
ną priešakinis bumpens vilko 
apie 50 pėdų. Mašiną vairavo 
Bernice Goldsmith, 50 m. am
žiaus, turinti išnarintą koją ir 
vaikščiojanti su lazda. Ji sa
kėsi, kad bevažiuojant koja nu
šoko nuo pedalio ir mašina stai
ga pasileido pirmyn nekontro
liuojama.

Išaugino citrinas
Per šešerius metus Charles 

Librizzi Chicagoje, savo namų 
rūsyje, išaugino citrinų medį, 
kuris atnešė vaisių. Daug pa
dėjo, kad jisai citrinos medį 
pastatė prie lango, kur šis ga
lėjo gauti saulės.

"Importuoja" kūdikius
Penkios Chicagos apylinkės 

šeimos Midway aerodrome, Chi
cagoje, atsiėmė įsūnijimui iš 
Romos atgabentus penkis kū
dikius. Kūdikiai įsūnijimui gau
ti tarpininkaujant Katalikų Na
mų biurui.

$722,976 čekis miestui
Chicagos Pigiųjų butų vado

vybė miestui įteikė čekį $722,- 
976. Taip buvo sutarta, kad 
vieton mokesčių bus atitinka
ma suma inešta į miesto iždą./
Didelis Edison bendrovės 

pelnas
Commonwealth Edison ben

drovės pelnas 1956 metais siekė 
$49,260,055, kas sudarė po 
$2.73 už šėrą.

Rumunijoje suvaidinta
rinkiminė komedija
BUKAREŠTAS, Rumunija, 

vas. 17. — Vienuolika mil. Ru
munijos gyventojų buvo pri
versti, sovietinių dalinių ir po
licijos priežiūroje, dar kartą 
vaidinti komunistinių rinkimų 
tragikomediją. Iš patiekto 437 
kandidatų sąrašo turėjo išrink
ti lygiai tokį pat skaičių taria
mo komunistinio parlamento at 
stovų. Kaip paprastai komuni
stiniuose rinkimuose, balsus 
“atidavė” beveik visas šimtas 
procentų rinkėjų. Parodydami, 
kad atlieka prievarta uždėtą pa 
reigą, beveik visi rinkėjai bal
sus atidavė viešai.

Daugelyje rinkimų būstinių 
visai nebuvo įrengtos balsavi
mo kabinos.

Nė vienas laisvojo pasaulio 
žurnalistas negalėjo sekti rinki 
mų eigą.

Rumunijos komunistinė vy
riausybė atsisakė įsileisti net 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
stebėtojų, kuriems anksčiau bu 
vo pažadėjusi išduoti įvažiavi
mo vizas.

Trijose kovose
ALŽIRAS, Alžirija, vas. 17. 

— Prancūzų kareiviai vakar už 
mušė 73 Alžirijos sukilėlius tri
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Naujas inžinierius

J. Petkus
Š. m. sausio 26 d. Zenonas Jo

nas Petkus (Petkevičius), s. VIa 
do, g. 1928 m. birželio 25 d. Lie
tuvoj, baigė Illinois Technologi
jos Institutą Chicagoje ir gavo 
pramonės inžinieriaus diplomą.

Pažymėtina, kad Zenonas Jo
nas Petkūs gimnazijos mokslą 
baigė tremtyje, Vokietijoje, 
Scheinfeldo gimnazijoje. 1949 
m. drauge su tėvais emigravo į 
Ameriką. 1950 m. vedė lietuvai
tę Vandą Krasauskaitę. Greitai 
po vedybų pradėjo studijas Chi
cagos Technologijos Institute. 
Kadangi dirbo fabrike, tai stu
dijas tęsė vakarais. Bestudijuo
damas iki diplomo įgijimo su
laukė keturių vaikučių — trijų 
berniukų ir vienos mergaitės. 
Nesunku suprasti, kad tokiose 
apystovose studijos pareikala
vo ypatingos abipusės įtampos. 
Studentas tėvas — 5 galvų mai
tintojas, motina — šeimininkė ir 
keturių mažamečių vaikučių auk 
lėtoja. Ir taip šešerius metus!

Baigęs studijas naujasis inži
nierius įsigijo gražią rezidenciją 
iš 9 kambarių 5700 So. Artesian 
Avė.

Naujasis inžinierius ypač dė
kingas savo žmonai Vandai, ku
ri savo nepaprastu atsidavimu, 
meile, triūsu ir ypatinga ištver
me įgalino jį baigti studijas.

Antanas Balčiūnas

jose kovose. Viena kova tęsėsi 
visą dieną Nementcheo kalnuo
toje apylinkėje.

• Kuršiu Ncrinfiti yra žinoma 
kaip vietovė, labai turtinga ak
mens amžiaus paminklais. Tai 
rodo prieš eilę metų Neringoje 
surinkta keramika, rasti gintari
niai dirbiniai. 1956 m. Nidos ir 
Juodkrantės apylinkėse rasta 
akmens amžiaus, žalvario am
žiaus keramikos ir titnaginių dir
binių. Tarp radinių yra ir viena 
titnaginio durklio liekana. Pana
šūs durklai aptikti Skandinavi
joje. Šitas radinys papildęs turė
tas Lietuvoje žinias apie senųjų 
Lietuvos gyventojų ryšius su 
Skandinavijos gyventojais.

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS

— Išlaikomas —
MOKSLINIŲ STUDIJŲ KLUBO

SEMESTRO TEMA: 

MODERNIŠKŲ KULTŪROS AP
RAIŠKŲ VERTINIMAS

Penktadienį, vas. 22 dieną, 
Vilniaus Aušros Vartų mokyk
loje (virš bažnyčios), 2325 W. 
23rd Place, Tėvas Jonas Kidy
kas, S. J., skaito tema Nuo mis
tikos iki religinio formalizmo.

Paskaitos pradžia 7 vai. 30 
min., nesivėlinant.

Visi,, besidemintieji dvasinių 
mokslų pažanga kviečiami da
lyvauti.

" ......... ...........‘ -------------- -------------
KAS TURI GERA SKONI, VISKĄ PERKA PAS LIEPONJ

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

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted Str. x Vletory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sekru. 10—5, Kitom dieni,n 9 6
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