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Prancūzų spauda rašo apie 
poną "Niet" ir poną "Veto"

Mūsų specialus korespondentas iš Paryžiaus
PARYŽIUS, Prancūzija: — Prancūzų visuomenę ir spaudą 

praėjusią savaitę gyvai domino šie klausimai: diskusijos Alžiro 
klausimu Jungtinėse Tautose, Bulganino raštas Vak. Vokietijos 
kancleriui Adenaueriui, Šepilovo nota trims Vakarų valstybėms 
— Amerikai, Britanijai ir Prancūzijai, pastarojo kalba užsienio po
litikos klausimais vyriausio sovieto plenume ir, galiausiai, paties 
Šepilovo pašalinimas iš Sovietų Sąjungos užsienio reikalų minis- 
terio vietos ir Gromyko paskyrimas ton vieton.

Prancūzai patenkinti
Alžiro klausimu prancūzams 

rūpėjo, kad Jungtinės Tautos sa 
vo rezoliucijoje nepareikštų sa
vo kompetentingumo tuo klausi
mu, nes jis laikomas Prancūzijos 
vidaus reikalu ir kad toje rezo
liucijoj nebūtų pasmerkimo pran 
cūzų politikos Alžire. Todėl,
Jungtinėms Tautoms priėmus la
bai bendro ir nekalto pobūdžio 
rezoliuciją, pasitenkinimas yra 
visuotinis. Bet daugiausia reiš
kiama pasitenkinimo, kad pra-j * » y.
laimėjo arabų blokas, kuris šie- i ^VeOlJOS griCZta 
kė Prancūzijos pasmerkimo ir. no£a Kremlįui
nepaprastai sustiprėjo Vakarų

įvairiems pasiūlymams. Daugu
ma prancūzų spaudos aiškina 
Gromyko paskyrimą Molotovo 
įtakos Maskvoje padidėjimu ir 
sovietų politikos grįžimu į „šal
to karo“ metodus.

Žinomas žurnalistas Raymond 
Cartier radijo apžvalgoje pabrė
žia, kad tas ministerių pasikeiti
mas reiškiąs pasekmę aštrios ko 
vos tarp įvairių Kremliaus gru
pių.

Dailininko škicas ledo JAV 
giau krovinio negu dešimt

oro jėgų transportinį C-132 lėktuvą, 
motorų B-36 bombonešis.

kuris galės pakelti dvigubai dau-

Izraelio ministerių kabinetas

posėdžiavo šešias valandas
JERUZALĖ, Izraelis, vas. 21. — Izraelio ministerių kabine

tas šiandien tarėsi šešias valandas dėl prezidento Eisenhowcrio 
'reikalavimo ištraukti Izraelio karines jėgas iš Akabos įlankos ir 
i Gazos ruožo, bet jokių konkrečių nutarimų nebuvo priimta.

Izraelio ministerių kabinetas

tautų solidarumas, o, vyriau
siai, kad Jungtinių Amerikos 
Valstybių vyriausybė didžiausiu 
tvirtumu palaikė Prancūziją.

Visa spauda vieningai pažymi, 
kad dabar, kai Prancūzijai pa
reikštas pasitikėjimas, vyriausy
bė privalo su visu ryžtumu imtis 
Alžiro klausimą radikaliai spręs 
ti.

Bulganino laiškas ir notos
Dėl Bulganino laiško Adenau

eriui ir notos trims didvalsty- 
bėms Vidurio Rytų klausimu, 
kadangi tatai įvyko beveik kar
tu, tai spauda apie abu dalyku 
dažniausia rašo bendrai. Dien
raštis „Figaro“ rašo, kad naują
ją sovietinę ofenzyvą tenka lai
kyti „Maskvos manevrais prieš 
Vakarų solidarumą“, o Bulga
nino laišką, kaip „manevrą nu
kreiptą prieš patį kanclerį Ade- 
nauerį“. Dienraštis dar paste
bi, kad „yra gana aišku, jog 
Maskva stengiasi išsiveržti iš da 
bartinės izoliacijos ir sutrukdy- 

. ti dabar vykstantį atlantinį ir 
europinio solidarumo sustiprini- 
mą .

Sovietiniai specialistai
Dienraštis „L’Aurore“ rašo: 

„Tuo pačiu metu, kai Vakarų 
ambasadoriai lankėsi pas šepilo- 
vą jiems skiriamai notai gauti, 
prancūzų diplomatiniai sluogs- 
nifd gavo iš Kairo pranešimą, 
kad per paskutinius mėnesius 
6,000 sovietinių specialistų įsi
kūrė Egipte. O gi visi puikiai 
žino kokių nepaprastų dalykų ga 
Ii padaryti rusų „technika“ nesi
kišimo į vidaus reikalus plotmė
je“.

STOCKHOLMAS, vas. 21. — 
Švedija vakar apkaltino Sovietų 
Sąjungos premjero Bulganino vy 
riausybę, kad ji melavo ir slėpė 

i faktus apie švedų diplomatą 
Raoul Walenbergą. Tik prieš dvi 
savaites Bulganino vyriausybė 
pranešė, kad Walenberg mirė 
Maskvos kalėjime dar Stalino

Dienraštis „Le Monde“ straips 
nyje „Sovietų Sąjunga šypsosi 
vokiečiams“ Bulganino rašte 
Adenaueriui mato „intenciją at
skirti fcdęralinę Vokietiją nuo 
atlantinės orbitos“ ir bandymą
įrodyti, kad „vokiečių tauta savo j porcingai didesnis .kaip kitose 
laimę tegali surasti nuoširdžia- Į respublikose: kiekvienam 100

Prezidento Eisenhowerio kalbos Dview daln#
w . y kin° apybraiža

reikšmingesnės mintys
WASHINGTONAS, vas. 21. — Prezidentas Eisenh©weris va

kar pasakė kalbą Vidurio Rytų padėties klausimais. Jo kalbos 
reikšmingesnės mintys:

Aš įsitikinęs, jog taikos inte-l ---- - ■ i .

rese Jungtinės Tautos neturi ki
to pasirinkimo, kaip paspausti 
Izraelį, kad įvykdytų pasitrauki
mo iš Egipto rezoliucijas.

Jei Jungtinės Tautos kartą pri 
pažins, kad tarptautiniai ginčai 
gali būti sprendžiami jėga, tada 
mes sugriausime organizacijos į rįų Italijai.

Pas popiežių
VATIKANAS, vasį 21. — Po

piežius Pijus XII šiandien pri
vačioje audiencijoje priėmė Ja
mes D. Zellerbachą, Jungtinių 
Amerikos Valstybių ambasado-

viešpatavimo metu. Sovietai slė- pagrindą ir mūsų viltis įvesti 
pė faktus beveik 12 metų apie i tvarką pasaulyje. Tai būtų di-
Walenbergo likimą.

Švedijos vyriausybė dėl šio 
įvykio pasiuntė griežtą notą So
vietų Sąjungos vyriausybei.

Sovietai Walenbergą areštavo 
1945 m. Vengrijoje.

Pasirodė tikrieji
pavasario pranašai

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Vilniaus radijo pranešimu, Ne
muno žemupyje Ventės Rage 
įkurti „medžiotojų namai“ kons
tatavo, kad toks šiltas oras Ne
muno žemupyj ir iš viso Lietu
voj, kaip šiemet, — labai retas 
reiškinys. Šilutės rajone jau pa
sirodė tikrieji pavasario prana
šai — iš pietų parskridę pempės 
ir varnėnai. Toks ankstyvas 
paukščių grįžimas esąs įregis
truotas tik pirmą kartą.

i

Paskola Bulgarijai

dėl prezidento Eisenhowerio rei
kalavimo nėra vieningos nuo
monės. Kai kurie ministeriai pri
taria reikalavimui ir siūlo iš
traukti karines jėgas iš Egipto, 
o kiti priešingi. Ypač premjeras 
Ben - Gurion yra priešingas pre
zidento Eisenhowepo reikalavi
mui, kol nėra aiškių garantijų, 
kad Izraelio laivai laisvai galės 
plaukti Akabos įlanka ir kad 

(1NS) egiptiečiai nebepuls Izraelio iš 
Gazos ruožo.

pertrauktas. Šio penktadienio 
ryte turbūt vėl susirinks.

Nors ministerių kabinetas su
skilo dėl kariuomenės ištrauki
mo iš Egipto, bet premjeras Ben- 
Gurion tuo klausimu šiandien va
kare pasakys kalbą parlamente. 
Tai bus atsakymas į prezidento 
Eisenhowerio kalbą, pasakytą 
vasario 20 d.

Ruošiasi pagerinti

Palangos kurortą
PALANGA, okup. Lietuva. — 

Bolševikai planuoja Palangą ap
tvarkyti ir pagerinti. Ateinan
čiam sezone atvažiavusieji pa
silsėti, skelbiama, nematys ma
šinų ir negirdės jų triukšmo cen 
trinėje Vytauto gatvėje. Archi
tektai suplanavo apvažiavimą 
pietine miesto dalimi. Tam tiks
lui bus nutiestas 5 km. asfaltuo
tas kelias. Miestei centre ir jo pa
kraščiais tiesiamos naujos van
dentiekio linijos.

Poilsiautojai galės gerti vieti 
nio Palangos markės mineralinio 
vandens, kuris bus gaunamas iš 
gręžiaVno pusantro km. gilumo 
šulinio. Tvarkomos Rąžės upelio 
krantinės.

Grupės statybininkų šiuo me
tu naujai atstato jūros tiltą. Jo 
gale bus įrengtas paviljonas. Su
planuota mieste pastatyti 100 
vietų viešbutis.

Posėdis pertrauktas 
Ministerių kabineto posėdis

KAUNAS, okup. Lietuva. —
Lietuvos kino studijos kolekty
vas išleido naują dviejų dalių ki
no apybraižą, pavadintą garsiu 
vardu „Tėviškėje“. Joje stengia
masi pavaizduoti „Urugvajaus 
lietuvių delegacijos viešėjimas 
Lietuvoje“ — žinoma, viską per
teikiant pagal bolševikišką kon
cepciją švelniausiomis spalvo
mis. Muzika — komp. Navakaus
ko. Netrukus „apybraiža“ bus' Reikalauja garantijų
pradėta rodyti okup. Lietuvos Duodant šią apžvalginę žinią I ___
kino teatruose. į j gpaudą, Izraelio premjeras Ben į

!-Gurion pareiškė, kad Izraelio1 TRUMPAI IŠ VISUR 
i karinės jėgos nesitrauks iš Aka-
’ bos įlankos ir Gazos ruožo, kol 9RašytojosJievosSimonaity- 
nebus tikrų garantijų, kad Izrae- tės sukakt^ Sov. Sąjungos kP 
lio laivai laisvai galės plaukti prezidiumo įsaku klaipėdietė ra- 
Akabos įlanka ir Egiptas nebe- šytoja Jieva Simonaitytė 60 m. 
puls Izraelio iš Gazos ruožo. Bet j sukakties proga už „nuopelnus 
kiti vyriausybės šaltiniai sako, VyStant tarybinę literatūrą“ ap- 
kad tai dar negalutinis atsaky- dovanota „Darbo raud. vėliavos

Rūpinasi lietuviais,
esančiais Gudijoje

džiausią nelaimė 
Jei Egiptas laužytų karo pa

liaubų sutartį ar kitus tarptau- MASKVA, vas. 21. Sovietų 
tinius įsipareigojimus, tautų or- Sąjunga paskolins 50 milionų do- 
ganizacija turėtų tam žygiui už- leriu Bulgarijai. Bulgarija gaus 
kirsti kelią. geležies, gumos, aliejaus produk

tų ir kitų dalykų iš Sovietų Są-j gyvenantiems lietuviams pradė- 
Dabartinis momentas yra pa-1 jungos. Už tai Bulgarija Rusijai ta dėstyti gimtoji kalba.

vojingas, bet yra vilčių, kad tei- duos uranijaus žaliavų, tabakos, Vilniaus radijas sausio 3 d. pa
šė pašalins pavojų... kai Izraelio batų> vaisių ir daržovių. skelbėi Rad į vaiRai Uek P u
karines jėgos pasitrauks iš Egip- -------------
to, ir nesutarimo akmuo bus nu- pareįškė pasitikėjimą
stumtas.
”Aš'nemanaū?kad Izraelis’gali l BAGDADAS, Irakas, vas. 21. 
atmesti rezoliucijas, kadangi J. i Ir^ko Parlame”tas šiandien 
Tautos neįstengia įvykdyti re- Pareiškė pasitikėjimą Irako 
zoliucijų, kuriomis buvo pa. premjero Nuri Saido vyriausybei 
smerkta Sovietų Sąjunga, kad ji1 *r reikalavo tęsti draugišką ir so- 
karine jėga prispaustų Vengrijos Bdarią politiką arabų valstybių 
žmones. j atžvilgiu. ________

Aš labai apgailestauju, kad 
Sovietų Sąjunga nepaiso rezo
liucijų. TOKIO, Japonija, vas. 21. —

Reikia respektuoti Izraelio tau' Japonai Tokio mieste pastatys 
tinę egzistenciją ir vidaus reika- j tris požeminius parkinimo gara

žus, kuriuose tilps 1,185 automo
biliai. Parkinimo garažai kai
nuos 5 milionai dolerių.

Požeminiai garažai

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Šiemet dabartinės sovietinės Gu 
dijos teritorijoje Astrovo rajone

i mas.

nimas su meile lanko lietuvių 
kalbos pamokas, skaito lietuvis-i 
kas knygas“. Vilniaus pedagogi-' 
nio instituto studentai, sužinoję,; 
kad lietuvių tautinėje bibliote-i

Užsienio literatūra 

sovietuose

ordinu“. Sausio 23 d. ta proga 
Kaune respublikinėj bibliotekoj 
buvo atidaryta jos darbų paro
da. Buvo išstatyti „Aukštųjų Ši
monių likimo“ 4 pirmieji leidi
mai, „Pavasario Audroje“, roma-

MASKVA. — Sovietuose jau-Į no „Vilius Karalius“ ir kiti leidi- 
!koje trūksta lietuviškų knygų, čiamas susidomėjimas užsienio niai. Ji dar yra parašiusi „Be te- 
nutarė padovanoti jiems pirmą literatūra .Dėl to tarp naujai su vn > „Pikčiurnienė ir kt. f ir- 
lietuvišką bibliotekėlę.

Grupė lietuvių kalbos ir lite
ratūros fakulteto studentų, ya- 
dovaujami dėstytojo Mikalaus
ko, Astrovo rajono Girdiečių,
Pristautų ir Gilių kaimo biblio
tekoms nuvežė daugiau kaip 300 
įvairaus turinio lietuviškų kny
gų, o rajono lietuviams užprenu
meravo 15 įvairių lietuviškų laik
raščių ir žurnalų.

planuotų leidinių, kaip praneša ™T)j j<>« eilėraštį išspausdino 
“Literaturnaja Gazeta” nr. 6, dar 1914 m. „Tilžės Keleivi:;“, 
nusistatyta išleisti 30 tomų Di-
kenso raštų, ruošiamas spaudai 
14 tomų A. France raštų rinki
nys, 8 tomai kūrinių H. Manno.
Taipgi šiemet bus išleista Es- 
chilio tragedijos.

Visoj eilėj savo vęikalų I. Si
monaitytė ypač griežtai puola 
visokius vokietininkus, nacius ir 
vokišku osius kolonizatorius, 
skriaudusius lietuvius.

lūs.
Nieko nepasakė Izraelis pirmiau pasižadėjo pa-

WASHINGTONAS, vas. 21. — sitraukti iš Egipto, tai tą paža-
Prezidentinės spaudos sekreto
rius James C. Hagerty, paklaus
tas laikraštininkų ar yra JAV 
laivų Suezo įlankoje, nieko ne
pasakė.

dą turi įvykdyti.

Kalendorius
Vasario 22 d. : šv. Margareta; 

lietuviški: Kiegžaila ir Arija.

Tiltas atidarytas

Vieton pieno —popierių srove

NUEVO LAREDO, Meksika, 
vas. 21. — Naujas tarptautinis 

Saulė teka 6:39, leidžiasi 5:31. tiltas atidarytas skersai Rio
■ ■ .... ' —i Grande tarp Nuevo Laredo ir

Laredo, Tcx.

• Latvių spauda rašo, kad 
Rygoje veikia bolševikinių šni
pų centrinė. Jų nagai daug kur 
pasiekia ne tik laisvajame pa
saulyje gyvenančius latvius, bet 
ir kitus pabaltiečius.

• Vokietijos užsienio n italų 
ministerija ruošia 6 anglį, ir 
prancūzų kalbomis brošiūras, ku 
riose Rytų Vokietija vaizduoja 
ma kaip vokiečių teritorijos in-

MASKVA. — Sovietų žemės ūkio laikraštis “Selakoje Cho- 
ziaistvo” nr. 7 nusiskundžia, kad Zakamensko rajone, Buriat- 
Mongolijos respublikoje, labai mažai teprimclžiama pieno. 

Gyvulių skaičius ten esąs pro-

Pavyzdinis ūkis
Oras

Oro biuras praneša: Cljicagojc 
ir jos apylinkėje šiandien — snie 
gas.

me sutarime (entente cordiale) 
su Maskva“.

hektarų žemės atitinka po 5’/j 
karves
šimtui hektarų atitinka tik 3 
karvės. Pieno gi nuo karvės ten 

Apie Šepilovo pakeitimą Grq- gauta po 528 litrų per metus, 
myko prancūzų spauda daugu- Per dieną teprimelžiama pora 
moję pirmąjį sieja su Chrušče- svarų pieno iš vienos karvės, 
vu, o antrąjį su Molotovu, kurio O tačiau tas rajonas, kaip rašo 
ištikimu mokiniu laikomas Gro- laikraštis, mėgsta girtis, kad pie 
myko. Kaip Molotovas čia vadi- no kiekis, palyginus su anksty- 
namas „Monsieur Niet“, taip bosniais metais, didėja. Gyvuliai 
Gromyko^ pravardžiuojamas laikomi primityviausiose sąlygo 
„Monsieur Veto“, nes jis savo se. Leidžiami socialistinių lenk- 
buvimo Sovietų delegatu Jung- lyniavimų biuleteniai, bet ta po- 
tinių Tautų Saugumo taryboje 1 pieriaus srovė nepadaugina pie-

Aštrios kovos pasekmė

metu sumušęs rekordą, kadangi 
27 kartus pastatęs sovietinį veto

Grįžo namo
LISABONAS, Portugalija, va- 

kai visoje respublikoje sarį0 21. — Britanijos karalienė
Elzbieta II baigė trijų dienų vi
zitą Portugalijoje.

Karalienė Elzbieta II ir jos 
vyras, kunigaikštis Edinburgho, 
šiandien grįžo į Londoną. Portu
galai karalienę ir jos vyrą iškil
mingiausiai išlydėjo.

no tekėjimo 
uose3a

Žemė drebėjo
TUNISAS, vas. 21. — Vakar 

Tunise žemė drebėjo. Dvylika 
asmenų žuvo ir 30 kitų sužeista 
netoli Souk ei Khemis miesto.

RANGOON, Burma, vas. 21.'
— Sovietų ekspertai pastatys
5,000 akerių pavyzdinį vaisių Į VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
ūkį centrinėje Burmoje.

Įspėjo karininkus
GOEPPINGEN, Vokietija, va

sario 21. — Jungtinių Amerikos 
Valstybių armijos 8-tos divizi
jos vadas įspėjo karininkus, kad 
jie nedarytų' susitikimų su vo
kietėmis tarnaitėmis, dirbančio-*
mis armijos būstinėse.

109 metų amžiaus
PALERMO, Sicilija, vas. 21. 

— Rozalija Spoto, 109 metų am
žiaus, vakar mirė. Gegužės mė
nesį jai būtų buvę 110 metų.

Kukurūzai po sniegu
MASKVA. — Netvarkos so

vietų ūkyje negali nuslėpti nei tegralinė dalis, o joje pasiekti 
Maskva. Štai, žemės ūkio dar- vokiečių laimėjimai ir pažanga 
buotojų ir kolchozininkų laikraš statoma pavyzdžiu visai Vokieti- 
tis “Selskoje Choziaistvo” rašo, jaį
kad daugelyje vietų kukurūzų
derlius pateko po sniegu. Stav- • Postoviai raketoms svaidy- 
ropoly grūdų parangos punktei ti. Vokiečių spauda rašo, kad 
lauke guli 424 tonos kukurūzų| sovietai kur galėdami taiso po- 
trijų jardų sluogsniu. Viskas į stovius raketoms svaidyti. Jie 
apdengta sniegu. ' paskiausiu metu ruošiami Pabal-
~ s-—" ; t i jo va I s I y hė se, R y t p r u s i u os<- i r

Čekoslovakijoje. Visame Rytų 
bloke vyksta karo psichoze.

Britanijos užsienio reikalų ministerija įsitikinusi, kad Iz- • Atvykusieji iš Latvijos j
raelio pasitraukimas ii Egipto tufttų būti sujungtas su Jungtinių, Vakarų Vokieti jų pasakoja, kad
Tautų garantija, kad Izraelio laivams bus atviras kelias Akabos 
įlankoje.

— JAV ambasadorius Charles E. Bohlen iš Maskvos atvyko 
į Jungtines Amerikos Valstybes pasitarti su valstybės departa
mento pareigūnais ir prezidentu Eisenhoįveriu.

— Prezidentas Eisenhou'eris vakar posėdžiavo su JAV Sau
gumo taryba. Prezidentas Eisenhou'eris pasiruošęs pagelbėti Jung
tinių Tautų „spaudimui“ į Izraelį, kad jis pasitrauktų iš Egipto.

— Iš Jeruzalės pranešama, kad Izraelio premjeras Ben-Gurion 
vakar atsiuntęs telegramų prezidentui Eisenhoįveriui ir prašo to
limesnių derybų dėl Izraelio pasitraukimo iš Akabos įlankos ir 
Gazos ruožo.

— Aneurin Bevan, Britanijos Darbo partijos užsienio reikalų 
pranešėjas, vakar parlamente smarkiai puolė prezidentų Eišen- 
hoįverį, kad jis nepasitarė su Britanija dėl savo reikalavimo pasi
traukti Izraelį iš Egipto.

ir Latvijoje svarbiausios pramo
nės šakos turi dirbt i tiesiog Mas 
kvai. Priešsovietinės nuotaikos 
miestuose ir kolchozuose nuolat 
didėja. Gyventojai labai nepa
tenkinti latvių tautinio junginio 
— 201 divizijos panaikinimu.

• Vokietijoje iš 100 moterų 
47 nieko nežinojo apie vadina
mą Šiaurės Atlanto Sąjungą; 
jog manė, kad žodis Nato reiš
kia tokius skalbiamuosius mil
telius ar vaikų maistą. Tokius 
duomenis paskelto' Nato an
keta.
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Vasario 16 Clevelande
Lietuvos nepriklausomybės at 

gavimo sukakties minėjimas 
Clevelande, surengtas Alto sky
riaus, praėjo maldos ir rimties 
nuotaikose. Jau penktadienį lie
tuvių radijo pusvalandis buvo 
paskirtas Vasario 16 prisimini
mui. Čia žodį tarė Alto sky
riaus pirm. L. Leknickas ir buv. 
krašto apsaugos min. K. Žukas. 
Duota lietuviškos muzikos ir 
dainų. Programą vedė Estera 
Alš'ėnienė.

Sekmadienį abiejose lietuvių 
bažnyčiose buvo atnašaujamos 
šv. mišios kenčiančiųjų ir žuvu
siųjų lietuvių intencija. Šv.-Jur
gio parapijos bažnyčioje kun.

mus. Minėjimas baigtas giesme 
“Lietuviais esame mes gimę”.

Mūsų garbingoji šventė, gali
ma sakyti, buvo tinkamai prisi
minta. Alto skyriaus valdyba 
dėjo visas pastangas šią šventę 
padaryti .ko liškilmingesnę ir 
stengtasi, kad Lietuvos vardą iš 
girstų ir amerikiečiai. Apie iš 
kilmingas pamaldas katedroje ir 
minėjimą WHK salėje rašė ir 
didžioji Clevelando spauda. Pri
siminta Lietuvos kančios ir sun
ki komunistų okupacija.

Žinoma, ne viskas išėjo taip, 
kaip Alto valdybos norėta. Ji 
labai kvietė per spaudą, radiją 
ir bažnyčias dalyvauti visuose

BUVUSI VERGE

Mrs Powell, švęsdama savo 113 m. sukaktį galvoja apie tuos 
laikus, kai ji dar buvo vergė. (INS)

25 kuopos skyriai, ateitininkai ir 
skautai. Po bažnžytinių pamal
dų lietuvių salėje bus bendri pus 
ryčiai, kurių metu bus ir trumpa 
programėlė, kurią atliks patys 
nariai. Taigi šių organizacijų 
narių būtina pareiga yra daly
vauti šiose iškilmėse.

Nutarta kovo 17 d. 2 vai. p.

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

•YDYTOJAS IR CHIRURGAM 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)

8925 VVest 59th Street 
-4 p.ųlet, 8:10—8:l«’J t

J netrel sutnet-

Tel. ofisu ir lailo OLynjpio 2-4151)

DR. P. KISIELIUS '
p. A. Kunigiškio namuose, 1185 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
E. 145 Str. rengti savo kortavi- 

(NuKelta į 6 psl.)
4938 W. 15tli St., Cicero

Rez. 1634 S. 49tk Avė., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-s vai. vak., 

išskyrus trečiadienius.
šeštadieuiuis 12 iki 4 popiet.

NAUJI 1057 M MODEIIA Ofiso teUf LAfayette 3-3210, jei19*1 Hl. InVUELilf! neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

• Televizijos
*) Radijui: importuoti Ir vietiniai, 

AM/FM, nešiojami Ir klt.
• Fonografu* • Hl-PIdelity
• {kalbėjimo aparatai
• Dulkiasiurbliai, skutimosi mašinė

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

• Rašomos mašinėles
• Elekt. laikrodžiai ir ivairfls kito

kie daiktai.
Pigiausiai pirkaite ir giTlaiislą pa

tarnavimų gausite inž. A. Semėno 
Įmonėje.

B. Ivanauskas savo jautriame programos punktuose. Deja, iš-
pamoksle kalbėjo apie mūsų pa
reigas gimtajam kraštui. Para
pijos choras, vad. muz. Pr. Amb- 
razo, pirmą kartą giedojo pa
ties vargonininko parašytas mi
šias šv. Vincento garbei ir vie
ną specialią giesmę Vasario 16 
proga.

10:30 vai. daugiau 200 maši
nų .kurių dalis buvo pasipuošę 
lietuviškomis trispalvėmis, ame
rikiečių policijos lydimos, nuvy
ko į šv. Jono katedrą. Pilnintelė, 
apie 3,000 asmenų talpinanti ka
tedra. dalyvaujant lietuviškų or
ganizacijoms su vėliavomis, iš
klausė Clevelando arkivysk. E. 
Hoban atnašaujamas čv. mišias 
ir katedros rektoriaus monsinjo
ro Walsh turiningą pamokslą. 
Pamaldų metu giedojo klierikų 
choras ir Čiurlionio ansamblis, 
vad. muz. Alf. Mikulskio. Pa
maldos baigtos Lietuvos himnu.

Iškilmingas aktas, įvykęs W- 
HK salėje, sutraukė daugiau 
600 dalyvių. Trispalvėmis iš
puoštoje scenoje, dalyvaujant 
Čiurlionio ansambliui, skautų, 
ateitininkų, karių ir lietuvių bu
džių vėliavoms, padėtas vaini
kas pr'e Vyčio kryžiaus, pager
biant žuvusius ir žūstančius už 
Lietuvą.

Perskaityti Ohio gubernato
riaus ir Clevelando mero aktai 
ir valstybės sekr. Dulles pareiš
kimas Vasario 16 proga. Galin
gai nuskambėjo JAV ir Lietu
vos himnai.

Savo ilgesniame žodyje Alto 
skyriaus pirm. L. Leknickas pri 
minė seną ir garbingą Lietuvos 
valstybės praeitį ir kvietė visus 
bendran <|arban už Lietuvos lais 
vę.

žodžiu sveikino latvių, estų ir 
vengrų atstovai. Raštu — abu 
Ohio senatoriai ir kongresma- 
nai.

Meninėje dalyje Čiurlionio an 
samblis, diriguojamas muz. Alf. 
Mikulskio padainavo A. Vana
gaičio “Laisvės Varpą”, L. Ši
mučio “Partizanų dainą”, St. 
Šimkausx“Oi, pasakyk man sau
lužėle”, Br. Budriūno “O, Nemu 
ne” ir Alf. Mikulskio harmoni
zuotų liaudies dainų, palydint 
kanklių orkestrui (vad. O. Mi
kulskienė) ir vamzdeliams (R. 
Babickas ir J. Gravrogkas). 
Mūsų čiurlioniečiai buvo šiltai 
priimti ir su pasigėrėjimu iš
klausyta darnaus ir skoningo 
koncerto. Operos solistė Juzė 
Krištolą itytė ir solistas Vytau
tas Ba kūnas padainavo po pen
kis kūrinius. Klausytojai buvo 
sužavėti soprano J. Krifitolaity- 
tės atliekamais V. Marijošiaus 
“Palei lieptą”, St. Gailevičiaus 
“Klajūnui” ir Rossini “Pieme
naitė” ir arija iš operos "Sevi
lijos kirpėjas”. Solistams akom 
Jim Cummings.

Labai subtilią ir puikią meni
nės programos dalį atliko smui
kininkas Vyt. Kušleika, palydint 
pininu Theodore Baar. Jaunasis 
menininkas groja garsiajame Cle 
velando simfoniniame orkestre 
ir jau ne be pirmą kartą jis iš
kilmingomis progomis praturti
na mūsų meniškuosius pasirody-

kilmingame akte dalyvavo tik 
apie 500 asmenų, kas tokiai ko
lonijai yra tj/li gražu per mažas 
skaičius. Susirinkusius į minė
jimą erzino nereikalingas net pu 
sės valandos vėlavimas. Iš tik- 

'rųjų vieną kartą reikėtų atsisa
kyti to “lietuviško” punktualu
mo ir priprasti laiku pradėti ak
tus, minėjimus ir paskaitas.

TRUMPAI
— Aukos Tautos Fondui ren

kamos toliau. Rinkėjai lankosi 
po namus. Būkime dosnūs ir 
atiduokime nors mažą dalelę to, 
ką iš tikrųjų privalome atiduoti. 
Jei rinkėjai šią savaitę pas Jus 
neatsilankytų, savo aukas Tau
tos Fondu igalite palikti Spau
dos kioske šį sekmadienį po su
mos.

— Clevelando vysk. E. Uoban 
kovo 26 d. suteiks Sutvirtinimo 
sakramentą Šv. Jurgio parapi
joje.

— Spaudos kioske galima įsi
gyti naujai išleistųjų lietuviškų 
knygų, užsisakyti bei pratęsti 
laikraščių prenumeratas ir su
mokėti už L. E. X tomą, kuris 
bus pradėtas siuntinėti kovo 
mėnesį.

— Ateities Klubo susirinki
mas šaukiamas šį sekmadienį lie 
tuvių salėje tuojau po pamaldų 
Šv. Jurgio bažnyčioje.

LB APYLINKES ŽINIOS
— Apylinkės valdyba ragina 

šiame posėdyje 1957 m. vasario 
15 d., apsvarsčiusi susidariusią 
padėtį, nutarė dailės parodos 
rengimo atsisakyti.

— Paylinkės valdyba ragina 
visą lietuviškąją visuomenę, kad 
daugiau palaikytų savus versli
ninkus (prekybininkus, advoka
tus, gydytojus), o pastarieji tu
rėtų kreipti didesnį dėmesį į 
mūsų bendruomenės reikalus — 
remtų finansiškai ir susimokė
dami solidarumo mokestį. Rem
kime vieni kitus — būsime vi
sais atvejais 'stiprūs!

— Būtų malonu paminėti fak 
tą, kad kiekviena šeima skaity
tų (užsiprenumeruotų) bent vie 
ną lietuvišką laikraštį. Daugelis 
mūsų visuomenės narių skaito 
ir rpenumeruoja po keletą įvai
rios .apimties ir paskirties laik
raščių ir žurnalų, bet su liūdesiu 
tenka pastebėti, kad yra tokių 
(ir net inteligentų), kurie pa
sitenkina tik kitų kalbų spauda, 
savoji jiems “nusibodo” ir nerei
kalinga... Remkime lietuviškus 
laikraščius, žurnalus ir knygas. 
Kol kas pasirinkimas yra nema
žas. Ypatingai nepamirškime 
augančios kartos — jaunimo. 
Užsakykime jiems vaikų ir jau
nimo leidinius.

— Apylinkės valdyba LSK: 
Žaibui paskyrė $35.

— Tautinio susipratimo ir lieJ 
tuvių vienybės ženklan kiekvie- Į 
mis lietuvis moka nuolatinį tau
tinio solidarumo įnašą. C tu, | 
mielas lietuvi, ar jau atlikai šią 
pareigą ? Būk nuoširdus mūsų 
lietuviškųjų reikalų ugdymui, su' 
mokėk tautinio solidarumo mo-, 
kestį.

— Nepamirškime, kad kovo 
17 d. 11 vai. lietuvių salėje }- 
vyks apylinkės metinis visuoti
nis susirinkimas. Būkime akty
vūs ir dalyvaukime. LB inf.

i
METINIS LSK ŽAIBO 

SUSIRINKIMAS
Šį sekmadienį, vasario 24 d., 

5 vai. p. p. lietuvių salėje įvyks 
Clevelando LSK Žaibo visuotinis 
narių susirinkimas.

Darbotvarkė: metinės klubo 
veiklos referavimas .naujos val
dybos rinkimai, nusipelniusiųjų 
klubo narių atžymėjimas, aktu- 
lieji reikalai.

Visiems klubo nariams daly
vavimas būtinas. Visi sportiniu 
judėjimu besidomintieji malo
niai kviečiami atsilankyti.

Po susirnkimo bus šeimyniš
kas pobūvis.

LSK Žaibo Valdyba 
/

LAUKIAMA DAUG JAUNIMO
Kovo 10 — 11 d. į Clevelandą 

suplauks apie 100 mūsų sporti
ninkų į Vid. Vakarų'sporto apy
gardos vyrų ir moterų krepši
nio pirmenybės. Tokio masto 
salės žaidimų varžybų Clevelan
de nebuvo jau keli metai. Daly
vių laukiama iš Chicagos, Det
roito, Rochesterio ir Clevelan
do. Sportu besidomintiems cle- 
velandiečiams bus tikrai graži 
proga pamatyti šiuo metu pajė
giausių lietuvių krepšinio ir tink 
linio komandų žaidimą.
• Varžybas numatoma pravesti 
East High School galėję. 1380 
E. 89th Str. Tikintis susilaukti 
tokio gausaus būrio jaunimo, 
rengėjams yra didelė problema 
svečius apnakvydinti. Todėl yra 
kreipiamasi į clevelandiečių ge
ras širdis, prašant parodyti iš ki 
tur atvykstančiam jaunimui tik 
rai lietuvišką vaišingumą.

Galintieji sportininkus pri
glausti maloniai prašomi apie 
tai pranešti Elvyrai šikšniūtei

telefonu LI-1-4612. Skambinti 
galima betkuriuo lakiu.

AUKOS RALFUI
Be sltelbtų asmenų, Balfui dar 

aukojo A. Baliūnas $5, A. Ba
nys ir V. Kasakaitis po $10 ir 
A. V. Mauručiai $15. O. K. Kar 
nėnai ir B. E. Juodėnai po 10 
dol. Z. Gobis ir S. Pabrinkis po 
5 dol.

Iš VYČIŲ SENJORŲ 
SUSIRINKIMO

Lietuvos Vyč’ų 25 kuopos šen 
jorų susirinkimas įvyko vasa
rio 12 d. lietuvių salėje. Susi
rinkime nariai gana gyvai svars
tė ir diskutavo savo skyriaus 
rtikalus, kurių tarpe pažymėti- 
tmi: Šv. Kaz:miero dienos mi
nėjimas, kuris oficialiai minėti 
nutarta kovo 3 d. 10 vai. ryte 
Švč. P. Marijos N. Pagalbos pa
rapijos bažnyčioje.

Savo globėjo dieną bendrai 
prie Dievo stalo eis abu vyčių

Daina-
TCLCVISIOn

Csales - Service)
Sav. Ini. A. SEMENAS 

5821 S, Halsted — CUffslde 4-5646
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais 9—9
a!

iii

DR. EMILY V. K RŪKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7150 South tYestem Avenue
(MEDICAL BU1LDING) 

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

Office tel. RE 7-1108 
Res. tel. VVAlbrook 5-3705

Tel. ofiso PKnspcct 0-2240
PRospect 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPĖT. CHIRt ROMOS LIGOS 
5700 So. VYood Street

— — i Priėmimo vai. nuo 2—4 vai. kasdien
rez. PR 0-7333 ! ir nuo 6 iki x va' pirmad. ir penkt. 

Trečiad. ir sek uždaryta.
I

NAMŲ VALYTOJAS 
IR GRĄŽINTOJAS

Plaunu sienas ir .valau sienų 
popierius,. Baldus nusveičiu. Dar
bą atlieku gerai ir nebrangiai.

Rašykite, nurodydami ADRE
SĄ, ne telefoną — JOHN G., 3514 
South Emerald Avė., Chicago 9, 
Illinois.

V I K T ORO KOŽICOS 
Lietuviški. gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

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

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

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Club)

4545 W. 63 St., Chicago 29, IU.
a*

STATYBAI
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY
LUMBER CO.

STASYS LITYVINAS, Pres.
8088 So. Halsted St.

Tel. VIetory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Priataty- 

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidara kasdien nuo
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro
Šeštadieniais iki 8 vai. vakaro

DR. J. J. SIMONAITIS '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Įteiki. Lelef. UHoveliiU . 0-0617
Valandos: 1-3 p. in., 6-8 p. ui. 

PenkVatl. tik po pietų.
Trečiad. ir šeštad. pairai sutarti

Ofiso tel. CUffslde 4-2S9H 
lU-zitleiK'ijon: liAlayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street 
(Kauųtas 47tli ir Hcriuiluge)

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

DR. FL TALLAT-KELPSA
Ofisai 20 Nortti VVacker lirtve

< Civlc Opera House, kamb. 868) 
Vai. kaHd. 12—4

Tel. Clnlrul 0-22D4 
5002 VVest lOth Str.. Cicero

Vai. kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai. 
Tel. TOwnhall 3-0050 

Kitu laiku ir trečiad. susitarus 
Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

l Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avė. 
Tel. PRoaiaut 8-1223 arba VVE 0-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

►oooooooooooooooooooooooooo
v NAUJAS

ANGLŲ - LIETUVIŲ 
KALBŲ ŽODYNAS

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

TERRA 
3333 S. Halsted St.

Chicago 8, III.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Tel. ofiso VI 7-0400, rez. RE 7-4847

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4655 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė. 

VAL.: 2—4 Ir 6—8 v. p. p. 
šešt. 2—-7 vai. p. p..
Išskyrus sekmadienius

PRANAS SALEMONA VIGUS
• Paruošia paprastas ir sudėtingas (nuosa

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

504 West 33rd Street (netoli Normai Avenne).
Valandoj: Kasdien (skaitant šeštad. ir sekm. nuo 9 v.

ryto iki 9 v. vak., bet svarbu, kad telefonu annitirtnmčt laiką VIetory 
2-3486. 20 METŲ PATYRIMAS — JfF.MOS KAINOS

Duoną ir j vairias skf .njngas 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-11 S. Litiianica A.ve. 

Tel. CLIffnlde 4-0378
Pristatomę j visas krautuves 
tr restoranus, taip pat Iš
siunčiame | visus artimuo
sius miestus. ,

Tel. ofiso HE 4-««»#,

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Narfielč Hivd.
V AL; 1 • 4 ir e t 

4- štad’eniaif nuo I Iki 4 vai p p 
•šakvrus ketvirtad. Ir aekmad

DR. ANNA BALIŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

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

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res telef. WAlbrook 5-5074

")l. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Pirm., ketvir., pengtl 1-4 Ir 7-9

Tek ofiso He. 4-2123, rez.PR.0-8484

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

6255 South VVestern 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
DR. JULIJA MONSTAVIAIUS

gydytoja tr cftrurgp 
i Office: 10748 South Vlichigan Avė.
, Buto 1653 YV. 103 St., Beverly Hills {Val 1 ikl 4 v P- p ‘f 6—8 v. vak

Vai1.: kasdienanuo g v v. iki 9 v. v’.) I 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v,. į

Išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 i 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PVllman 5-0704
Buto—BEveriy 8-3946

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

DR. A. NARBUTAS
PLAlY'IV IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitaruna

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 0-9400
Itezld. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške vičiūte)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

(Arti Archer Avė.)
, - „ x « Valandos: nuo 10 iki 12; 2-—6; 7-9.
Antr. 1-6. treč.ir eešt. pagal sutarties šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
Vai

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51 st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Del valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. Ir 
Šeštad.

Res. tel. GRovehlll 0-5003

LAfayette 3-4949.
Namų — UlklarcreMt 3-7780

Tel. ofiso VL’tory 2-1581
Rez. VIetory 2-0749

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31 st Street
Kamp. Haluti-d ir 31-mos gatvių 

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

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

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

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal Rutartl. 

Telef. ofiso LAfayette 3-0048
_______ Rež.: VVAlbrook 5-3048

IDR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue 
Chicago 29, 111 

pasimatymai pagal sutarties
telefonas REpublio 7-4900 

Rezidencia: GRovehlll 0-8141

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:S0 v. 
▼ak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. VTrginia 7-0034.

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

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

Trečiad. ir kifu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIetory 2-1484. Resid. 2437
W. 02nd St., tel. Itepublic 7-8818. 

Ofiso telefonas — Rlsliop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. (TURI IlGIVftS IR 

ORTOPEOINfcS LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiuus ligoninę
Telef. REpublio 7-2290

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryti- ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. ir 

i kitu laiku susitarus telefonu.

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

kidčia stiklus ir rėmus 
Roddeneldos tet” BEveriy 8-8244 4455 S. California Avė. .YA 7-7381

Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto iki 3 v. p. p.

Ofiso telef. YArds 7—1106 
Rezidencijos — STewart 3-4511

DR. L GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street
(kampas Halsted Ir »6-ta gatve) 

VAJL. 1—4 ir 6:30—8:80 p. p. lt a#- 
dlsn Išskyrus trečiadienius. Atidara

tsštadlenlals lL< vai

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

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šėS- 
♦nd ir sekrnad. tik pagal sutarti.
Jei neatsilieps viršininėti telefonai.

šaukite Mlduny 3-0001

Tel. ofiso PR. >-0440, rez. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vai, 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR, 6-665* 

Rezld. 6000 S. Artesian Avė.
VAI. II v. v. iki 3 p. p.; 6—9 v. ▼.

DR. G. SERNER
LIET’JVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 VVest 85th Street

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

<4VIMD*

Tol. WAlbrook 5-9470
Res. Hllltop 5-I5A0

Dr. Alnander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Mkrųuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue 

▼AL. 2—4 p. p. (r nuo 7—9 v. vak. I 
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso PR. 'SSS. rez. RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

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

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:»o 
Iki 9 vai. Trečiad ir šešt, uždaryta

■'-'•foaas GRovebll' 4-159*
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTH
'•MITUKO AKVNTTTP

•4|».ndr»R o | ? Ir ? 9 \ v pairu
•ualtArima IMv'KruF

2422 W. Mąrųuette Road

P. ŠILEIKIS, 0. P.
< trtliii|Mxlas - ProtezLsta.s

Np' A pa ratai-Protezai, Med. t>«n-
J dažai. Spec. pagalba kojom

(Areh Supports) Ir 1.1. 
Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTnOPF.DI.IGS TECHMKGS LAB.

2850 W. 63rd St., Chicago 29, UI 
Tel. Pltnspect 0-5084.

Perskaitę “Draugą”, duokite 
kitiems!

Skaitykite “Draugą"!
DRAUGAS 

THE IJTHUANIAN DAILY FRIEND
4545 W. 63r<l St., Chicago 29, Illinois,___________ Tel, HJdlow 5-9500

Entered ss Hecond-Class Matter March 11, 1914. at Chicago. Illinois 
Unde. tjie Act of March D. 1879

Men«ber of the Catholic. Press Ass'n 
Puhlisheč daily, ezept Rundays. 

by the
Idthunninn Catholic Press Soclety 
PRENUMERATA- Metama
Cbicagol tr Cicero! 19.00
Kl‘ur JAV te Ksnndni $8 00
ftAalenyla 111.06

Red.VcBe strnlpsnlns mišo savo nuožiflra Nesunaudotų stralpanlų na 
saurn Inos grt»-Hn# »1k |« nekstn susitarus Redakcija uf skelbimu tnets-srtof Irrv 0Vol>d»vvii I’9)nrt9i nrlslim Ai0r<D\nia nreHmoa
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DIDIEJI IR MAŽIEJI
POLITINE DRAMA TIES IZRAELIU

Izraelis pergyvena savo nepriklausomybės kritiškiausias die
nas. Artimųjų Rytų erdvėje susidarė sunki ir pavojinga padė
tis. kuri skandina Izraelį, žemina Jungtinių Tautų garbę ir gra
sina pasaulinei taikai. Įvykiai ties Izraeliu pasidarė vienodai 
dramatiški, kaip Anglijos, Prancūzijos ir Izraelio karinės inva
zijos metu į Egiptą. Nepalaužiamas Izraelio nusistatymas ne
sitraukti iš Gazos ir Aqabos sričių, kol nebus gauta iš Egipto 
visiško užtikrinimo Izraelio egzistencijos ir laivininkystės saugu
mui, rodo, jog Izraelis kovoja gyvybės ar mirties kovą. Jung
tinių Tautų ir JAV nusistatymas, jog Izraelis pirma turi pasi
traukti Iš Egipto teritorijos be jokių sąlygų, rodo, jog taikos iš
laikymas ir laivininkystės atidarymas Suezo kanale šiuo metu 
yra svarbesnis už visus kitus reikalus. Dramatiškųjų įvykių 
ženkle prezidentas Eisenhoweris nsuprendė nutraukti savo ato
stogas ir Artimųjų Rytų padėtį aptarti su Kongreso abiejų par
tijų vadais, kad-dšsiaiškintų ir konkrečiau apspręstų Jungtinių 
Amerikos Valstybių nusistatymą.

DRAMATIŠKI JAV IR IZRAELIO PASITARIMAI
Visą praėjusią savaitę tarp Jungtinių Amerikos Valstybių 

ir Izraelio vyko dramatiški pasikalbėjimai. JAV ir Izraelio san
tykiuose niekada bebuvo didesnio nesutarimo, kaip praėjusios 
savaitės pasitarimuose. Mažutis Izraelis laikėsi kaip didžioji 
pasaulio valstybė. Izraelis, šešis kartus nepaklausęs Jungtinių 
Tautų patarimo pasitraukti iš Egipto teritorijos, bandė padėtį 
aiškintis su JAV už Jungtinių Tautų ribos. JAV žadėjo Izraeliui 
kaikurių patikinimų jo laivininkystei apsaugoti, bet kietai tebe
silaikė nusistatymo, jog Izraelis pirma turi pasitraukti iš Egip
to teritorijos, kad būtų panaikintos visos kliūtys Suezo laivinin
kystės atstatymui. JAV patikinimai Izraeliui buvo nepakanka-

Izraelis yra linkęs greičiau sutikti su Jungtinių Tautų eko
nominėmis sankcijomis, negu be garantijų trauktis iš Egipto 
teritorijos. Izraelis mano, jei jis bus priverstas trauktis iš Egip
to teritorijos be jokių užtikrinimų jo saugumui, tai Egipto Nas- 
seris jausis karą laimėjęs, nors kariškai buvo nugalėtas. Egiptas 
ir toliau puldinės Izraelį ir trukdys jo laivininkystę. Izraelis liks 
dideliame pavojuje, gal didesniame, kaip prieš invaziją. Migloti 
JAV pažadai ir galimas Jungtinių Tautų pareiškimas nėra tik
ras laidas Izraelio saugumui. Notų pasiuntimas agresorių negąs
dina. Izraelis dabar nori saugumo garantijų savo egzistencijai 
užtikrinti. Izraelio siekimai nesiderina su Jungtinių Tautų nu
tarimais. Jungtinių Tautų generalinis sekretorius, sustabdyda- 
mas karo veiksmus Egipte, susitarė su Egiptu, jog visi kiti rei
kalai bus sprendžiami tada, kai visos svetimos kariuomenės bus 
atitrauktos iš Egipto teritorijos.

DIDIEJI IR MAŽIEJI

\ mi.

ATNAUJINTI KYŠIAI

Lenkijos užsienių reikalų ministerijos atstovas Winiewicz kal
basi New Yorke su Japonijos ambasadorium Jungtinėse Tautose Ka
sė po diplomatinių santykių atnaujinimo tarp tų dviejų valst” 
bių. (INS)

, tautos uždavinius, luomų klau- 
įsimą, pasaulio bendruomenės 
sąrangą.

Griežtai pabrėžia teisingumo 
reikalą. Anot jo:

“Jei žmogus įsisąmonintų, 
kad neteisybės turtai ne 
turtina, bet plėšia žmogų, tai 
žmogus užmirštų ir. raktus ir 
kalėjimus.’’

Į rizikingesnį mintijimą auto 
rius nukrypsta, spręsdamas re
ligijos ir valstybės santykius, 
tardamas: “Kadangi nei religi
ja, nei pasaulėžfcra be civilinės 
valdžios, kitaip sakant, be val
džios organų, negali tvarkyti 
socialinių reikalų ir viešojo gy
venimo, tai tuo pačiu jos ir 
turi užleisti vietą nuo tų daly 
kų atpalaiduotai valstybei”.

Jei pripažįstama, kad religi
ja yra tiesa, negali tai nesais-

nuo moralybės dėsnių. Taip 
drąsiai pavedant vien tik val
stybei socialinio ir viešojo gy-

' dytume. Kad nebijotume susi- kurioje spaudoje šis optiniiz- 
rinkti vienon pastogėn. Kad ga-imas buvo išvadintas naivumu, 
lėtume kartu susėsti ir viens j;Naivu galvoti, kad mums įma-į 
kitą prabilti. noma susitarti? Priešingai, vi-i

Paskutinieji metai mus labai s* stebisi, kad nemokama susi- 
ryškiai įspėjo, kad reikia būti|tarti- ir naiviais, nesubrendu-( 
pasiruošus. Nežinia, kas, kur siaia laiko tuos, kurie nesusi- 
ir kada gali nutikti. Kad Ven-Ika,ba. Nesuprantama (nežinia, 
grijds skaudūs įvykiai greitu ka*P žodį “nesuprantama” ir 
laiku nepasikartos kur nors ki- ryškinti!), kad tokioje rimtoje 
toje vietoje už geležinės uždan- padėtyje galvoją žmonės, save Į 
gos, niekas negalėtų tvirtinti. laiką (ir kitų laikomi) protin- 
Taip pat vargu ar būtų prntin- ?a*s, neranda kelio, vedančio 
ga sakyti, kad, iškilus pana- vienon pastogėn! Juk eiliniam 
šiems neramumams, pabaiga i piliečiui aišku, kad iširimo prie 

' bus tokia, kaip Vengrijoje. Gi'jaastys gali būti pašalintos vi- 
jūrai pajudėjus vienoje vietoje, sai paprastai. Reikia tik respek 
vanduo drumsčias visur. Kas tuot* bendradarbių mintis, tiki 
žino, ar panašūs neramumai ir išmesti iš kalbos fašistus, kle-į 
Lietuvos nepalies? Tokiu atve- rikalus, bedievius. Pakanka tiki 
ju protinga, energinga, planuo
ta ir sukaupta veikla gerai ap
spręsta kryptimi yra būtina.
Šiai veiklai reikia būti pasinio 
šus. Reikia numatyti, kas dary

tina kiekviena proga. Ir ne tikvenimo tvarkymą, nesunku nu
krypti į biurokratizmą ir totą-, numatyti veiklos kryptį, bet ir
lizmą.

Negras kalba lietuviškai
Paskutiniame “Lietuvių Die

nų” numeryje platokai aprašo
ma JAV armijos kalbų kursai 
Monterey, Calif. Čia dėstoma 
ir lietuvių kalba. Pažymima, 
kad premiją už geriausią sve
timos kalbos mokymąsi per pa
skutines išleistuves gavo neg
ras seržantas, mokęsis lietuvių 
kalbą. Be to, tame numeryje 
gražiai pavaizduojamas seserų 
Kesminaičių išraiškos šokis Au 
stralijoje. Apskritai, B. Braz
džionio redaguojamos “Lietu
vių Dienos” yra puošnios, tur-

tyti ir valstybės, panašiai kaip|tingos ir aktualios.
j valstybė negali būti atsieta ir Dr. J. Daug ai Ii s

IŠSIŠVEITUS
VYTAOTA3 SEIRIJ1S

įtemptai budėti, kad nepavėla
vus. Uždaviniai, kurių verta ti
kėtis tolimoje ateityje, gali bū
ti tiek dideli, jog jų nepajėgs 
atlikti nei Vilkas nei Talka, 
nei rezistencija, nei diplomati
ja, nors dirbtų ir suprakaitavę, 
bet skirtingomis kryptimis. 
Šiai paruoščiai reikalingas vie
nas Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas, sutelkiąs vi
sas jėgas, kurios mūsų tarpe 
egzistuoja. •

Taigi, įvykiai pasaulyje rei
kalauja budrumo. Gi įvykiai 
mūsų tarpe, kaip juos išskaito
me savoje spaudoje, rodo, kad 
visos mūsų siūlės prasižioju
sios, iširusios. Stoviniuojame 
pusiaukelyje atvėpusiais skver 
nais ir nežinome, ar eiti pir
myn, ar prisėsti ir nusnūsti. 
Kažkada pasiskundžiau vienam 
iš dabartinių Talkos šulų mu-

Jungtinių Tautų spaudimas Izraeliui pasitraukti iš Egipto 
teritorijos ženklina skirtingą mažųjų ir didžiųjų tautų padėtį.
Mažasis Izraelis spaudžiamas, jam žadamos ekonominės sank- ta PirtyJe • Net nugaros garuo- 
čijos. Ties Izraeliu gelbstima taika ir naftos prekyba. Izraelis 1 ^a' r. ^ur ' Tiek laike pašvę- 
spauęlžiamas, nes jis yra mažas. Bet apie sovietinį milžiną ty- 

, .Įima,' kuris Jungtinių Tautų vardu buvo paprašytas pasitraukti 
iš Vengrijos. Pavergtųjų tautų užtarėjas šen. Knowlandas yra 
teisingas, sakydamas, jog yra nusistatęs p^ieš sankcijų taikymą 
mažajam Izraeliui, jei sankcijos netaikomos didžiajam nusikal
tėliui — Sovietų Sąjungai. Izraelis kovoja už savo laisvę ir at
eitį, gi sovietai kruvinaisiais Vengrijos įvykiais parodė, jog jie 
nori palaikyti ir plėsti savo dominavimą laisvės siekiančiuose 
kraštuose.

Tai išsivanota, tai išrišutin- apgaudinėja, ir kad, irgiau 
kad!
' O tų gymelių, nešvarųmėlių 

sta, draugams ir priešams odas' būta. Ir pas visus. Kur dau
bešveičiant. Metų metai praėjo: 
ėmė laiko, kol Vliką pątiesėm 
ant pakopų, užtruko atmirkant 
purvus priešiškoms pavienėms

Jungtinės Tautos, spaudamos Izraelį pasitraukti ir pamirš
damos sovietus, pasirinko ne moralinį principą, kuris joms pa
tikėtas, bet politinį patogumą, kuris visada skausmingas ma
žiesiems ir nuolaidus didesiems. St. Daunys

Puošnios Lietuvių Dienos
Vasario 16 d. proga “Lietu

vių Dienos” išėjo savo viršelius 
papuošusios Nežinomojo Karei- 

_ vio paminklo Kaune ir tauti
niais drabužiais pasipuošusių 
mergaičių nuotrauka.

Įžanginį parašęs Nepriklauso 
mybės akto signataras prel. K. 
Šaulys, vaizdodamuas besisukan 
tį istorijos ratą, atvedusį prie 
Nepriklausomybės paskelbimo.

Atskiru straipsniu pamini
mas Amerikos Balsas, ta JAV 
informacijų agentūros radijo 
tarnyba, duodanti pranešimus 
43-mis kalbomis." Lietuviškoji 
programa kasdien pusę valan
dos transliuojama iš Washing- 
tono ir iš Muencheno. Abidvi 
lietuviškosios laidos kasdien kar 
tojam oš- po tris sykius. Wa- 
shingtono programą perduoda 
siųstuvai JAV-se, Tanžyre, 
Muenchene, Salonikuose. Amer. 
Balso tinklas turi 78 siųstuvus. 
Washingtone lietuvių skyriui va 
dovauja dr.' K. Jurgėla. Gauta 
žinių, kad Amerikoj Balso trans 
liacijų klausomasi net ir kai- 
kuriose koncentracijų stovyklo- 

■. se.
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Ponchiellio opera
“Lietuviai"

“Liet. Dienos” platėliau

NUO UŽS1SENEJUSIŲ
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
. Tie, kurie Ueruiet nuo SENI/. 

ATVIIil/ I lt SKAI IVŽH.! ŽAI'ZDI/ 
nusąli rainiai s6ilS1i ir naktimis

neminėti buvusių ar nebuvusiu1 n,iH*on ju užai-encjuaioH aaiždos 
j-,.* . • , . , . , , • nieifijinii) ir nk:iu ’ Ajirm#. Benų utvi-aiktatonų, klebonų ir zakris*i-)ru ir skandžiu fcuauų uždėkite
jonų valdymų, galvojant ar ne- legui.o ointment Jos gydymo 

JJ ypaioyes palengvins J,įsu skaudSji-
sąmoningai įvykdytų kairiųjų mą ir galėsite ramiai miegoti nak-
išsišokimų. Tik nepašiepti baž- V. Vartok,te ,apKl nuo skau

tai pgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
S1S. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETK.S EOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimų 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskilsios odos dertir-

klaidų, pasitaikiusių mokvmosi vlniy- odos išbėrimu ir t t taipgi 
* - tinkama vartoti vaikučiams, kada

pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo 1S-

nyčion užeinančiųjų ir peklon 
nesiųsti tų gyvų brolių, kurie 
neturėjo laimės mielą Dievulį 
arčiau pažinti. Neminėti senų

ir kūrimo laikotarpy, kaip ne
galima kaltinti suaugusio žmo
gaus, kad jis, būdamas pirmam 
skyriuj, kreivai ir nešvariai 
rašė. Iš kitos pusės, nesiginti 
anų klaidų, kaip bandoma net 
ir negarbingai garbingų žmo
nių, net ir meluojant. Kas buvo 
— buvo ir mirė. Iš kito šono, 
ne tiek jau daug vteni kitus nu- 
skriaudėm, ir buvusius įvykius 
dažnai tapom perkrautai, kad 
tik padus kitiems pašildžius. 
Pagaliau, jei nuoskauda ir pa
liko, Dievas ją atlygins. Užten
ka tik visiems sutarti: vyrai, 
išėjome iš pirties, esame šva
rūs, likime ir toliau švarūs!

Ar šitai naivu, kiekvienas te
sprendžia atskirai. Viena tik, 
atrodo, tikra, kad v?rta per-

sų nedarnia talka. Jis mane nu- įžvelgti mūsų visų pa°kutiniuo- 
ramino: kai bus reikalas, susi-įsius pasielgimus, 'vertinti juos.

<12tų nudegimų. Ji

viršinių odos lisrų. Le 
Kulo Ointnient yra 
parduodama po 75 
et.. $1.25, ir $3.50. 
Pirkite vaistinPseChi- 
enfroj ir apylinkėse— 
Milwankee, Wisc., Ga. 
-v.lnil. ir Petroit, Mi- 
ehiffan arba rašyki
te i r atsiųskite Mo- 
ney oriler į

IJEGUl.O, Department D., 

5618 Wi Edd.v St., Chicago 34, III.

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
4546 S. Wood St., Chicago 
9, Ulinųjs, tel. VI 7-2972kalbėsime. Trumpai po šio po

kalbio man verkšlenančiam ly
giai taip pat atsakė ir vienas iš 
Vliko namų O šiandien jau vi
si galime regėti, kad tasai rei
kalas, kurio laukiama, kad bū 
tų galima susitarti, visą laiką, 
yra, ir jis auga, didėja. Aiški
nimą apie priežastis, mus at- į 
vedusias prie dabartinės kryz-1 
kėlės, esame daug girdėję, bet 
jų suprasti negalėjome, nesvar 
bu, iš kurios stoties jie buvo 
perduoti. Tačiau kad šitaip il
giau klaidžioti negalima, regi-

,me visi, gal išskyrus tik tuos, 
deniu dievai žino kur. Svarbiau, kurie šią padėtį .sąmoningai ar
šia, kad tik naujai nesusitepus, | nesąmoningai palaiko.

giau kur mažiau, ar galėsi su
skaityti ir palyginti tokiuose 
garuose, tokiam tvaike, kuria
me maišėmės (ir dar maišo-

grupėms, o kai perversmo tris-'mės).
dešimtmetis užsitraukė, visi iš į Taigi, nelyginkime, neskai- 
karto pasinėrėm karščiausiuose i čiuokime. Geriausia, sutikime:
garuose. A ta ta!

Ir gerai. Išsinuoginom, pra-
regėjom vieni kitų užslėptus 
gymius, nešvarius paslėpsnius, 
o jei koks spuogas vidury nu
garos net savų akių negalėjo 
būti pastebėtas ar pirštu palie 
stas, kiti nurodė.
' Dar kartą — gerai! Negal
vosime, kad visi kiti juodesni 
už mane, kad mažiau išmano, 

Į kad silpniau rūpinasi mūsų 
bendraisiais reikalais, kad dau-

būta visko, kur gi ne. Bet da
bar štai esame išsišveitę, išsi
blizginę, ir kas mums gali se
nus purvus atgal uždrėbti, jei 
jie nugarmėjo, nutekėjo su van-

nesusiterlinus, kad tik išlikus 
švariam. Ir ryžkimės: švaros! 
Visi švaros!

Paruoštis
Kam taip prireikė švaros? 

O gi — kad vienas kito nesibai

Kas naivu?
Neseniai vienas iš mūsų žy

mesniųjų asmenų parodė opti
mizmo, stengdamasis taisyti 
kaikuriuos plyšius. Greitai kai

atmesti kas bloga 
darniai talkai.

ir ruoštis

AP NORITE BOTI KUNIGAIS?
Tini MMljo&ų K.on*recsoljs, s. a Arklvy* 
kupv Matulevičiaus, MIC, atgaivinta, kviečia 
paa save kandidatus J kunigus. T«val Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe.
Dievui leidžiant Jie darbuosis ir Lietuvoje;
Jie veda mokyklas; redaguoja laikraščius; 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai;
JarbuokltOs po Paneigs švenčiausios vėliava: 
stokite Į TOvų Marijonų Kongregacijų; rašy
kite novldų vedSJul. Laiške pažymėkite kiek 
mokslo balgOte, klek amžiaus tr kok/i svei
katos stovis. Lalška siųskite žemiau paduotu 
ulteiiii

AR NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kongregacija kviečia pas save kandidatus ) brolius, kurte 

)tų įvairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvAse. rašliiiAse 
•uinyčlose ir kitur Labai pageidaujami mokų kokį amatų. Norintiems
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo JAgas. gyvenimą ir sveikatų Dievui Ir Panelei fiven 
41ailsiai. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novlcijato vedėju, 
pažymėkite amžių, sveikatos stovj tr užbaigtus moksliiR

MASTEK OP NOVICES, MARIAN HILLS SEM1NABY, 
CLARENDON HILLS, ILLINOIS

mą sykį jį buvo pastatyta 1874 
m. kovo mėn. 7 d. Milano Scalo- 
je. Ta opera buvo labai šiltai 
sutikta, ir kompozitoriaus var- ! 
dą gražiai išgarsino. Antrą kar- 1 

j tą ta opera buvo pastatyta 1875 
m. taipgi Milane. Šiuokart ji su 
silaukė dar didesnio pasiseki
mo. Kompozitorius ją buvo pa
taisęs ir pavadinęs nauju vardu
— Aldona. Tokiu vardu ji buvo 
pastatyta Peterburge 1884 m., 
Milane — 1889, Buenos Aires
— 1903 m.

Operai libreto parašė Ant. 
Ghislansoni, remdamasis A. Mi k 
ckevičiaus veikalu Konradus 
Valenrodas. Tas pats autorius 
parašė ir operos Aidos tekstą. 
“Lietuvių” arba “Aldonos” ope-. 
ros tekstas sudaro 500 stambių 
puslapių. Ją išleido operų lei
dėjas Ricordi. Opera turi pro
logą ir tris veiksmus. Svarbiau
si jos veikėjai: lietuvis kuni
gaikštis Arnoldas, jo sesuo Al
dona, Aldonos vyras Valteris, 
senas vaidila Albanas, Konra
das Valenrodas, Vytautas.

Tas žinias pateikia J. Tini- 
nis.

PAULIUS JURKUS.

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

34 tęsinys
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VAKARĖLIS siaučia, kai Julius pakyla laiptais 

į salę ir kakta susiduria su Linkrim.
— Kodėl agitavai pas Norvaišus? Esi šalia kur

so: mes tokius vaidinimus boikotuojame!
— Pradedantiems reikia padėti, — juokiasi Lin

kus. — Bet jei boikotas, bendra blokada, ir aš savo 
kreiserį išstatysiu kovai!

— Visai gerai! Glauskis prie mūsų, neprakiši. 
Pakalbėk su žmonėm, nupeik vaidinimus, vėliau ne- 
isspruk. Dar liko pas mane, užeisim!

Linkui toliau nereikia aiškinti. Jis tik mirksi, 
ploja Juliui per petį, tempia į salę ir čia, aurądęs lieps- 

| nojančių reikalų, įsimaišo žmonėse.
1 — Dutki! keikiasi vienas. — Ar gali žiogas skęlb-
j ti blokadą žvirbliui? Vistiek žvirblis prarys! Ai jam 
j taip užblokuosiu, kad nebežinos kur sprukti! Šmir- 
' gelis!

ap
rašo italų kompozitoriaus Amil 

-•-karo Ponciellio sukurtą operą
*o

-Julius nustemba, bet jei Linkus kviečia, tai rei- jis nuolat seka Liną, tai linkteli, tai pamoja gal- 
kalas rimtas. Kodėl neiti. va į Juliaus pusę, tai lūpas sustato ir nusijuokia..

Po sale, rūsiuose, keli dideli kambariai su vir-l Lina rami. Jai patinka čia. Atsiprašo, kad už-
tuve, indauja, stalais. Ten susimętęs artistų spiečius, 
pagelbininkai, draugai, svečiai. Kuksi vachmistras,
Tiesdamas ūsiukus, žarsto komplimentus merginom. ■ simus 
Mokyklos vedėjas su žmona suka ir suka pasieniais Įeina abu kunigai 
nerasdami, kur prisiglausti.

Linkus čia kaip savo namuose. Grūdasi, įsaki
nėja, sodina, tvarko, pilsto, pats išgeria, suragina.
Julių pristato su visa pagarba kaip garsų vaidilą, 
kuris atėjo pasidžiaugti naujų vaidilų laimėjimais.

kimus. Tyliai dėlioja žodžius kaimynui mokytojui, 
kreipias į buhalterį, šis atsako oficialiai j jos klau-

Buhalteris linksi ir žodžiais mandagiais palydi rankų Lina taip- pat,

Vikaras, pasodinęs kleboną 
stalugalėje, pilsto cukrų ir sustoja. Julius čia! Ir 
Lina! Iš kur atsirado?

— Kunige mieliausias, — kužda Linkus prie ša
lies. — Aš atsivedžiau. Julius vargšas, neturėjo, kur 
dingti. Man jis pats nusiskundė, kad jį pamiršo. Ir

paspaudimus. Linkus prakasa lizdą, kur šį paukštelį 
patupdys. Iš vienos šalies sodina ponią mokytoją, net 
ranką pabučiuoja; iš kitos pusės vieta lieka tuščia. 
Tada šutina į viršų, nardo tarp žmonių ir jieško 
“kvietkelio”. Štai ir ji, Lina, ką tik atėjusi. Čiumpa 
ją ir lekia kūlversčiais, deda polką su užkirtimais.

— Malonu taip linksmintis!—šniokščia nukritęs 
ant suolo. — Tai bent vakaruškos, kokių nebuvo nuo 
didžiojo karo! O tu, lakštingalėle, tai šoki! Brangus 
malonumas su tavim striksėti! — Staiga pasilenkia 
ir kužda į ausį: — Kur velnias nunešė tave? Jieškau 
užsimųšdąipas, o tavęs nėr! Apačioj baliuška! Ten 
Julius nerimsta. Liepė tave surasti!

Jis nelaukia, kol Lina susius sprendimą. Šoka ir 
tempia už rankos. Grūsdamasis pro žmones, dar kle
ga, giria vaidinimus. Laiptuose smilko į ausį: — Ba
landėli, tu taip nesipūsk! Man gaila Juliaus. Toks 

Plavinėdamas tarp žmonių, vis seka Julių, šis gi bičiulis, dar ko gero nusižudys dėl tavo grožio, varg

Vikaras tačiau nepyksta. Gerai, tegu jungias į 
jų draugystę.

Klebonas pamažu vedžioja žvilgsnį per visus. 
Ilgiau sustoja ties vyrais. Gal kuris bus šlapias, vien
marškinis. Kaip tau! Visi šaunūs ir galingi ber
nai! O jei ko trūksta, nepaklausi. Kasgi ten už mo
kytojos gelsvų garbanų švytruoja naujutėlaičiu kos
tiumu? Julius! Pas savo priešininką vikarą atėjo sve
čiuotis. Ir Lina ten puikuoja. Kas čia dedasi?

Bet kur Samanė
Tuo metu pasigenda jos ir vikaras. Klausinėja 

kitų. Niekas jos po vaidinimų neregėjo. Tada kuni
gas išeina į salę ir grįžta nesuradęs.

Girkšteli lauko durys. Klebonas pirmas pamato 
baukštų veidą, nuleistas akis. Tai Samanė. Nori ji 
praeiti į kitą kambarį, kur sudėti dviračiai.

— Samanė! — kreipiasi klebonas.
— Kur tu buvai? Sėsk arbatos! — vikaras paky

la iš vietos.
— Neee ..., — atsako ji tyliai.
— Tu nieko šiandien nevalgei. Tavęs laukėm, 

kur buvai dingus?
— Buvau su Algiu pasivaikščioti. Taip karšta 

buvo ... — sumykia Samanė ir purio galvą.
Klebonas net kvapą sulaiko. Parausta, delnu 

braukia kaktą ir atsikelia pūsdamas.

(Bus daugis u)

šas, prie stalo. Tu jam pamirksėk, žodelių nesverk 
kaip vaistinėje, gali vieną ir lyčną pasakyti. Ne
pakenks!

Prie stalo praneša visiems, kad atvedęs dar vie
ną brangų kvietkelį. Triukšmingai pristato ir sodi
na šalia Juliaus. Tada nusliuogia, kur tirščiau žmo
nių, ir klesteli atsikvėpti.

— Kokiais kreiseriais dabar prasimuši pro šią 
blokadą? — šypsosi Linkaus plikas pakaušis. — Jei 
kunigužis ir užpuls, negi nepasitensinsiu.

-f sustoja prie vien®, prie kito. A'ifikiai zirzena buhąl
.. . . ~ terėlis. Ir Linkus tuoj sumoja: reikia išvesti iš salės.
Aistis apie pastovios taikos , Apačioje artistų vakarienė. Toks vaidila ten būtinai 

sąlygas • reikalingas. Nors ir nekvietė, bet ten mažiau pavo-
“Lietuvių Dienos” toliau tę-! jingi vandenys. Apkamšys merginomis, ir jis nė 

šia Jono Aisčio straipsnį apie'viaukš!
pastovios taikos sąlygas, čia Prišokęs nusitempia Julių į šalį:

— Eime, brolyti! Tavęs visur jieško. Artistai 
ima burnelę, arbata užgerdami. Liepė atvesti. Nori 
sušlovinti!

autorius sprendžia žmogaus 
laisves, garbūvio, rasinio sugy-

‘I Lituani" (“Lietuviai”). Pir7 veninio problemas, šeimos ir

t
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Solistams Akomponuos A. SKRIDULIS. 
Programos pradžia. 7:30 vai. Šokiams 

gros B. PAKŠTO orkestras.
Visus maloniai kviečia dalyvauti

MAS VALDYBA

BAŽNYČIA ŠIAURĖJE

Popiežiaus komandos sunkiesiems uždaviniams — kam
bario temperatūra. — Raitoji policija su lėktuvais. — 
Kryžius ir gitara. — Gyvenimas be taupymo sąvokos.

— Arktikos Don Kichotas
J. PRONSKUS, Winnipeg, Canada

Dvi vienuolijos — Caritas se
serų, populariai vadinamų “pil
kosiomis seselėmis”, "gailestin 
gosiomis seserimis” ir Marijos 
Nekalto Prasidėjimo oblatų tė
vų misionierių vienuolija yra 
pastatę nesugriaunamus savo 
veiklos paminklus Kanados šiau 
rėje. Ne iš granito ir marmuro, 
ne iš medžiagos, nes šiaurėje 
paminklai yra tik akmenų krū
velės, skubomis sukrautos ko
kiam istoriniam įvykiui prisi
minti arba kurio pionieriaus 
kapui paženklinti, — o dvasios

būtiniau-l maistą ir pasidaryti 
sias reikmenis.

Po eilės metų tėvui Henry 
pastatyta bažnytėlė ir patalpa 
jam pačiam gyventi.

Tėvas Juozapas 
Antras pavyzdys, tėvas Juo

zapas Buliard, ryžtingas 
misionierius, kovojęs su Šiau
rės žiaurenybėmis nuo 1939 
metų, pereitą rudenį žuvęs ne
toli nuo savo misijos prie Gar- 
ry ežero apie 50 mylių į pietus 
nuo Arktikos Rato.

Žinios apie tėvo Bu bardo ne

PASITARIMAI

McCarthy kalbasi su scn. Byrd. šen M.Carthy yra priešin
gas, kad generolui Zvvicker būtų pakeltas laipsnis. (INS)

paminklus. Per daugiau kaip laimę pasiekė tėvus

namie neturi kada ilsėtis. Kiau-i Atabaskos paežeriais buvo su- 
rą savaitę lankytojų vilkstinė, radęs labai “karšto' 
nenutrūksta. Vienas ateina pra

. (šyti pataisyti jo valties moto- 
oblatus rjb kitas vaistų nuo skilvio, ki-

Vietos imtynių papročių 
įiynėjas

Tėvas Bernardas atstovauda
mas ir savo laikraštyje ginda
mas vietos žmonių papročius ir 
reikalus, neretai turi atsidurti 
ir valdžiai opozicijoje "Prob
lema šiandien yra ne atversti 
čiabuvius, bet pamokyti juos 
gyventi pagal Dešimtį Dievo 
Prisakymų”, jis sako. Jis yra 
priešingas eskimų ir indėnų "ei 
vilizavimui”. “Juo labiau mes 
juos subsidijuojam pašalpomis, 
tuo labiau juos atpratiname gy
venti savo gyvenimu, tuo la
biau juos darome valdžios glo
botiniais. Verčiau kiekvienam 
duoti po palapinę ir spąstus ir 
pasiųsti vaikus į mokyklas su 
išlaikymu, kad jie patys būtų

laisvi verstis savo nepriklauso- 
rnu gyvenimu, o ne statyti 
jiems modernius namus ir lauk 
Ii jų kas penktadienį ateinant 
maisto davinio atsiimti”.

"šiai kodėl mes jų nenorime 
apgyvendinti miesteliuose (for
tuose). Tai sudaro daug mora
linių problemų. Jie gembleruo- 
ja, verda naminę ir neretai su

du šimtus metų čiabuvių širdy
se pastate paminklus tie tylūs 
ir daugiausiai niekam nežino
mi Dievo pienieriai.

Tėvų Oblatų ordinas yra ku
nigų organizacija, pašventusių 
savo gyvenimą tarnauti varg
šams tolimiausiuose pasaulio Odinio 
užkampiuose, pradedant lietin
gais Afrikos raistais, Amazo
nės džiunglėmis, Saharos ty
rais, Bolivijos kalnais, baigiant 
Šiaurės ašigalio amžinaisiais 
speigais. Viso šiuo metu yra 
263 oblatai kunigai, iš kurių 
115 dirba išsiskirstę po 205 mi
sijas Kanados šiaurėje. Jie yra 
pupulariai vadinami “Popie
žiaus komandos, specialistai 
sunkioms misijoms”.

Prieš šimtą metų pirmieji ob- 
labai atkeliavo žemyn Macken- 
zie upe, per tuomet niekam dar į 
negirdėtus šiaurės girių platy- i jais 
bes, pasiekdami Arktikos van
denyno krantus, iš dalies kaip 
misionieriai, iš dalies kaip tyri
nėtojai. Jie perplaukė sraunius, 
pavojingus upių krioklius silp
nose indėnų valtyse, perbrido 
neišmatuotas tundras, badavo 
ir gaišo, gyvendami ir miego
dami sniege iškastose duobėse 
ir misdami, ką šautuvu nudėjo, 
arba kad ir pasiekę žmonių so
dybą, valgė žalias žuvies gal
vas kvapą užimančiose indėnų 
ar eskimų palapinėse, savo ran
komis pirmiausiai statydami 
misijas ir bažnyčias.

Gyvenimo ir veiklos sąlygos 
veik niekuo nėra pasikeitusios 
ir šiandien. Kaip pavyzdį čia 
trumpai patiekiu trijų tėvų ob
latų gyvenimą, koks jis yra 
šiandien.

' Tėvas Henry
Žymus prancūzų šiaurės ke

liautojas de Poncins savo nese
niai išleistoje knygoje “Kah- 
luna.” (kas eskimą kalba reiš
kia “baltaodis”) aprašo savo 
apsilankymą pas seną savo 
draugą, tėvą Henry, gyvenan 
tį ir einantį misionieriaus parci 
gas Peily Bay, Arktikos archi
pelage.

Churchilyje per eskimus, atke
liavusius čia dalyvauti Kalėdų 
pamaldose. Žinia, kad tėvas Bu 
liard nuskendo Garry ežere es
kimams perdavęs tėvas Henry, 
kurs pats patyręs iš kitų eski
mų. Nors Kanados raitoji poli
cija su įrankiais skenduolį iš

tas aprišti žaizdą, kitas arba
tos išgerti ir pasišnekėti, pata
rimo gauti, pasiklausyti gita
ros arba

i?
nugabenti

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

musu specialybė

Prccin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS. sav.

4058 Archer Avenue

7-2481

uramjaus
siūlę, už kurią jam buvo pa
siūlyta 100.000 dolerių. Deja 
reikalas susivėlė legalizmo pro 
cedūroje ir atradėjas nieko ne
begavo. Be to jis yra pageri
nęs roginių šunų veislę, sukerg-

laišką že- damas Sibiro samojedų šunų 
myn ar augštyn paupiu. Jis veislę su vietinių eskimų “hus- 
klauso išpažinties, moko vaikus kies„ veisle> išvystant stiprius> 
katekizmo, pasiunčia žinią “tau . . , . ....
tos vadui” (indėnų) Hyaeintui, P^^gius, ilgakojus šu- 

ežero ištraukti lėktuvu !kad šis paskclbtų savo gentei,'P^^ancius bristi giliu Telefonas VIrginia
‘ tačiau neteko!** Mišios bus laikomos S va-i«n»egu.

| landą. Grįžęs įbuvo nuskridę, 
girdėti, kad būtų 
ną rasti.

pavykę lavo- savo butą, kur j 
sienose kabo sniego vyžos, du i 
baltųjų lapių kailiai ir maistui) 
susidėti maišelis įš karibii brie
džio kailio, kryžius, gitara ir. 
keli jo paties piešti paveikslai, į 
ji pasikaitina briedienos bryzą j 
ir pavalgęs lenda
poilsio.

į miegamąjį

Jis kone pasidarė labai tur
tingas, nes beklajodamas prie.š- 
kambarinių uolų pašlaitėmis

Tėvo Buliardo gyvenimas 
sunkiose ir pavojingose Arkti
kos srityse yra kupinas sukre
tančių momentų. Nuo savo atvy 
kimo iš Prancūzijos jis jau tris 
kartus buvo rimtame gyvybei 
pavojuje, iš kurio stebuklingai 
buvo išsisukęs. Sako, trečias 
kartas nemeluoja, bet tėvo Bu
liardo atveju buvo ketvirtasis 
kartas... Jis flirtavo su pavo- 

kiekvienoje kelionėje po
savo “parapijos” neišmatuotas į 
dykumas. “Tas žmogus yra ne( 
iš šio pasaulio”, kalbėjo jo ben-' 
dradarbis Vinipege. “Būdavo 
jis užsivelka savo sutaną. Pa
klausi, kur jis rengiasi? Atsa-| 
kys: vykstąs lankyti ką nors 
iš savo parapijonų už kokių 65 
mylių. Ir išvykdavo”. Vos ke
liems mėnesiams praėjus po at
sikėlimo į Šiaurę jis buvo įkri
tęs į ežerą per įlūžusį ledą ir 
tik stebuklais išsigelbėjo.

Tėvas Bernardas
Trečias pavyzdys — tėvas 

Bernardas Brown, amerikietis, 
šiandien gyvenąs ir misionieriau 
jąs Aklavike, Mackenzie upės 
deltoje prie Arktikos vandeny
no. Tėvas Bernardas be savo 
tiesioginių pareigų dar yra pats 
dailidė, pats medžiotojas, žve
jys, šunų varovas, architektas, 
muzikas, mechanikas, fotogra
fas, rašytojas, redaktorius ir 
mėnesinio žurnalėlio “Akla vi k 
Journal" leidėjas. Jo “parapi
ją” sudaro indėnai, eskimai, 
metisai (pusrasiai), barzdoti 
anglai, kadaise buvę nuotykių 
jieškotojai ir dabar čia įklimpę 
nebesugrįžtamai, čiabuves vedę 
nordikai ir vienas čia net iš Fid

Jis rado tėvą Henry, gyve-1 J* atklydęs... 
nantį akmens urve kalno šiai-Į Iš savo “rezidencijos” Akla

vike, kur yra medinė jo patieste, kur buvo taip neapsakomai 
šalta, jog “kambaryje” žiemos 
metu prie žemės temperatūra 
laikydavosi iki 50 laipsnių že
miau nulio... Čia tėvas Henry 
turėjo ne tik gyventi ir mie
goti, bet ir dirbti ir kunigo pa
reigas atlikti, laikydamas Mi
šias kailiais apsivilkęs prie ruo

pastangomis pastatyta bažny
tėlė ir gyvenamas namelis, jjs 
kas žiemą išvyksta šunų rogė
mis į mažiausiai pusantro tūk
stančio mylių kelionę savo pa- 
rapiečių lankyti. Jis savo žmo
nes labai gerai pažįsta ir jis ir 
savo pamokslus pritaiko taip,

nio riebalais dogančio žibinto, kad jie suprastų. Pavyzdžiui,
klausyti eskimų išpažinties 
sinego tunelyje, vedančiame iš 
lauko į jo urvą, ir susigūžti ant 
savo gulto “kambario” palu
byje, siūdamas ir lopydamas 
savo apdarus ir šunims pakink 
tus. Nors jo "parapija" apėmė 
tūkstančius mylių ir jis daug 
laiko praleisdavo sunkiose ir 
nuotykingose kelionėse, bet tu
rėjo nemažai laiko praleisti ir 
“namie”, nes pačiam reikėjo 
sau ir savo šunims susižvejoti

jis papasakojo apie tinginį bėb 
rą, vardu Jurgis. Jurgis pralei
do visą laiką, lošdamas su vyru 
kais pokerį bei skambindamas 
gitarą,--kol jau buvo per vėlu. 
Ir Jurgis įšalo į ledą, kaip at
sitinka su daugeliu žmonių, ku
rie nepaisydami gyvenimo pa
reigų esti mirties užklumpami, 
nespėję padaryti gerų darbų.

Grįžęs iš tolimų kelionių per 
ilgą, tamsią Ištisos žiemos nak
tį ir speigus bei audras, jis ir

■y-
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P£R 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA 18 

PELNINGIAUSIA 
taupymo

• F NOROVf

4038 Archer Avenue ui lai-67,9 
AUGUST Ša L DŪK A S Pr.rlrt.~~

10 Atsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti 
Standard Federal Taupymo B-vėje

1. Stipriausia Taupymo Bendrovė Chicagoje.
2. Turtas ............................................................... $58,000.000.00
3. Atsargos Fondas virš ...................................... $5,000,000.00
4. Standard Namas ir visi įrengimai vert. virš $1,000,000.00, 

bet knygose rodoma už $1.00.
5. Pakėlėme dividendą 1/4% visoms taupymo sąskaitoms.
6. Visados išmokėjome Taupytojams pagal pareikalavimą 

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

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

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

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

CHARTERED AND SUPERVISED BY 

THE UNITED STATES GOVERNMENT
JIJSTIN MACKIEYVICH, President 

-IITSTIN MACKIEWICII, Jr., Vice-President

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

snl Standard Federal Savings
'WTi
iLw

x • AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

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

PHONE: VIrginia 7-1141

simuša, kai pasigeria, bet labai 
rętai tesimuša, kai blaivūs. 
Skirtumas kaip dienos ir nak
tys yra čiabuviai miestelyje ir 
tie patys čiabuviai kur miške 
papapinėse, kur jis kas savai
tę eglių šakomis naujai iš-, 
kloja savo grindis. Čia jie yra 

(Nukeltu. į 5 psl.)

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

GRANE SAVINGS ANO IdAN
ASS’N

2555 VVEST 47th STREET LAfayette 3-1083
B. R. Pietkicwicz, prez.; E. K. Hetkieulez, sekr. Ir advokatas

Mokame unkštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkame 
valstybės botum. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti ai Įdarydami .siyskain, šiandien. Apdrausta iki JĮO.OOO.

Darbo valandos pirrnad. ir ketvirtad nuo d iki 8 vai vakaro 
antr. ir penk 9 iki 5, treč uždaryta, o šeši nuo 9 iki vidurdienio

1
Na”-’" į

1957 BUICKAS 
Tik

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

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

miiiiiiiimiiiillllllllilllllllllllilllllliillimiiiiiiiiiiiminiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiie

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Del artimų ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO. MTUANICA AVĖ., CHICAGO, ILE. 

Telefonas — FRontier 6-1882

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldą perkraustymas as

meny turinčią ilgą patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne fl»e„Telef. VIrginia 7-1097

S GRADlNSKAS
J. G. ’IISLEVISION OOMPANY

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

TV APARATAI: paprasti ir spalvoti, automatiški, valdomi nuo folo. 
nešiojami, Jungiami prie nutomnblllo baterijos. PATEFONAI: virtiniai 
Ir užsieniniai, paprasti, nešiojami, automatiški, Hi-KI, batertjlniai. RA- 
PIJAI: vietiniai ir vokiški, AM, KM, trumpnu bangos, keliais garsiakal
biu,Itt, staliniai, kabinetiniai, nešiojami, kišeniniai, tranz,turiniai.

ATIDARA IR SKKM. nuo II vai. linri 3 vai.

NARIAI LimiVlĮ IAIII’ IK SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namą Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

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

i i



Penktadieniu vnssrlo DIENRAŠTIS DRAUGAS,’CHICAGO, ILLINOIS

KAIP IŠJUDINTI LIET. BENDRUOMENĘ
Žvilgsnis į Bendruomenę iš centro. — Bendruomenei 

plėsti reikia daugiau talkininkų. — Kaikuriose vietovė
se permaža aktyvumo. — Nepakankamai įsisąmoninta

tautinio solidarumo reikšme. — Sukrečią pavyzdžiai 

.ĮVIJĘS STANIŠKIS, CIevelaiMl, Ohio

Gerai, kad spaudoje pradėta ( 
daugiau rašyti apie JAV Lietu
vių Bendruomenę ir jos vargus.
Paskutiniu metu “Drauge” bu
vo keli A. Erdvilo straipsniai 
Bendruomenės klausimais, ku
riuose iškelta nemaža svarstyti
nų sumanymų. Neseniai L. Va
liukas ten pat rašė apie sustin
gimą JAV Lietuvių Bendruome
nėje. Jis siūlė daugiau popula- 
rinti Bendruomenės idėją, palai
kyti glaudesnį ryšį su padali
niais, centrui rodyti daugiau ini 
ciatyvos. veikliau reikštis LB 
Tarybos nariams ii- įtraukti ak
tyvias apylinkes, kad padėtų su
organizuoti naujus vienetus.

Buvo ir daugiau straipsnių 
“Drauge” ir kituose laikraščiuo
se. LB Centro Valdyba yra dė
kinga straipsnių autoriams bei 
redakcijoms ir norėtų, kad Ben
druomenės klausimais dar dau
giau būtų rašoma ir jos reikalai tinko, 
diskutuojami spaudoje. Juk Bon Ry-Vs SU padaliniais

Gera būtų turėti centre bent

Teisybę I. Valiukas rašo, kad 
daugelis lietuvių nieko nežino 
apie pačią Bendruomenę, bet ne
reikia pamiršti, jog taip pat dau
gelis lietuvių, kurie jau žino, ne 
tik nenori prie darbo prisidėti, 
bet aplamai nenori apie Bend
ruomenę nė girdėti.

Atrodo, kad straipsnio auto
rius pervertina propagandinių 
knygelių ir lapelių reikšmę, y- 
pač kai rašo apie čia gimusių 
įtraukimą į Bendruomenę. Pir
miausia į Bendruomenę turi at
eiti tie, kurie dar ir lietuvišką 
laikraštį paskaito, o tokių dar 
daug tūkstančių yra šalia Bend
ruomenės, Nemanome atsisaky
ti ir tų, kurie lietuviškai jau ne
bekalba — svajojame apie ang

liškai kalbančiųjų apylinkes. CV 
jau senokai nutarta ir pavesta 
paruošti net leidinėlį anglų kal
ba; gaila, kad jo parengimas už-

KAKALIENK L1SABOMJOJ

Portugalijos užsienių reikalu ministeris prof. Cunha sveikino 
Anglijos karalienę Elzbietą besilamkanččią Portugalijoj. (1NS)

Be L turi tėvas Bernardas ir 
savo nuotykių bei artimų susi
dūrimų su mirtimi. Apie vieną 
tokį jis papasakojo. Jie žiemos 
metu važiavo šunų rogėmis 
gerai pravažiuotomis provėžė- 
mis į Fort Franklin prie Didžio 
ja Lokio ežero. “Visa, ką aš da
riau, buvo negerai”, jis sako. 
Jo pirmasis šuo (vadovas), bėg 
damas per arti, nuolat užmin
davo jo siego vyžas ir jį išvers
davo iš kojų. Jis iškinkė vieną 
atsiliekantį šunį, kurs visai at
siliko ir beregint buvo vilkų su
rytas. Jis apsistojo dauboje nak 
vynės, kur jo laužas, sniegui 
apačioje pradėjus tirpti, įsmi
go ir užgęso. Jis pririšo šunes 
arti rogių ir jie suėdė maisto 
atsargą. Vadovas šuo perkando 
pakinktus ir paleido kitus ke
turis šunis. “Tamsoje turėjau 
baisiai sunkų uždavinį šunis su 
gaudyti ir pririšti.” Negana to, 
per naktį sniego pūga užlygino 
kelio pėdsakus. Laimei, kitą die 
ną jį rado indėnų būrys ir gyvą 
atlydėjo į Frankliną.

QI£IP’Q SELF
SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBR00K 5-8202

druomeinės apimtis yra visuoti
nė ir jos darbai — dideli.

Visų rūpestis
Bendruomenė turi rūpėti vi-Į 

siems, nes tai mūsų visų reika
lus. Bet reikėtų vengti Bendruo 
menės reikalus vertinti, žiūrint 
pro partinius akinius, kaip ne
seniai padarė vieno savaitraščio 
redaktorius.

L. Valiukas į Bendruomenės 
reikalus ir jos vyriausių organų 
darbą pažiūrėjo iš tolimosios Ka 
ltfornijos. Savo straipsnyje pa
teikė gražių minčių ir vertingų 
sugestijų. Kaip paprastai, ste
bint iš periferijos centro darbą, 
jis atrodo vienaip, o, žiūrint iš 
centro, tie patys reikalai mato
mi kitokioje šviesoje. Todėl no
rėtume bent trumpai pasvarsty
ti,* ar Bendruomenės veikimas iš 
tikrųjų yra sustingęs ir kokio
mis priemonėmis jos darbą rei
kėtų suaktyvinti.

Narių telkimo vajus
Išrinkus pastovius Bendruo

menės organus, anot L. Valiu
ko, buvo tikėtasi, kad Bendruo
menės organizavimas pajudės 
didele sparta į priekį, ir į veiklą 
bus įtraukti tūkstančiai lietuvių. 
Taip galvojo ir sudarytoji LB 
Centro Valdyba. Jau pirmame 
spaudos pasikalbėjime su CV na 
riais (“Lietuvių Dienos”, 1955 
m. spalio mėą.) buvo mestas šū
kis — sutraukime į Bendruome
nę bent 50,000 lietuvių! gis už
simojimas buvo tvirtai pagrįs
tas svariais argumentais CV 
sveikinime — atsišaukime, pasi
tinkant 1950 metus. Tai mė
ginta popularinti ir kitomis pro
gomis. Bet kas ir kaip į tą gra
žų šūkį reagavo? O gi — abso
liučiai niekas! Jokio žodžio 
spaudoje, jokio garso iš apygar
dų bei apylinkių. Nei paskati
nančio, nei papeikiančio, šioje 
mirtinėje tyloje CV apsidairė, 
norėdama patirti, kiek ir kokių

vieną apmokamą tarnautoją. 
Apie tai kalbėjo ir Tarybos na- 

i riai paskutinėje sesijoje; bet, de 
ja, menki ištekliai to neleidžia. 
Gyvenime esama kuriozų! Štai 
Vokietijoje pasilikę lietuviai gy
vena vargingai ir yra šelpiami, 
bet Voketijos LB Krašto Valdy
ba įstengia apmokėti du valdy
bos narius, kurie gali atsidėti 
tik šiam darbui. Neseniai pa
prašė, kad šio krašto CV paskir 
tų kas mėnesį po 100 dolerių 
trečiam žmogui apmokėti, nes 
padidėjęs darbas dėl pajieškoji- 
mų. CV nesutiko, nes savo Ben 
druomenės reikalams neįstengia 
apmokėti nė va'dybos nario, nė 
pasamdyti specialaus tarnauto
jo-

Bažnyčia šiaurėje

(Atkelta iš 4 psl.) 
švaresni, sveikesni ir laimingos 
ni visais požiūriais”.

jis jaučiasi laimingas, gyvenąs 
tokį gyvenimą, kokio svajojo. 
“Netrunka ilgai”, jis sako, “pri 
prasti prie dalykų, kurie pra
džioje atrdodo pasišlykštėtini.

“Jie yra tikrai geraširdžiai KaiP tai verdamų žuvų galvų 
žmonės”, sako tėvas Bernar- kvapas ir kiškio akių valgymas, 
das. “Jie tebegyvena tikrą ank- Tačiau tai yra geriausios žu- 
stybųjų krikščionių idealųjį gy v'es *r gyvulio valgomosios da- 
venimą. Jie viskuo dalinasi sa- ty8- Daug kas tenka išmokti iš 
vo kaime ir viskuo dalinosi ke- vietinių. “Čia žmogus pripran- 
lionėje. Jiems nereikia sakyti i ti prie pagrindinių būties sąly- 
pamokslą apie gerąjį samaritie- S'J- Pagauni sau maistą. Varai 
tį. Šiame krašte kiekvienas pir-i8^0 šunes- kur«e velka per snie

gą namo tavo ir savo maistą. 
Pasigaminęs valgai su tikru 
apetitu. Paskui susivynioji į 
miegamąjį maišą, padėtą ant

NAUJI LIETUVIŠKI 

REKORDAI
PO $1.50 VIENAS .

Laimutė ir Palvis. Solo ir Polka su 
daina.

Vežė mane iš Namų ir Klumpės. 
Budriūno kvartetas.

Šauksmas ir Alutis. Budriūno- 
kvartetas.

Gyvenimo Aidu ir O, Dalele. Bud
riūno kvartetas.

Valcas ir Žvakė ir Plaštakė. Bud
riūno kvartetas.

Subatos Vakarėli ir Tėvynei. Bud
riūno kvartetas.

Dariau Lyseles ir Jonelio Polka. 
Solo šaukevičius.

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

P*' $1.00 VIENAS:
Ramu čia gyventi ir Šlama Šilko 

Vėjas. Rūtos kvartetas.

FEltKlIAKY-VASAItlO 21, 22, 2» ii. <1.

BISųiIIT T1IREE STAR COONAC Fifth $4.63

HENNESSY THREE STAR COGNAC, Fifth $5-09

IMPORTUI) FRENCH BRANDY Fifth $3.29

KIJAFA VVINE Fifth• $|.6I)
CINZANO VERMOUTIl

Dry or Sweet Fiff.lii $-|39

NEW YORK STATE CHAMPAGNE
OR SPARKLING BERGENDY Eiti h $1.98

ASSORTED SWEET <& DRY VVINES Fifth 69c
IMPORTE!) EREME OF BANANA

OR PINEAPPLE L1UEEER Fifth $4.98
KREPN1K (HONEY PENEI1) Fifth $3.39

X — — -  J------ JL
PEACH OR GINGER BRANDY Fifth $3 29

pjplVAUSTAS PERKftąyjjy OŠ
IŠ TOLI IR ARTI 

NAUJI OlOeil T&OKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO (RANK/A! 
usų Merų arterinias - pigus m sąžiningas patarnavinai

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 V/. 69 St. CHICAGO 36, (Ll Tei. WAlbt(,oi< 5-9209

M0VIHC

eglošakių paklojimo ir užsikuri Pakirsiu Berželį ir žygis į Vilnių
cigaretę. Vyreli, tai gyveni
mas! Tokio civilizacijoje nera-

Nors šiame krašte lietuviai 
gyvena gana pasiturinčiai, bet 
jų Bendruomenė neturtinga.

L. Valiuko nuomone, tas ap
mokamas tarnautojas bent ke
liolika valandų kas savaitę skir
tų susirašinėjimui su apylinkių 
valdybomis ir paskirais l’etu- 
viais. Reikia įsakmiai pabrėžti, 
kad dėl apmokamo tarnauto
jo neturėjimo šis reikale s ligšiol 
nė kiek nenukentėjo. LB Cent
ro Valdyba, b'veik išimtinai jos 
pirmininko St. Barzduko dėka, 
šiuo reikalu yra be priekaišto. 
Visiems Bendruomenės padali
niams, Tarybos nąriams, spau
dai (15 laikraščių', lietuviš
koms institucijos ir dnr, paski
riems asmenims regulariai jau 
antri metai siuntinėjamas 9 — 
10 pusi. biuleteni*. Jame infor
muojama ne t'k apie CV darbus 
ir sumanymus, bet duodama me 
džiagos ir apie visos Bendruo- 
menės veiklą. Paskutinio nume
rio buvo išsiuntinėta 263 egz.

Be to visiems padaliniams 
siuntinėjami aplinkrašč’ai ir ne 
mažai laiškų atskirais , eikala’s, 
kas mėnesį po 40 — 50. Men
kas ryšys yra tik su tais pada-

. liniais, kurie į CV raštus neatsi-
talkininkų šiam dideliam darbui i-_ liepia ist sus menesius ir net me

tus! O tokių yra ne tik apylin
kių, bet ir apygardų. Kiek CV rū 
pinasi sumegzti ryšį su padali
niais, rodo ir toks faktas, jog 
vienos LB apylinkės, esančios 
Californijoje CV pirmininkas 
parsivežė iš Bostęno.

Kai kiekvienarrle biuletenyje, 
aplinkraštyje, laiške yra CV ad
resas. kuris retkarčiais būna ir 
laikraščiuose, tai sunku suprasti 
priekaištą, kad tūla apylinkė ne.

galės pasitelkti.
. Paaiškėjo, kad pačios Bend

ruomenės organizacija buvo dar 
gšna menka ir trapi, o iš šalies 
gauti talkininkų — taip pat ne 
daug vilties. Tiesa, iš Ixiko bu 
vo paveldėta 60 apylinkių, bet, 
kaip netrukus paaiškėjo, nema
ža jų dal’s buvo suorganizuota 
tik rinkimų į Tarybą įkarštyje, 
o rinkiniams praėjus — vėl ,iš
iro. Mėginimai jas išjudinti ne
buvo labai sėkmingi. Centro žnojo nė vieno cent’.n’o orga- 
Valdybai pasidarė aišku, kad, no nario adreso. Kuo kalta CV, 
tinkamai nepasirengus, didelio'jei, padalinio valdybos atruui,

mas būtų tai padaręs, ką pada
rė samaritietis. Dabar vyriau
sybė juos moko apsirūpinti ry
tojumi. Jie mokomi taupyti, 
dėtis atsargas. Bet tatai reiškia 
nebesidalinti su artimu. Taupy
dami ir dėdami atsargas žmo
nės pasidaro godūs, šykštūs ir S1 
nebetenka draugų. Eventualiai 
tatai išaugina kastas”. Kaip pa 
vyzdį čiabuvių artimo meilės 
jis pasakoja apie vieną indėnų 
“tautos vadą” Colin Campbell,
kuris nusipirko dvi statines gc- jalIčiUKi pavarjfę , uri ener.
TO lempoms deginti žibalo, ku-' t-'Uos. Perdaug asmenų tiki, kad tai 

u,-,*,, ..xi i • I “vyresnio amžiaus negalavimas” iirio jam butų puikiai užtekę vi- beviltiškai sako: "Na, tai jau tur bū’ 
sai žiemai. Bet tiek daug žmo- eenatvė". Nepasiduokite taip leng 

... . . ,7. ... vai. šitoks tingus jausmas gali būtmų atėjo j jo palėpę “skolin-1 •-................................ ~
tis” žibalo po blėkinę, jog va
das statines išnešė laukan ir 
pastatęs paprašė kiekvieną atė
jusį “help himself”. Kai už ke
lių dienų tėvas Bernardas vadą 
aplankė, jis jau sėdėjo prie tau
kinės žvakės šviesos.

Tėvas Bernardas kai kurių 
vadinamas "Arktikos Don Ki
chotu”, mostiguojančiu kardą 
prieš neišvengiamą ateitį. Bet

vo San Fnnc’sco, Calif., ir Nrw 
Yorkc. Muzikas A. Mikulskis 
(CV narys kultūros reikalams) 
dalyvavo kultūrininkų pasitari
muose Bostone ir Chicagoje. Jei 
diąr prisiminsime rajoninį suva
žiavimą pačiam Clcvelande, kur 
dalyvavo 5 apylinkių pirminin
kai ir valdybų nariai, tai turėsi
me sutikti, kati CV- pastangos 
palaikyti gyvą kontaktą du Ben 
druomenės padaliniais iš tikrųjų 
buvo nemažos.

(Bus daugiau)

VYRESNIO AMŽIAUS
NEGALAVIMAI

liuugeliH žmonių nusimena ir nu
liūsta. kai pasijaučia, kad jie jau 
nebegali nei dirbti, nei gėrėtis savo 
darbu, kaip anksčiau, vien dėl to

būti
dėl BĮ, B2. Niacinamldo ar Geležies 
trūkumo. Tuo atveju jūs tikrai ga
lite sau pagelbėti. Išbandykite for
mulę vadinamų. TYNOL, kuri turi 
gydančius kiekius tų' brangių ener
gijų teikiančių elementų, lengvai 
priimamų tablečių formoje. Imkite 
jas reguliariai, po vienų po kiekvie
no valgio, per vienų rnėnesj, ir pa
matysite kaip toli pažengsite papil
dydami šiuos trūkumus.

Specialus susitarimas su TYNOL 
CO. duoda šio laikraščio skaityto
jams galimybę jsig.vti šias stebėti
nos formulės tabletes vienam mėne
siui vien tik pasiuntus šį pranešimų 
šiuo adresu: TYNOI, CO., Dept. 9. 
Kox 321. CROTON ON HUDHON, 
N. Y. Ir jums nereikta siųsti pini
gų. Tiktai sumokėkite paštininkui 
$4.fs kai jums pristatys siuntini. Bet 
būtinai aiškiai užrašykite jūsų var
lių Ir adresų spausdintom raidėm 
antroje voko pusėje, tada galėsite 
būti tikri, kad gausite jūsų užsaky
mą ho jokio atidėliojimo.

Aidų Orkestras.
Linksmų laikų Polka ir Koja, Ko

ja Polka. Orkestras, 
žvaigždelės ir Temsta Dienelė. Mo

terų balsų duetas.
Noktumas ir Čigonės. Moterų bal

sų duetas.
Barkarolė ir Sutemo. Moterų bal

sų duetas.
Tyliąją Naktį ir Linksmą Giesmę. 

Solo Motekaitienė.
Gul šiandieną ir Sveikas Jėzau. 

Solo ^lotekaitienė.
Tu, Lietuva ir Dru-Lia. Pupų Dė

dė ir Dėdienė.
Griovėsių Gėlelė ir Našlaitės Ka-' 

pas. Pupų Dėdė ir Dėdienė. 
Tykiai Nemunėlis Teka ir Visur

Tyla. Solo Babravičius.
Rekordus siunčiame ir paštu j 

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

JOS. F. NUDRIK 
FURNITURE. INC.

3241 S. NALSTED ST. 
Chicago 8, Illinois

R O P H I

PASINAUDOKITE PROGA

mist o vajų skelbti gana rizikin
ga, nes, jam nepasisekus, pats 
reikalas dėl to lik nukentėtų. 
Todėl atrodė būsią protingiau 
pirma daugiau sucementuoti jau 
esančią organizaciją, sakytume, 
paruošti kadrus, padaryti šį tą 
didesnio, žodžiu — plačiau išpo- 
pularinti pačią Bendruomenę, ir 
tik tada organizuoti didesnio 
masto vajų.

naujas nepranešamas ir visi raš 
tai, siunčiami senu adresu, gal
būt nepasiekia tų, kuriems jie 
yra skirti.

Reikia dar pair.'nėti. kad i.v- 
šys buvo ir yra palaikomas ir 
asmeniniu kontaktu. CV pirm. 
St. Barzdukas RenJruomenės 
reikalais lankėsi Bostone, Chi- 
eagoje (4 kartus*, Columbus, 
Detroite, Hartforde, New Yor- 
ke, Pittsburghe ir Philadelphijo- 
je. Vicepirm. dr. A. Nasvyris bu

ŽIU PLAUKAI ATGAUNA 
SPALVA

BE DAŽYMO
Dabar yra galima gauti nuoatabuH 
mišinyH, kuria pakeičia. žiIiih plauk,ih 
algai j Ūminių apulvų, l»cv. ik magiš
ku būdu. Vartojant, kaadicn per 
trumpų laikų palengva Ir ntebuk- 
lingnl keičia, žilun plaukiu be Jokio 
Maigaus dažymo. Turint .-ų nuostabų 
rnlšlnj .jums daugiau nebereikės “at
rodyti senu” žilais plaukai*. Ir Jūa iš
vengsiu, varžymosi dėl dažytų plau
kų, kurie nieko neapgaus. Tikrai 
nuostabu. Tau mišinys vadinasi Nl>- 
VIDA. Gallto išbandyti be rizikos 
pasiųsdami šių. iškarpų J TKYSAN 
CO., liepi. 103, PKEKSKILL. N. Y. 
Jie jums tuoj pat pasiųs bonkų, jūs 
paštininkui sumokėsite tik $3.50 
kuomet Jums pristatys. Jei, pavart.o- 
lę J) pagal nurodymus, nebūsite pa
lenkiu dėl kokios nors priežasties, 
fūsų pinigai bus Jums gražinti. (Pa
tikrinkite, kad Jūsų vardas Ir adre
sas yra aiškiai užrašyti spausdintum 
raidėm antroje pusėje voko, tada bū
site tikri, kad NUVIDA gausite be 
Jokio delsimo.)

Marųtietto Parke labai švarus Ir 
geras mflr. B-7 kamb., Centr. šlld., 
alyva, garažas.

Arti Marija High Hchool mflr. bun- 
galow 5 Sį Ir 3-įų kamb., butas at
skiru įėjimu.

.(ei ieškote tokion knygos, kurią galėtute |»erskaityti su didžiau
siu įdomumu ir kuri paskui būtų pasididžiavimu Jūsų bibliotekoje, 
pasirūpinkite įsigyti Šiuos mūsų leidinius:
Žeme dega, Jurgis Savickis, atsiminimui, 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. Gogulis, apysaka .......................................... 3.25
Cezaris, Mirko Jelusič, istorinis romanas, J 1..................................... 2.00
Cezaris, Mirko Jelusič, istorinis romanas, 11 t. ................... 2.00
Cezaris, Mirko Jelusič, istorinis romanas, III t.............................2.00
Tomas Nipcmadis, A. Gailit, išgarsėjęs esto romanas ............... 2.50
Senas kareivis Matatutis, J. Jankus, apysaka ................................ 3.00
Milžino paunksmė, Balys Sruoga, istorinis veikalas ................. 2.50
Broliai Domeikos, Liudas Dovydėnas, romanas ............................ 2.50
Rytų pasakos, Vincas Krėvė, pasakų knyga .................................... 2 50
Užuovėja, Marius Katiliškis, romanas ............................................... 3.50
Barabas, P. Ligcrkvist, Nobelio premijos apysaka ....................... 2.25
Kon-Tiki, Tlior Heyerdabl, pasauly išgarsėjęs veikalas ............... 3.75
Karoliai, (luv de Maupassant, rinktinės novelės ............................ 2.50
Pavasarių audroj, J. Simonaitytė, romanas ../......... ................... 2.50
Kolombą, Prosper Merimee, romanas ........................... . 2.25

V iste šios knygos — rinktiniauai veikalui mūsų ir pasaulinėje 
literatūroje, apsirikti negalite nei vienu. Užsisakydami tris iš ėja 
esančių knygų ir pasiųsdami pinigus leidyklai, ketvirtą [atsirinktą 
gaunate dovanų. Rašykit ir pinigus siųskit adresu

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

Atliekame dideliu*, ir rr-.žus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

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

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

Pradėkit Taupyt Šiandien. Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

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

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Calilornia 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 RADIJAI
DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMA

FRA N K’S TV & RADIO, INC.
3240 So. Halsted St. CAIumrt 5-7252

(ĮT

VIRS 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.
kad tanpyti apdranat-oae Tanpymo Ir Skolinimo Be n d rovėme yra 
magu Ir pelninga.

Hnlvem&l Havtnga and Ix»an Asaoelatlnn nžt.lkrlnn sangn- 
<n» Ir graip peln*.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
$10,000.00 kiekvienam hidėlinl Ir reikalingi rezervai, n pelną — 
patyrusiu Ir sąžiningu vedėju pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laUkna. Rns gre« 
faa Ir draugiškas patarnavimas'

"»ėl paskolų Ir visata finansiniais reikalais krelplritss

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

rtOO S. Halsted Street. Chicago 8, Illnots

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. 'I)rau{įe".

i t t



D1ENRĄST1S DRAUGAS, CHICAŲO, ILLINOIS Pf nU (:j«h< ui v»i »i,«» i • r> f

CLEVELANDO ŽINIOS
(Atkelta iš 2 psi.» t lapinėje mokykloje bus mokoma

nuo pobūvj, kurin via kviečiami 
visi nariai, vyčių bičiuliai ir jų 
draugai. Pobūvyje bus duoda
mos vertingos dovanos, kadan
gi nariai pasižadėjo patys jas 
nupirkti.

Vyčiai senjorai pakeitė savo 
susirinkimų dieną. Vietoje kiek
vieno mėnesio antro antradienio, 
dabar susirinkimai bus kiekvie
no mėnesio pirmą trečiadienį 
tuo pačiu laiku — 7:30 vai. vak. 
lietuvių salėje. Visi prašomi tai 
įsidėmėti.

Taip pat buvo iškeltas klausi
mas ir apie dabartinį Lietuvos
Vyčių naujų narių vajų, kuris į P. M. N. Pagalbos parapijos sa-

ir lietuvių kalbos. Taigi klebo
no pareiškimas yra pagirtinas ir 
visiems Clevelando lietuviams 
verta juo susidomėti, ypatingai 
tiems, kurie turi šeimas su mo
kyklinio atnžiaus vaikais. To
kiems nereikėtų bėgti kur nors 
į laukus, bet mėginti ko daugiau 
šia apsigyventi arčiau šios pa
rapijos. Nėra abejonės, kad 
šios mokyklos mokytojomis bus 
lietuvaitės seselės.

KUKT AVIMO POBŪVIS 
STATYBOS FONDUI

Vasario 24 d. 4 vai. p. p. Švč.

SUKAKTUVININKĖ

dabar vyksta visoje organizaci
joje. Visi nariai pareiškė, kad 
jie pasistengsią šiame vajuje 
pasidarbuoti; ypatingas visų na 
rių noras yra padidinti naujaiš 
nariais savo skyrių.

Buvo gautas Lietuvos Vyčių 
96 kuopos (Dayton. O.) laiškas.

lėj e M. Labdarybės Draugija 
parapijos naudai rengia kortavi- 
mo pobūvį, į kurį pats klebonas 
kun. J. Angelaitis paragino pa- 
rapiečius gausiai atsilankyti. Be 
to jis nepagailėjo gražaus pri
minimo savo žmonėms, kad jie 
daugiau užsisakytų ir skaitytų

Marytė Vilkaitė yra jauna ir 
talentinga čia gimusi lietuvaitė, 
lankiusi ir tebelankanti muzikos 
ir baleto studijas pas geriausius 
šios srities žinovus, kurie pripa
žįsta jai didelį talentą. Visi ją ga
lės išgursti skambinant pianinu šeš 
tadienį, vasario 23 dieną, Lietu
vių auditorijoje, Moksleivių at-kų 
sąjungos ruošiamame koncerte.

Great Neck, N. Y.
Mini Vasario 16

Vasario 16 d. — Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo šven 
tės minėjimas, kurį rengia A. L. 
B-nės Great Neek’o apylinkė, 
įvyks š. m. vasario 24 d. Pro
gramoje: 12:30 vai. — pamal
dos už kenčiančią Lietuvą Great 
Neek’o R. K. Šv. Aloyzo bažny
čioje, 5 vai. po pietų — iškilmin
gas minėjimo posėdis Kasmočių 
svetainės salėje, 89-91 Steam- 
boat Rd., Great Neck, L. I.

Vietos ir apylinkių lietuviai 
maloniai kviečiami dalyvauti 
šiame minėjime.

PAJIESKOJIMAI
J ieškomas EDVARDAS BAR.š- 

t'AUSKAS, s. Mato, ausčiau gyv. 
Bueuos-Aires, Argentinoj. Prašo at
siliepti jo brolis esantis dabar iLetu- 
voje Vladas Baršcauskas. Rašyti ad
resu: K. (ledas, 24 River View 
Circle, Little Talis New Jersey.

CLASSIFIED AND "HELP WANTED” ADS
KKAL ESTATE HELP WANTEI» — VYRAI

Šiuo laišku daytoniečiai vyčiai • katalikiškus laikraščius, ypač iai 
kviečia Clevelando vyčius daly-1 “Draugą”, “Darbininką” ir ki- 
vauti jų kuopos atgaivinimo 25'tus gerus laikraščius. Būtų la- 
metų sukaktuvių m nėjime. Sen-'bai gera, kad klebono žodžiai pa
jorai nutarė pasiųsti sveikinimo 
laišką ir ragino narius savano
riškai nuvykti į šias iškilmes.

MaiipieUe Parke labai švarus ir 
genui mūr. ti—7 kamb. t'eatr. šild.

! alyva, garažus. • >
Arti .Marija lligb Seimui mūrinis 

bungulųvv r, įį ir 3-jų kainb. butas 
atskiru įėjimu.

Itrighlon Parke
Maisto produktų krautuvė ir S

EXPERIENCED —

PRI N T E R
ČESLOVĄ MIKNEVIČŲ, 32 m.,

iš Kauno, jieško sesuo. Jis arija ______ __
apie jį žinantieji prašomi rašyti k autii. Imtas už jtm, 
L. M., 129 Gloucester Grove, To
ronto 10, Ont., Canada.

J ieškomi: BALIJONAI IR BAL
TRUŠAIČIAI, kurie anksčiau gy
veno Chiuagoje Jieško giminė 
MARYTE BALTRUŠAITYTĖ 
PEČIULIENĖ, d. Prano ir Marte
lės Balijonaitės, kilimo iš Pant- 
vardžio km., Jurbarko vals Rašy
ti: Jonas Pečiulis, 3726 Deodas 
St., East Chieago, Indiana.

būt. po f» kainb.Mūr. mu šildymu 
Kuiną 110,600.00.

Mūr. 3 būt. po 6 kiliui).
Mi-iliniH 3 būt. po 4 kaluli. 
(■<Mge Parke mūriniu nainan. 

verna ir 6 karuli, butai,

l
kamb., garažas. |l3,"o0.0t.

VENTA
4409 SO. KAIREI EU) AVĖ. 

LAI. 3-3881; LAf. 3-9027

I wo- rtiinlrr witli Kluct“ iNirkvroniiil 
iiismIisI. . .

Top Pu y —
Elll|tloye<> Itenel it s. - -
Aity aa<> roitsiilereil. —

Ta- A|»|»ly in l’risi.n ai

l'.vergre«>n l*arke medinia su rūsiu f"1 T RA DCI ftz f''
r šild. ant 5o pėdų aką po. G įr 4 V” I \_,O.

siektų visų mūsų tautiečių šir
dis, kad jos turėtų daugiau pri
sirišimo savajai spaudai ir ją 

Įremtų.
GRAŽUS KLEBONO j }

PAREIŠKIMAS SERGA
Maždaug prieš savaitę Svč. P. j šyč p M N Pagalbog a Į

Marijos N. Pagalbos parapijos j vargonininkė R Brazaitienė at. 
klebonas kun, J. Angelaitis, ku-igįguj^ j;gOnįn^ operacijai. Regi-
ris yra pasiryžęs ateinantį pa-i , . . . .. . .... . . .. . .. uos draugai ir parapieciai 1/h-vasarį statyti parapinę mokyklą, . . .
seselėms namus, kleboniją ii- ki- ja> greitai pasveikti ir vėl 
tus pastatus, tarp kitko prisi- sugrįžti prie savo darbo — var- 
minė bažnyčioje, kad naujoje pa gonininkavimo. Senelis

KANADOJE
Hamilton, Ont. Į linksmą nuotaiką, juo labiau,

kad trys gražiausios kaukės bus 
Sporto rungtynės ir balius premijuojamos ir patalpintos j 
Hamiltono lietuvių kolonija 1 vietos dienraštį. Taip pat, tektų

Kanados lietuvių gyvenime yra pažymėti, kad šiame sportininkų 
pažįstama kaip stipriausiai ir ge j parengime dalyvaus ne tik Ha- 
riausiai organizuota bendruome 1 miltono, bet ir apylinkės lietu- 
nė visose mūsų tremties gyve-iviai, o taip pat ir svečiai iš Ro- 
nimo darbuose. Neatsilieka ir česterio. Toks didelis susidomė- 
sportininkai, kurie šalia Mont-Įjimas Hamiltono parengimais 
realiu Tauro. Toronto Vyties ir | nėra paslaptis, nes hamiltonie- 
Ąušros Vartų klubų, šiame kraš'čiai yra garsūs ne tik kaip mo
te plečia gyvą sportinį veiki-1 ką dirbti lietuvišką darbą, bet 
mą. pamiltono Sporto klubas Į ir gražiai, savaitgalyje pasilinks 
Kovas nesitenkina vien tik vi- i minti. Kaukių balius įvyks Te

priminė eilinio šokių vakaro pra 
mogėlę. Gaila, kad vietos B-nės' 
valdybos šios mūsų didelės šven 
tės neišgarsino nei per vietos ra 
diją, nei spaudoje, taip pat, ne- 
pakviesdama oficialius valdžios 
ir savivaldybės atstovus. Netin
kama minėjimui vokiečių salė 
buvo perpildyta mūsų tautie
čiai^ Aukos rinktos T. Fondui.'

Dalyvaus tautinių šokių Į 
šventėje

Į rengiamą Tautinių šokių fesį 
tivalį užsiregistravo Hamiltono! 
Tautinių šokių grupė, kuriai va-j 
dovabja G. Breichmanienė. Ha-| 
miltoniečiai į Chicagą vyks grei 
čiausiai lengvomis mašinomis, 
kadangi kelionė traukiniu pąrei- 
kalauna didesnių išlaidų.

Tautos Fondo vajus
Hamiltono kolonija Tautos 

Fondui surenkamų aukų dydžiu 
Kanados lietuvių tarpe stovi pir 
moję vietoje ,nors gyventojų 
skaičiumi tik trečioje. Aukos 
surenkamos ne tik iš įvairių pa-, 
rengimų ir koncertų, bet taip 
pat pravedant vajus, aplankant! 
asmeniškai kiekvieną hamilto- 
nietj namuose. Miestas yra dali
namas rajonais, p-iskiriant jam 
vieną rinkėją, šiemet tokių ra
jonų sudaryta yra 23 ir vajus 
jau pradėtas. Gautomis žiniomis 
jis vyksta labai sėkmingai. Ha- 
m’ltonieti, atsilankius rinkėjui į

Geras išauklėjimas
Kartą vieną filmų artistą pa

klausė, ką jis laiko geru išauk 
Įėjimu.

— Geras išauklėjimas bus 
parodytas pav. tada, kai Tams
ta gražiai nuaugusią mergaitę 
apibūdinsite nepanaudodami 
rankų.

Naktinis susiekimo teismas
Teisėjas Drymalski pranešė, 

jog jisai tikisi, kad už poros 
mėnesių Chicagoje bus pradė
tos naktinės susisiekimo teismo 
sesijos. Jos vyks patalpose 321 
N. La Šalie str.

Tik tas užsitarnauja laisvę 
ir gyvenimą, kuris kasdien dėl 
jų kovoja. Goethe

PAJAMŲ NAMAS. l*/a augšio me 
dinis, apkaltas. Pilnas rūsys, garu 
apšild., tokeris, tile virtuvė. 6 km. 
apčioje, 4 kamb. viršuj. įkainuo
tas skubiam pardavimui—$11,500. 
įmokėti tik $3,000. 5338 S. Union 
Avė. Kreiptu į saąininką. PRoa- 
pect 8-1273.

Pajieškomas DRIUKAS KA
ZYS, sūnus Jono, kilęs iš Alun
tos. Jieško brolio Vlado žmona 
Selvina. —

Pranešti: PETRAS GUDELIS,
6407 So. Lockvvood Avė. 

Chieago 38, UI.

Jieškomi: KAJETONAS
KUS ir jo šeima. VLADAS RAN- 
TAUSKIS, s. Stasės, kilęs iš Plun 
gės. POVILAS ŠLEINIUS, s. Po
vilo, kilęs iš Karklėnų kaimo. 
PRANAS GAIL1UŠ1S. Atsiliepti 
šiuo adresu: V. Gudauskas, 6*04 
S. Antesian Avė., Chieago 29, 111.

Šioje nejudomo turto pardavimo 
ištaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisinga* patar 
navlmaa

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

ZOOO W. ftutb St. Tel. Prospeot S-S4S4

1220 W. VAN BŪREN ST.
Kcikitliiigus vidutinio ai už. vien

gilusis vyras >|ii t>li pieno uk\ : vai-
moti Iruklorių. melžti ir i. t. New
York valstybėje. .toliu l*ųuz.u. t:, n
1, IIimImoii, \«-u ork.

__r-r w«-r
HELP WANTKD MOTERYS^

•e*************************
Nr-jud. turtų pirkimas-pardavimas 

bei valdymas. Paskolų parūpinimas.
Pildome lneome Tak.su,

VISŲ RŪSIŲ APDHAtTDlMAI
Į J. BACEVIČIUS

“Varpas” Real Estate 
' General Insurance, Notury Public 

A1S- 5AIU So. Westem Avė.
lU’P. 7-BSK0 arba HEm. 4-70S5

Permanent Position
Neiir North Side Giri 

Prel'erred
START AT $70.00 PER WEEK

GENERAL CLERICAL 
POSITION

Liulit — sliortliąnd, billiug 
< )der-writtinjr, tiling ete. 

oiic or 2 yeitrs ex|»erieiiee lielpliil. 
5 day week.

Exe(4lent working eonditinn. 
Cnli; 9 to 5:30 I’.M.
MICHIGAN 2-3711

Jieškomas BOLESLOVAS VIT
KAUSKAS, buvęs Širvintų apyl. 
teisėjas. Yra žinių iš Sibiro ir iš 
Lietuvos. Atsiliepti šiuo adresu: 
Mrs. Veronika Latvėnias, 254 Main 
St., Athol, Mass.

PARAMA “DRAUGUI”Z
“Draugo” spaudos reikalams at
siuntė šie asmenys:

Zofija Dudukienė ........$2.75
R. Barisa ...................... 1.001
V. Kavaliukas ..............2.00 i
Ačiū spaudos bičiuliams.

' I
“Draugo” administracija

Prieš pirkdami ar pardundami 
nainuK, 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.)

BClLDiNU & REMODELING

Jieškomi PETRONĖLĖ LEI-( _
MONAITĖ TOTORA1TIENĖ, d. PIRKITE ir parduokite tavo ne 
Jurgio, gimus 1915 m. Jieško: Ar- jojamą turtą per mano įutaigą. 
bačiauskienė Ona - Zailskienė. Ra- Naudokitės mane teisingu pataraa- 
šyti: Vilniaus g-vė Nr. 18, Ma- vimu.
rijampolė, Kapsukas, Lithuania.

Jieškomi: ALDONA IR ZIG
MAS PILIPON1A1. Jieško sesuo 
Bendorienė iš Lietuvos. Rašyti: A. 
Vasiliauskas, 244 Irving Avenue, 
Brooklyn 37, New York.

F. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.: VI

Nituių t< l. Blshop 7-33IO,
V įminki 7-1229.

ŠIMAIČIAI
Kealty - Knilders - lusuranre 

2737 Wesl iltlil Siicel

......................... , namus, neišletsk jo tuščiomis♦aus pobūdžio įvairiais turnv- prezentacinio Hamiltono viesbu- , • , . .. , 4 . . \ i- / X- r, , ~ u. TT . , rankomis, bet atlik tremtinio-n». bet taip pat yra pažįsta- čio Royal Connaught Hotel sa-j het„vlo ; peikdamas ne 
.. .............. ............ ... " leje, Ulpinanciojc apie 500 sve-! mažiau do|erio mū |aisv5s „

cių. Pradžia 7 vai. 30 mm. , , ,z „vai. K. Baronas
Nepriklausomybės minėjimai! i ___________
Lietuvos Nepriklausomybės

atstatymo sukaktis buvo pęade- MilWOUkee. lAlis. 
ta parapijos bažnyčios pamaldc-; laukia

m3s svetimtaučiams ir kaimy 
nams amerikiečiams-liefttviams, 
išmėgindamas savo jėgas su De
troitu, Ročesteriu ar kt. klubais. 
Šešįądienj, kovo mėn. 2 d. į Ha
miltoną atvyksta Ročesterio Sa
kalas draugiškoms krepšinio ir 
stalo ten’so rungtynėms su Ha
miltono Kovu. Rungtynės žada 
būti labai įdomios, kadangi pas 
svečius randami Šiaurės Ameri
kos lietuvių vicemeisteriai V. 
Grybauskts ir Mačiulaitis, o Ha 
m i] tonas žada jiems pas’priešin
ti jaunais žaidėjais Z. Stanaičiu, 
P. Paltaroku ir Z. Grajausku. 
Krepšinio rungtynės įvyks Ka
tedros mergaičių salėje (Main 
St.) ir stalo tenisas 6 vai. v. 
lietuvių parapijos salėje.

AUKOS (lt KALEraORIV
UŽ “Draugo?’ kalendorių atsiunti 
ši« asmenys:

T. Valantinienė .............$1.00
Mr., Mršs Leon Navickis 1.00 
Vladas Mačinskas .... 1.00
St. Ališauskas .............. 1.00
Klementina Montvillo 1.00
V. Gudauskas .............. 1.00
Antanas Barauskas . . 1.00
F, Dubauskas .............. 1.00
Ačiū geradariams.

‘Draugo” administracija

LIET. AI’DItAl DOS AtiENTPRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
\V.Vllir(Mik 5-5071

Jieškomas ANTON MKŠKAUS- 
KAS, anksčiau gyv. 4732 S. Da- 
men Avė., Chieago 9, III. Jieško 
brolis Kazys Meškauskas iš Lie-! 
tavos. Atsiliepti adresu: Stanley ISsntANCE AOENtry
Urnezus, 4509 S. Paulina St., Chi- jj, Ashland Avė-, Chieago SM, III.
cago, III. ---------------------------------------------

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas, 

lncome taksų pildymas 
P LEONAS

<<EAL ESTATB 
2735 West 71st Street 

Visi telefonai: WAlbrook 5-8015

KKAL ESTATE

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th CL, Cicero 50, UI 
Statome naajus namus ir garažus 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai
fiauklte DAnube A-27P3 nuo • «al 

ryto tkl 7 vai. vakaro.
Cel. OLynipic 2-5121 nuo S vai 

vnknre ikt 1' vai vakar*'

LIETUVIŲ STATYBOS 
| BENDROVĖ 

MŪRAS
■ Kulklers <»en. (kmlrartors y 
* Atlieka planavimo ir staty- H 

bos darbus gydytoju ofisu, gy- u H venamųjų ir viešųjų pastatų. • 
B Namų įkainavimas ir įvairūs ™ 

patarimai nemokamai, 
fej Kreiptis šiuo adresu:

i

mis su Libera, kurias atlaikė su 
kanadiečių kunigų asista vietos 
parapijos klebonas, pasakyda
mas tai dienai pritaikytą pa
mokslą.

Vakare, vokiečių salėje, buvo

Milwaukee, Wis., vasario mėn 
24 d. 3 vai. p. p.. Sv. Gabrie-! 
liaus parapijos salėje, įvyks Va
sario 16-sios minėjimas. Minėji
mą ruošia A. L. B. Milwaukees

minėjimo aktas. Pradėtas God| apylinkės valdyba. Be paskaitos, 
save the Queen ir B-nės pirm. bus ir meninė programa. Kartu 
kvietimu pagerbti atsisitojimu, pranešame, kad tą pačią dieną 
visus žuvusius kovoje už Lietu-; 10 vai. prieš piet Šv. Gabrie- 
vos laisvę. Paskaitą laikė KLi liaus parapijos bažnyčioje bus 
B-nės KV pirm. V. Meilus, po toj atnašaujamos iškilmingos šv.į 
sekė sveikinimai žodžiu radio ko! mišios.
mentatorės E. Hyder, latvių, es1 Visus milwaukiečius, aVtimuo- 
tų, lenkų, ukrainiečių ir vengrų j sius ir .aplinkinių kolonijų tau- 
atstovų. Meninę programą atli- tiečius, maloniai kviečiame da-

-------r-------

MviHB*

. .Geriausi pirklniMl šių Mivaitę: . .
Naujai mūr. 2 po 5. c< ntr. Sild. 

kiekv. butui atskirai. di<l. ir šviesūs 
kamb., tuoj galima užimi! aini bu
tus, statytas kaip sau.

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

Mūr. 2 po 5 rentr. šild., tuoj guli
ma užimti viena butą, kaina tik 
$23,000.

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

Mūr. 3 luitai ir maisto krautuvS, 
labai gera vieta, labai geros sąlygos.

ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAX

2737 W. 43rdSt., CL 4-2390
GERAS 3-jų butų mūr.: 4, 4 ir 
3 kamb. Karštu vand. apšildymas. 
Apylinkėje Harding ir 28th St. 50 
pėdų sklypas. $18,500. SVOBODA. I po 
3729 W. 26th St., LAwn. 1-7038.

PROGOS — OPPORTUNITIES

Savininkas parduoda FOUN- 
TAIN & SNACK BAR & DAIRY

Pirkdami sutaupysite 
ir pai duodami uždirb
site per Šią įstaigą. 
AL BUDRECKAS

REALTY
4081 Archer Avė.
(prie California g.)

JONAS STANKUS
\ Kasiiieų nuo 8 vai. ryto iki 6 

ai. p. p. Kitu laiku susitarus
Tel. PRospeet 8-2013 

6800 SO CAMPBELL AVĖ. 
Chicagi. 29, III.

w 7 rv

L

Ta pačia proga sportininkai 
rengia didelį kaukių balių, kuris 
kiekvienais metais sutraukia re- ko sol. V. Verikaitis ir jo vad. i lyvauti šioje šventėje. Savo skait 
kordiniį svečių skaičių. įvairūs 
kostiumai iš Afrikos, Pietinės 
Amerikos, Sov. Sąjungos lenką 
vedistai, kolchozininkai ir t. t.)
žada šiam baliui priduoti tikrai ko tos dienos rimčiai, o daugiau

kvartetas ir hamiltoniečių Ba-( lingu dalyvavimu parodysime, 
kaitytės ir Choromanskytės de- jog laisvės atgavimas mumyse 
klamacijos. Antroje dalyje kvar dar gyvas ir ryžtingas. 
teto išpildytos dainos neatati- Miltvaukės apylinkės

valdyba

•C

KADA IR KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
•šiame lejdinyje ir 8 pust. priede at 
Hpaundinta JAV-bių Sockillnjo Itruu- 
<Umo (Sodai Henirlty) jMat.vmaH su 
naujausiais l»5« metų |mpildymais, 
būtent: 1) Oficialus pensijų ir pašal
pų lentelPs, 2) Moterims pensijų 
mokfijlmas nuo 62 metų amžiaus, I) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokAjiniaa nuo 50 metų amžiaus.

Be to, šiame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingų atsitikimų įstatymas 
(Wortunen'» Comp**nsaUon), su len- 
b 1Ainia. nurodant už kokius kūno' sil- 
slžeidlmds kiek mokama pašalpos. 
Leidinių kaina tik HO centų.'

Pinigus su užsakymais siųsti: 

“f»RAI’«AH”

♦515 West US Htrrct, (lili ngo 2tt, III.

duoti dėl silpnos sveikatas. Ne
brangiai skubiam pardavimui. 
Pamatę, įvertinsite gerą vertybę. 
Skambinti T<Jxetlo 9-9410 arba 
AVenue 2-0734.

03 S. Paulina. Gerai įrengta ta
verna, daranti gerą biznį, 9 butai, 
visi išnuomuoti, 15 miegamųjų, 
turkiškos maudynės su visais įren
gimais. Sav. priverstas greit par-

lie. PRospect 6-7291.____________
Dėl ligos skubiai pardundamas

NAMAS SU LIKERIŲ PARDUO
TUVE IR TAVERNA.

Geroj vietoje. Gerai einąs biznis. 
Morgičių duodu savininkė. 3529 So.
H&lsted St.

PARTNERIAI IsSISKIRlA. 2-jų 
Imlų “shingle” iminis 5 ir 5 kamb.

MISCELJ.ANKOUK 
įvairūs Dalykai

(.3 mieg. į Ibi h ir 50 th Avė. $14,500. 
Gazu HĮišild. SVOBODA, 6013 Cer- 
mak Rd. Blshop 2-2162. Š ILDYM AS/

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.
1546 S. 49th Court, Cicer.

Tel. OLympie 6-0775 nuo 8 vai. 
ryto iki 5 vai. vakaro. 

Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 
OLympin 2-6752

PAJAMŲ NUOSAVYBĖ. 2 butai 
po 5 kamb. Mūrinis namas, kam
pinis sklypas, priemiestyje. Pilnas 
rūsys. Automt. gazu apšild. 2 au
tom. garažas. Puikiame stovy. 
$23,500. Išsimokėjimo sąlygos. 
Telef FO 9-7792.

Namų statyba, Įvairūs imi laisvina i 
Ir pardavimas. Jei norite pirkti nr 

j užsisakyti namų, kuris būtų gerai iš- 
i planuotas, patogus, gražus Ir pigus,
pirkite ar užaisakykite pas

V. ŠIMKUS
i Husitarti šaukite TErminal 9-55111 
nuo 5 va.l. p. p. kasdien ir seknin- 
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 515
Nolton, \VU|ow Springs, III.

OV1 N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL Blshop 7-7075 arb» 
PRospect 8-9842 / -

IftNUOMUOJAMA

i lšnuom. 5 kamb. burtas — vo- 
; nio, karštas vanduo, gazu apšild. 
SEeley 8-3669.

Naujam name išnuomuojamas 
kam. butas suaugusių šeimai.

Tel. LUdloiy 5-1983.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiuiiiii
Jei tunte parduoti ar išnuomo

ti. pašiau?!bklte smulkių skelbusių 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu. Vlrgims 7-6640
illHIIUNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIII

Našlė išnuomuoja kambarį mo
teriai. LABAI PIGIAI.,

2319 W. 47th Plaee,
YArds 7-6985

HELP WANTED — FEMALE

Špionažu kaltinami du britai iš 16 teisiamųjų sėdi Kairo miesto teisme, "globojami" Nasaerio poli-1 
eijos.-Byla tęsis ligi vakario 24 d. (INSr

Point of Purchase Cardboard Sample 
, Maker and Construction Expert

We need an outstanding man to head up our sample making 
and constructlon department—a man who knows motion, dimen- 
sion, mounting and finiahing. Ali traveling and moving expenses 
to Milvvaukee pald. Numerous employee benefits. \Ve are vvilling 
įto pay a high salary for a talenfed individual. VVorking con- 
ditions excellen. Organization young and aggressive.

Phone 4IM HARTING
DISPLAY CORPORATION 

521 N. UrMdvay, Milwaukee, Wisconsln
BRoaduay 6-9222

J*

REGISTERED NURSES
83 Bed Hospital. (Town of 9,009 in Beautiful Mountain)

Stnrting pav $.300 per nicoth with periodirnl inceases. $15 dil’fer- 
rential pay ter evening sliifta, liberal personnel policies.

BiMiutilirl nuises lionie, ruoni, board and niaintenance only $45 
imu- inunth. Apply, ivrite or įvirę ,

MINER’S HOSPITAL
RATON, NEW MEKICO

Tak.su


I

Penktadienis, vasario 2’? 1<‘VT DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCA«O. II.LTNOTS

CHICAGOS ŽINIOS
Gettysburgo kautynėsChicagą gins/atominiai 

ginklai
Chicagai ginti nuo lėktuvų 

puolimo įtaisytos raketos su 
atominėmis bombomis. Apie 
tai pranešė Krašto Gynimo 
departamentas, pažymėdamas, 
kad miestams ginti paskirstyti 
nauji atominiai ginklai. Nuo 
1954 metų Chicaga buvo šau

Šios savaitės pradžioje teat
re Today (Madison ties Dear- 
born gatve) buvo rodomas 
spalvotas filmas — Gettys
burgo kautynės JAV civilinia
me kare. Filmas įdomiai suda
rytas rodant kautynių vietas, 
kaip jos atrodo dabar, pamink
lus, mene atvaizduotas kauty-

goma Nike lekiančių bombų nių scenas ir imituojant kau- 
žiedo. bet dabar to paties tipo tynių garsus. Šalia to — duoda-
lekiančios bombos turės ir ato
mines galvutes. Gyventojams 
šios bombos nėra pavojingos. 
Jų sprogimas įvyktų peraug- 
štai, kad jos galėtų atnešti ko
kios žalos esantiems žemėje.

Devynių pėdų širdis
Pradedant rinkliavą kovai su 

širdies ligomis, Chicagoje, ant 
naujo Sun-Times dienraščio pa
stato bus iškelta devynių pėdų 
didumo širdis su degalų, kaip

ma platesnė politikos, sporto, 
madų apžvalga. Programa tę
siasi valandą laiko. Kaina —
40 et.

Pelė įkando mergaitę
Maža balta pelytė įkando 

Charleenos Corbett, 15 m. am
žiaus čikagietės, pirštą. Pelė 
atiduota ištirti, ar kartais ne
sirgo pasiutimo liga. Tą pelę 
mergaitė buvo pirkusi parduo
tuvėje ir turėjo perduoti savo to

ti 16.000 DOL.

-.t- a k

.. ?wens biimėjo 160 mylių kelio lenktynes Daytona Beach Fla. 
Cra jis matyli >u sūnumi. Lenktynėse dalyvavo 56 asmenys Owenš pasiekė per valandą 101.60 mylių. y ' įnųg)

Prof. Mykolui Biržiškai 
parama

nett, N. Markausfcaiitė, S. Nasvy- 7? 
tytė Valiulienė; po $5: dr. V.
Sruogienė, prof. V. Šilkarskis; $4 
— J. Slapelytė Morgan; $3 — dr.
M. Budrienė; kiti po mažiau. Vi
so $318 dol.

Benys Babrauskas, LRD pirm.

Kas jaunystėje elgiasi kaip 
angelas, tas pasenęs dažnai el
giasi kaip velnias. Ercumi'is

1 Žinok, kada išleisti, žinok, ka 
1 da taupyti, žinok, kada pirkti, 
žinok, ką pirkti — ir niekad ne
būsi basas. Skotai

, ■ i.ir-’-— —- i '■■■■

GUŽAUSKŲ
BEVERLY RIUJS UBL1N YCIA
Geriausios g-člSs dftl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2448 West 63rd Street 
Tel. KRospeot 8-O8S* ir PR 8-0834.

KAS TURI GERĄ SKONI, VISKĄ PERKA PAS LIEPOK|
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 

kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, šaldytuvai ir visa namų ir ofisų 
įrengimui.

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTEIt, INC.

3222-24-26 So. Ilalsted Str. VIctory 2-4226
Pinu., Ketvirt. 9—9:30. Bekiu. 10—5, Kitom dieniau 9—6

Biržiškos, reiškiu padėką visiems 
rėmėjams ir kviečiu esamus bei I 

T . . «•,, , naujus aukotojus atsiminti dideli <
Lietuvos Nepriklausomybes ak- profesoriaus lietuvybės darba ir

.............. ,,---------- , . Antanu, Kauno ir Vilniaus sunkiai jam pakeliamus kasdieni-*
ii i u i • universitetų, rektoriui, kapitalini ų nes duonos rupesnius Prof Mvlcn-• U V v , r irn(>ksl° draugei, besimokančiai lietuvių literatūros mokslo veika- j0 Biržiškos 1120 &

simbo is kovos su M lies Ilgo- Notre AugSt mokykloje, lų autoriui 1RD Garbės Nariui Magnolia Avė.. LOS ANGELES
m» Rinkliavom dalyvaus 54.- Pelė turjjo būtl |ianaud„ta bio- «• .Calif.' Vienkartiniai ar pastovūsmis. Rinkliavoje
000 savanorių, kurie eis per na- lo?ijog st“udijoms; Mergaitė ati
mtis per visą Chicagą ir 142 darė indelį> n,3rėdarna pa 
priemiesčius. Tai įvyks sekma- rodyti broljukui> o ši jai griebė 
dienį. Iš viso kovai su širdies

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. Yfl 7-1741-2 ir LA 3-9852

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

AMBULANGE DIENA IR N AK I J

ligomis Chicagos apylinkėse no
rima sukelti $910,000.

< Nauji civilinės apsaugos 
įtaisai

Armour Tyrimų įstaiga, vei
kianti prie Illinois Technologi
jos instituto, išbandė naujus 
įtaisus, kurie tarnaus civilinei 
apsaugai, jeigu įvyktų oro puo
limas. Išbandyti nauji galingi

kanka 75 metai. Ne tiek amžiaus aukotojai, kuriems tai būtų pato- 
našta, kiek nelaimingi šeimos į- giau, gali pasinaudoti LRD-jos 
vykiai prislėgė didžiojo musų mok tarpininkavimu (adr.: B. Babraus 
slinmko pečius. Mirusio broko Vac kas, 1436 So. 50 Avė., CICERO, I 
lovo svarbių rankraščių tvarky- n .T, ,
mas ir parengimas spaudai profe-! p^f. Mykolo Biržiškos rėmėjų 
šoriui neleidžia atsitraukti nuo ra- būrelis 1956 metais-
šomojo stalo. Per keletą įtempto Po $i2: dr. <}. Balukas. dr. G. 
darbo mėnesių Mykolas Biržiška Ryla, K. Biskis, dr. M. Indreikai-' 
jau patiknno, patiksimo ir jyai- tė. dr. N. Kraučeliūnaitė, dr. L . 

Netoli Chicagos esančios Ar- r™s rodyk lemu aprūpino *AJek- LUcas, A Mantautas, dr. A. Mi- 
gonne atominės laboratorijos • aSdu’S' spaustTvėn Kultūros^Fod' ® 'dr1 J^PHkattis “iTsi-

už piršto.

Naujas atominės 
laboratorijos direktorius

nauju direktoriumi paskirtas! das. Už lietuvišką kultūrinį darbą
dr. Norman Hilljerry, 58 m. am-'J ’ moka, nors jo svarbą visi pnpa-
žiaus. Jį paskyrė Lawrencej žįstame.
Kimpton, kancleris Chicagos š vyriausiąjį brolį pastoviai
universiteto, kuris šiai labora-į ku, šią paramą greičiau galima 
torijai vadovauja. Argonne labo būtų pavadinti simboline, nes ir

garsintuvai, kuriuos panaudotų , ratorija yra viena iš didžiausių, i labl^Slils^atv^*
įtaisę ant stogų. Jie girdisi Jos vertė siekia apie $70,000,- pensijos. Pernai susidarė būrelis 
kvadratinės mylios plote, ką 1000. Ji apima 3 700 akrų plotą | s4Sį
parodė bandymai Gary mieste,!11* j°je dirba 2 70.) tarnautojų.
tokį garsintuvą iškėlus ant 10 j flr,ėja mokes£idi
augstų viešbučio. Taipgi pana-1 _ , , ,x.‘ ■ Cook apskrities mokesčių sąštis garsintuvai būtų panaudoti

liūnas, dr. A. šeštokas, dr. J. Va
laitis: po $11: AJg. Dikinis, D. Ku 
bertavičiūtė Maurukienė, L. Šla
pelienė, M. Žolpienė; $10: dr. J. 
Pikūnas; po $9: E. Ciurlytė Bar- 
net, C. Deveikis, Z. Girdvtainytė; 
po $8: S. Kielaite Kelečienė, P. 
Miehelevičius; $7 — I. Nivinskai- 
tė Jonynienė; po $6: dr. S. Bar

LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Westera Ava. Air Conditioned koplyčia 
REpublio 7-8600 — 7-8001 Automobiliams vieta

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

JONAS NEVEDOMSKIS
Gyveno 3936 S. Campbell Avė. 

Tel. YArds 7-6904
MirS vas. 19 d., 1967, 9:45 

vai. vak., sulaukęs pusės amž.
Giin8 Lietuvoje. Kilo ifc I’a- 

hevėžio apskr.. Pumpėnų par.
Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nunadime 

žmona Pranciška (NorvilaitS), 
3 dukterys: Elena ChJrry, Sta
nislava Rand ir Ona Htugis, 2 
sūnūs: Kazimieras, marti Mae, 
ir l'etras, marti Mabel, 7 anū
ką, Avogerka Roe-- Nevedorns- 
kis. kiti giminės, draugai Ir pa- 
ž)Utaml. Lietuvoje liko sesuo 
Ona Mažilienė.

Priklausė Liet. Piliečių I»arb. 
Pašalpos Klubui ir Liet. Keis
tučio Klubui.

Kūnas pašarvotas l«tckawicz 
koplyčioje, 2424 W. 69 St.

Laidotuvės jvyks ftešt., vas. 
23, d., iš koplyčios 8.80 vai. ry
to bus atlydėtas j švenč. Pane
lės Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčių, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už. velio- 
nles sielų. Po pamaldų bus nu- 
lydėtas j šv. Kazimiero kapines

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

\uliū«lę: Žmona, dukterys,
sūnūs, marčios ir š.ogerka.

•• laridotuvių direktorius Hte>- 
ponas Lackawicz. REpubiic 
7-1213.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

i SAVININKO

SAINT CAS8MIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas miesie!

Tel — GEdarcre:! 3-6335

SOPHIE B A F. SUS
RADIO PROGRAMAasmenų šeimos padėtį, praėjusiais 

metais kas menuo po dolerį (kai 
kurie vienkartine guma) parėmė; 
profesorių. Aukų rinkimą ir per
siuntimą tvarkė Dalia Bylaitienė, i 
gyvenanti 239 Lang Road., SAN 
ANTON1O, Texas. Š. m. sausio 31*

išsiųsti
. , apie balandžio 30 d. Kadangi . , , n J „ ..vuose, iš kūnų butų tvarkomas , ., . , ». . .... . 1 d. aš, kaip Rašytojų dr-jos pirmi-1 sekmad. »:so.

• i- - a. i i • |kaikurie mokesčiai padidinami, j ninka_ rraiikrines vis,™ man ai- WOPAmasmų judėjimas. Mokslinin- . ' i nh9 so. m.j_ , - • v i —i j i* I LSL1 r€*LX13 dčLUČT tJclCllr'OCei OcL“kai rado, kad is lėktuvų gali- .. A ° , ..I ruošiant sąskaitas. Mokesčių

žemai skrendančiuose lėktu- skaitos numatomos

ma kalbėti pakilus net 2,000 ar 
2,500 pėdų į augštį, ir žemėje 
žodžiai gerai-girdimi.

Visam amžiui kalėjiman
Kriminalinis teismas Chica

goje nuteisė visam amžiui ka-1 
Įėjimo Boby Joe Brimhall, 18 
m. amžiaus, gyvenantį Elgine, 
už tai, kad jisai su dviemis ki
tais sėbrais nužudė policininką 
Robertą Golden, 35 m. amžiaus. 
Kiti jo bendrininkai nubausti: 
Edward Pack, 20 m. amžiaus, 
gavo 40 m. kalėjimo, o Robert 
Lord, 18 m. amžiaus, gavo 14 
m. kalėjimo. Išgirdusi sprendi
mą Brimhall žmona, 15 metų 
amžiaus, pravirko teismo salė
je. y

Syrijos emiras Chicagoje

i rinkimo įstaiga samdo daugiau 
I darbininkų, mokėdama antva- 
landžius, kurių duoda dirbti 
kiek tik norima. Mėnesinis at
lyginimas — $295, o už antva- 
landžius — po $2 už valandą.

Syrijos emiras (titulas, ku
ris prilygsta europiečių grafui) 
dr. Selim EI Attrache, 28 m. Į 
amžiaus, atvykęs į Chicagą gi
lina medicinos studijas. Jis čia 
atvyko vykdant studentų pasi
keitimo programą. Atkeliavo 
drauge su savo seserimi, taip
gi gydytoja. Tas jaunas Syrų j 
mokslininkas savo šeimos kil
mę veda nuo Kristaus laikų. 
Vienas iš jo pro-prosenelių bu-1^ 
vęs Napoleono patarėjas pla
nuojant žygius prieš turkus.

Dublino meras Chicagoje
Į Chicagą šį pavasarį atvyks 

Dublino meras Robert Briscoe 
, ir čia balandžio mėnesyje da

lyvaus žydų rinkliavos atidary-' 
me. Lietuviams tas meras tuo 
įdomus, kad jo tėvas yra kilęs' 
iš Lietuvos.

Mirtis nukritus iš treččio 
augšto

Prie namo 832 N. State str., 
Chicagoje, užsimušė nežinomas 
apie 65 m. amžiaus žmogus, nu
kritęs nuo laiptų iš trečio augš- 
fro. Manoma, kad jis jsikaušęs 
ten nakvojo, o paskiau per ne
atsargumą nukrito.

siųstuosius aukų lapus, tvarkin-1 
gai pakvituotus gavėjo prof. M.|

$200,000 Teisių mokyklai
Northwestern universiteto 

Teisių mokykla Chicagoje iš 
Fordo fondo gavo $200.000 pa
šalpos.

SPECIALUS
BARGENAS

Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NUO 
$49.50
ir augščiau

=^i

Iš \VGES stoties -r- Banga 1890 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NRO PIRMAI). IKI PENKTAD. 

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

•»:8O v. r. iš stotiem 
*400 kil.

MAPbEWOOD AVĖ. 
Chicago 29, 111. HEmlock 4-2413

PADEKA

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FELIk A. RAI THtMH, NELI4E BKHTVLIS, Sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co. 
2310 W. Rooserelt Road T.lef. SEiley 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

Lietuvos kariuomenės kūrėjui savanoriui, Vyčio Kryžiaus! 
I kavalieriui JONUI KIAUNEI, gyv. 1310 N. 18 Avė., Me Irose I 
ĮPark., III. mirus, visiems prisidėjusiems bei atsilankiusiems į| 
Įlaidotuves iš pat širdies gilumos dėkoju.

Už šv. mišių auką švenčiausios Širdies parapijos bažnyčios! 
|kun. Povilui Akulevičiui ir jam asistavusiems kunigams: Donald| 
pimpson ir James Graham.

Kun. Akulevičiui už atkalbėjimą šv. rožančiaus koplyčioje,į 
I pamokslą -bažnyčioje ir savo maldomis velionį padidėjusį am-| 
|žinybėn.

Daktarui Vaitaičiui už jo rūpestingą gydymą ir paslangas| 
Įvelionies sunkioje ir ilgoje ligoje, palengvinti jo kančias.

Melrose Park Lietuvių B-nės pirmininkui Petrui Kavaliaus-I 
Ikui, Jarienei, Zelbams, Metrikiams ir Šiaučiūnams už jų mate-| 
|riales aukas, laike ligos ir padėjimą organizuoti laidotuvių.

Grabnešiams: Petrui Kavaliauskui, Adolfui Garba.liauskui,| 
ponui Dagiui, Valteriui Sudavai, Jonui Utarai ir Kaziui Uliui.

Laidotuvių direktoriui Bormanui ir jo personalui.
Velionies giminėms, draugams ir pažįstamiems.
Melrose Park Lieuvių Bendruomenei už vainiką, šiaučiū-| 

pana s už vainiką ir gėlių aukotojams.
Šv. Mišių aukotojams.
Te atleidžia visi-tie, kurių čia nėra išvardinta, kurie už-| 

įprašė Šv. Mišias ar kitu būdu prisidėjo prie Jono Kiaunės lai-| 
Idotuvių.

________ Pranė Juška

ANTHONY B, PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

68I2S0. WESTERN AVĖ. 14 S R 30. 501h AVĖ. 

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

T0wnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patams
1 vimas dieną ir nak- 
I tį, Reikale šaukite 
I mus.

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir 
Roselando dalyse ir 
mojau patarnaujame

A. | A.

JADVYGAI VIRŠILIENEI
MIRUS.

jos dukrai KOTRINfil ir I0NUI PEČKAIČIAMS nuo
širdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Klema ir Petrą* Adomavičiai, 
Jadvyga ir Vladas Adomavičiai ir 
Ivona ir Jurgis įAurinaJčląl.

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-340 i

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREEET Tel. SEelej 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. IIALSTED STREET Tel. Y Arda 7-1911

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
ReinisutiH ChirSgos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikūrimo 
1924' metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų nnibuno atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau 
pomns pinigus. Pasidėję tanpinius pas mus gauaite ne tiktai saugumą — jų 
airirsudiini) iki $10,00<kft0, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kūrinos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Havings Bendrovės įstaiga yra viena iš gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val-
Istybių dalyje jie begyventų, gali laupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl int'urmaeijų. Mūsų turtas $31

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Wcstem Avė. Tel."GRovehilI 6-7575 Chicago, Illinois

Atdara: pirmadienį nuo 12 Iki 8, antradienį Ir penktadienį nuo 9 Iki 4, ketvirtadienį nuo 9 ild 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 ild 2 valandos po pietų.

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICH1GAN AVĖ. Tel. COnunodore 4-222*

JURGIS F. RUDMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Ardu 7-1188-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ., CICERO. III. Tel. OLyntpic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWIČŽ
2424 W. 69t,h STREET KEp.iblie 7-121.4
2314 U ?3rd PLACE Vlrg.nia 7-OO7 *

VANCE FUNERAL HOME
1424 8. 60th AVĖ. OLnnpic 2- 524b ir TOwnkall S-9M7

I
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X Šv. Kazimiero seselių vie

nuolyno rėmėjų centro susirin
kimas įvyko sekmadienį, vas.
17 d., vienuolyno patalpose.
Pirmininkavo A. Nausėdienė, 
raštininkavo V. Galnaitė. Tai 
buvo paskutinis susirinkimas 
prieš didįjį metinį parengimą— 
vajaus vakarienę, kuri įvyks 
ateinantį sekmadienį, vas. 24 d.,
Marijos Augštesnėsės mokyk
los sporto salėje. Pradžia 5
vak. Po vakarienės seks pro
grama tos pat mokyklos audi
torijoj. Vakarienės metu bus 
pagerbtos narės be pertraukos 
išbuvusios po 25 ir 35 metų.
Buvo perąįcaityti du laiškai iš 
Floridos nuo Motinos Genero- 
lės Teofilės, kuri sveikino rė-i organizacijų iš apylinkinių vie-

X Laima keunaitytė, gyv.
Į Beverly Shores, mokytojau
janti vietos mokykloje, Parents 
and Teachera Assn. pakviesta 
paskaitai supažindinti vietos 
visuomenę su komunizmo ir 
dalinai fašizmo padariniais Eu
ropoje. Po paskaitos klausyto
jai (jų buvo apie 80) paskaiti- 
ninkę dar negreitai išleido, pa
teikdama jai daugybę klausi
mų.

Vasario 12 d., prieš daug 
gausesnę klausytojų auditoriją, 
dalyvaujant ir vietos laikraš
čio atstovams, turėjo paskaitą 
Wheatfield’c, Ind. Vėliau laik
raštis rašė, kad paskaitininke 
nėra teoretinis, bet praktiškai 

v- komunizmą patyręs asmuo. Ne
seniai atkeliavusi j šį kraštą, 
kaip daugelis komunizmo au
kų. Patarė visuomenei kuo 
gausiau lankytis panašiose pa
skaitose.

Laima turi kvietimus kitų

tovių, kurias ji mano aplanky
ti dar prieš prasidedant vasa
ros sezonui.

X L. B. Brighton Parko apy
linkės valdyba vasario 24 d. 
ruošia iškilmingą Vasario 16 d. 
minėjimą. 10 v. ryto bus už 
kenčiančią Lietuvą pamaldos 
Nekalto Šv. Panelės Marijos 
Prasidėjimo bažnyčioje su tai 
dienai pritaikytu pamokslu, o 
3 v. rengiama įdomi akademi
ja su menine dalimi tos pat 
bažnyčios mokyklos naujoje 
salėje. Bus turiningas Vasario 
16 d. apibūdinimas ir bus su
vaidintas vaizdelis "Šaukiu aš 
tave’’, bei sudainuota lietuviš
kų dainų.

X Cicero Augštesnioji litua
nistinė mokykla Vasario 16 
proga per "Margučio” radiją 
pravedė Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjimą. Įžan 
gos žodį pasakė Z. Švedaitė, 
padekląjnavto A. Bendikaitė, 
pianu paskambino A. Vasaitis 
ir mokyklos mokinės, J. Krei- 

priėmė ir rezoliuciją mūsų Vgno vadovaujamos, padainavo, 
veiksnių suskilimo reikalu. Vi

mėjas šv. Valentino proga. Ji 
ten yra išvykus vienuolyno rei
kalais. Susirinkime nustatyta 
to parengimo visa tvarka. Pa
rengimo vedėja bus pirm. A. 
Nausėdienė. Diplomus narėms 
išdalins vysk. V. Brizgys. 
Tvarkingai vakarienę ir pro
gramą pravesti talkininkaus V. 
Galnaitė. Paskirtos parengimo 
darbininkės privalo susirinkti 
3 vai. Visos Chicagos ir apy
linkių lietuviai maloniai kvie
čiami gausiai atsilankyti. At
silankiusieji bus šauniai pavai
šinti, palinksminti gražia pro
grama. Be to atsilankiusieji 
prisidės prie Marijos Augštes
nėsės mokyklos skolų sumaži
nimo. Seselės ir rėmėjos pasi
rūpins, kad vakarienė ir pro 
grama visus patenkintų.

X Ketvirtasis pasaulio bei 
Amerikos Lietuvių inžinierių 
ir architektų suvažiavimas, įvy 
kęs 1956 m. rugsėjo mėn. 1—3 
dienomis Philadelphijoje, tarp 
daugelio ten priimtų nutarimų

si tie nutarimai buvo paskelbti 
Technikos žodžio 1956 m. 5 nr.

Vasario 16 d. proga tą rezo
liuciją inžinieriai nori primiifti, 
kurios tekstas yra toks:

IV-sis PLLAS-ALIAS suva
žiavimas kviečia mūsų veiks
nius šiuo sunkiu lietuvių tau
tai momentu baigti tarpusavio 
ginčus ir pagaliau pradėti vie
ningą bei koordinotą darbą. Su
važiavimas mano, kad tokiam 
šventam tikslui nėra kliūčių, 
dėl kurių negalima būtų susi
tarti.

X Teofilė ir Matas Lasai,
gyv. Michigan City, Ind., šven
čia auksinę vedybinio gyveni
mo sukaktį. Tai senieji Ameri
kos lietuviai, jau daug metų 
gyveną šioj vietoj. Nuo pat

X Nekalto Prasidėjimo Sese
rų Rėmėjų (Gildos) seimas dėl 
nenumatytų aplinkybių iš balan 
džio 14 d. atkeliamas į balan
džio 7 d. Seimas įvyks Šv. An
tano parapijoje. Cicero, III'. Vi
sos draugijos ir paskiri asme
nys maloniai prašomi įsidėmėti 
šią datą ir visi kviečiami seime 
gausiai dalyvauti.

X Vladas Tučinskas-Tanis, 
atjausdamas gana sunkią lietu
viškų sporto klubų finansinę 
padėtį ir puikiai suprasdamas 
tą didžiulį darbą, kurį mūsų 
sporto klubas atlieka lietuviš
ko jaunimo fizinio ir tautinio 
auklėjimo kelyje ir Lituinicos 
futbole, klubui paaukojo 100 
dolerių, tuo pasidarydamas klu
bo nariu-meccnatu.

klubo įsteigimo jame aktyviai| nė, Kauno operos solistė, malo- 
dalyvauja. Klubas savo pikni-1 niai sutiko dalyvauti religinės 
kams naudojasi jų ūkio pato- Į muzikos koncerto programoje.
gurnais, kuris yra netoli šio 
miesto, pastatyti geri pastatai 
ir gražus sodas — tikrai lietu
viška sodyba. Žentui Jonui Di
liui mirus, o Lašams jau ne
stipriems esant, kaskart darosi 
sunkiau šį ūkį prižiūrėti.

Lietuvių klubas šiai retai su
kakčiai paminėti rengia banke
tą kovo 2 d. Šukio salėje.

X J. A. Valstylrių ir Kana
dos tautinių šokių šventės 
spaudos ir propagandos komi
sija posėdžiavo jos pirmininko 
St. Daunio namuose Čia pra
nešimus padarė centrinio ko
miteto pirm. Bruno Shotas ir 
J. Jasaitis. Be jų posėdyje dar 
dalyvavo J, Vaidelyp, J. Vai
čiūnas, A. Antanajtis ir E. Šu- 
laitis.

X Cecilija Kneižienė, 5544 
S. Henmitage avė., grįžo iš li
goninės ir 'baigia sveikti na
muose. Linkėtina šiai veikėjai 
ir gerų darbų rėmėjai greit pa
sveikti.

GRA2US PARTNERIS

.'MV.A . iiVfc/. . i
Keturių metų beždžionė eina Philadelphia, Pa., mieste su savo 

savininku. Beždžionė gali rūkyti, čiuožti, važiuoti dviračiu ir ratu
kais • (INS)

IŠ ARTI IR TOLI
KANADOJ

— Vasario 16-ji Toronte šiais 
metais buvo atžymėta ypatingu 
iškilmingumu: per •telias radijo 
valandas anglų kalboje buvo 
duodami lietuviškos niunkos, 
pokalbių ir paaiškinimų apie

X LB Bridgeporto apylinkės 
valdyba ragina ir prašo savo 
narius dalyvauti Vasario 16 d. 
minėjime. Asmens, kurie nega
lėjo dalyvauti minėjime Mari
jos Augšt. mokykloje, prašomi 
atsilankyti į Lietuvių auditori
ją vasario mėn. 24 d. 3 vai., kur 
bus jaunimo paminėta tautos 
šventė ir visą .minėjimo progra-į Lietuvą ir dabartin? jos pade 
mą atliks tiktai jaunimas, kaipitį. Pačią šešioliktąją, šeštadie- 
niekuomet ir niekur anksčiau. nį, Toronto Šv. Myz.olo k'ate- 
Tėvai prašomi paraginti savo droje, susirinkus gražiam skai- 
vaikus tokioje jaunimo šventė- čiui lietuvių, vysk. F. A. Mar- 
je skaitlingai dalyvauti. rocco, kardinolo padėjėjas, iš

kilmingai atlaikė mišias ir pa- 
Pa sakė ilgą pamokslą, o gale su-

teikė tėvynėje ir ištrėmime 
vių s-gos Chicagos skyriaus na-, csantiems ganytojiską palaimi
mi Vasario 16-sios minėjimo■ nimą College Theator salėje is

kilmingo NeprikJ. akto metu

X Sol. Bronius Jančys 
dainuos Vilniaus Krašto Lietu

16-sios
susirinkime.

Susirinkimas su Kavute bus 
šio mėn. 23 d. 7:30 vai. vak. 
Lietuvių auditorijos salėj, 3133 
So. Halsted St.

X Areli. J. Mulokas paruošė 
projektą pranciškonų staci
joms Kennebunkporte, Maine. 
Stacijos yra statomos viename 
pastate ir lietuviškame stiliu
je. Tas pats architektas taip 
pat suprojektavo Kennebunk- 
portui Kūdikėlio Jėzaus garbei 
šventovę. Vitražai bus dail. V. 
Jonyno.

X L. B. Brighton Parko apy
linkės valdyba pradėjo regist
raciją naujai steigiamam 
Brighton Parke moksleivių an
sambliui. Jauni mokiniai, no
rintieji tame ansamblyje daly
vauti, prašomi kreiptis dieno
mis telef. LA 3-0475 ir vaka
rais tel. YA 7-4693.

dalyvavo daug lietuvių. Pa
grindinę kalbą pasakė vyriau
siasis skautų brolijos vadas 
prof. Stp. Kairys. Savo kalbo-( 
je prelegentas vykusiai apibu-' 
dino lietuviškojo jaunimo auk-1 
Įėjimą emigracijoje, protingai 
pakritikuodamas kaikurias vi
suomenines mūsų klsųdas ir 
ypač pabrėždamas moralinę au 
klėjamąją galią.

— Kanados ministerio pirmi
ninko pranešimu dar šioje par
lamento sesijoje numatoma pa
keisti senatvės pensijų įstaty
mas ta prasme, kad ir emigran
tai, turį Kanados pilietybę, 
gaus lygią pensiją su čia gimu
siais asmenimis. Iki šiol, pagal 
krašto įstatymus, norint gauti 
pensi ją, reikalinga buvo krašte i 
išgyventi dvidešimt metų.

— “Batai”, R. Spalio dviejų 
veiksmų komedija, kurią reži
savo A. Kalūza, buvo suvaidin
tu Tilsonburgo - Delhi tabako 
ūkiuose gyvenančių lietuvių Va 
sario 16-sios minėjimo proga. 
Vaidinimas turėjo didelį pasi
sekimą.

— M id lando, Kanados kanki- 
1 nių šventųjų garsiojoje vietovė
je, Kanados lietuviai katalikai 
šią vasarą numato pastatyti 
tautiniuose, motyvuose medinį 
kryžių. Tam projektą ruošia 
archit. inž. dr. A. Kulpavičius.

—- Solistės Ščepaviiienė ir 
Zcmolytė, Vasario šešioliktosios 
proga dainavo koncerte Wind- 
soro lietuvių kolonijoje ir daly
vavo Nepriklausomybės minėji
me.

— Toronto tautininkai Ne 
priklausomybės ir dr. Basana 
vičiaus minėjime, renktame se
paratistiniai nuo bendrojo ko
lonijos minėjimo, šiemet tesu
silaukė vos 75 dalyvių.

DJDŽ. BRITANIJOJE
— Išėjo iš krašto. Vienas 

“Europos Lietuvio” bendradar
bis, ne tik viešai įrodinėjo, kad 
vaikai neturį mylėti tėvų. kad 
mums nereikia jokių veikėjų su 
kakčių, bet pradėjo net keistai 
samprotauti apie komunizmą. 
Ir taip daug ka.m žinomas neei
linis žmogus, laikąs save labai 
originaliu, pasivadinęs Anarchi 
stu, "E. Lietuvio” 5 nr. paskel
bė "krūvelę minčių”, jau nebe- 
telpančių “jo pogrindyje”, ir 
jas pavadino “Komunizmo pai
niavose”. Iš vienos pusės daug 
kas stebisi, kaip toks žmogus 
vis dar negali suprasti komuniz 
mo esmės, kad įkliuvo į “painia 
vas”, iš antros — tiesiog pikti
nasi jo išvada, pagal kurią “at
rodytų, kad būtų net nepateisi
nama, jei kas bandytų griežtai 
skirti (šį žodį pabrėžė pats 
Anarchistas) komunizmą nuo 
krikščionybės. Savo išmintį pa
vaizduoja tvirtinimu, jog ne Le 
ninas buvęs komunizmo

takas, kadangi “komunizmo idė 
ja buvo nesvetima' garsiajam 
graikų filosofui Platonui..., To
mui Akviniečiui, šv. Lukui, ži- 
noman katalikų kankiniui Sir 
Thomas Moore ir kt.” Įsismagi
nęs Anarchistas bendruomenės 
laikraštyje net taip “suorgina- 
lėja”, kad savo oponentams — 
kun. Pr. Daukniui, MIC, p. Šo
vai ir k. — meta sprendimą: 
“jie visi tiktų būti “Pravdos” 
korespondentais’ ’»..

Nors kitoje vietoje Anarchis
tas pastebi norėjęs natikrinti, 
“ar mes esam kultūriškai su
brendę padoriai diskutuoti” ir 
teigia, jog jo oponentai įrodę, 
"kad jie šių egzaminų neišlai
kė”, galima priminti jo diskusi
jų “stilių”: kai akademiniam 
pasaulyje priimtas dėsnis — 
Plato amicus, sėd veritas maior 
amica, — pačiam Anarchistui 
svarbiau ne objektyvi tiesa, bet 
kitų asmenų užkliudinias ir tik
rai “pogrindinis” darbas. Nepa
sirašydamas tikra pavarde, o 
keista slapyvarde, jis nejaučia, 
kad jo mintys mūsų visuome
nei atneša tiktai žalos. Vieno 
miestelio “E. Lietuvio” skaity
tojas viešai pastebėjo, kad ir 
taip mūsų tarpe daug nesutari
mo ir nesugyvenimo, tad itin 
bloga, kai bendruomenės laik
raštis leidžia skleisti keistas 
anarchistines mintis ir prašė, 
kad jam laikraščio daugiau ne
siuntinėtų.

— Kun. Albiną Margevičių 
paminėjo Japonijoje, Tokio, lei
džiamas laikraštis anglų kalba 
“The Mainichi”. Sausio 31 d 
laidoj įdėjo jo nuotrauką, visur 
pabrėžiama, kad jis lietuvis, ne 
tekęs savo tėvynės, dabar dirba 
Tokio misijose, yra saleziečių 
amatų mokyklos vicedirekto
rius. Panašiai apie ji parašė ir 
vienas japonų laikraštis, įsidė
damas jo nuotrauką.

Velnias turi daugiau kaip dvy 
lika apaštalų

pirm-

PADEDA
APMOKĖT

— Savanorių ir šaulių klubai 
Toronte šv. Jono Kr. bažnyčio
je organizuotai su vėliavomis, 

X Lietuvių Gailestingų sese-I dalyvavo .Neprikl. pamaldose, j 
X Alodija Dičiūtė-Trečiokie- Į rų sąjunga šaukia visuotiną su-1 po pamaldų buvo padėtas vai- 

sirinkimą kovo 6 d. 6 vai. va- nikas prie bažnyčios prieangy- 
karo, sesers B. Gustaitienės
bute, 2919 West 65 st.

Koncertas įvyks š. m. balandžio 
7 d. 4 v. p. p. Šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčioje, kurį orga
nizuoja Lietuvių Menininkų 
klubas. '

X Minint Lietuvos nepri
klausomybės šventę vasario 
mėn. 17 d., šv. Antano parapi
jos bažnyčioje įvyko pamaldos 
už lietuvių tautą —gyvuosius 
ir mirusius, šventei pritaikintą 
gilų ir turiningą pamokslą pa
sakė kun. Petras Patlaba.

X Smuik. Alfonsas Paukštys
sutiko dalyvauti religinės mu
zikos koncerto programoje.

Sis koncertas, organizuoja
mas Lietuvių menininkų klubo 
balandžio 7 d. 4 v. p. p. šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčioje, 
žada būti augšto meninio lygio.

I X Kun. J. Kuzinskas guli po 
operacijos Šv. Kryžiaus ligoni-

je žuvusiems paminklinės len
tos. Pamaldų metu giedojo To
ronto liet. choras “Varpas”, di
riguojamas muz. Stasio Gaile-
vičiaus. Turiningą pamokslą

nėj. Kun. Jonas yra asistentas, šventėg prf)ga pasaR. Run dr 
Šv. Kryžiaus parapijoj. Tiki-, Gutauskas.
masi, kad greit grįš iš ligoni-

Į — Kun. Bruno Jurkšas įsi- 
junge į šv. Jono Krikštytojo 

X Kalvaitis tvarko Chicagos j liet. par. muzikinį gyvenimą, 
vadovaudamas jaunimo chorui, 
o taip pat vargonaudamas baž
nyčioje pamaldų metu sekma-

skautams remti draugijos pro
gramos paruošimą, kuris įvyks 
balandžio 14 d. 3 v. p. p, Mari
jos Aaugštcsniosios mokyklos j c*’en*a*s; J*8 i Toronto persikė- 
salčjc. ’š Edmuntono, kur gražiai

darbavosi tėn gyvenančių lie- 
X L. B. Brighton Parko apy- ■ tuvių kolonijoje. Šiuo metu 

linkės valdyba ruošia kovo 1 kun. Jurkšas lanko karaliską- 
d. vakare Vengcliausko avėtai-! ją Toronto konservatoriją, to- 
nėje didelį tos apylinkės gy- bulindamasis vargonų klasėje, 
ventojų blynų balių su šokiais, _ The Canadian Registcr; 
ir gėrimais. 1 Kanados katalikų savaitraštis,

X L. ir K. Vitkai, 6812 Cla- 
rendon Hills Pk., susilaukė sū
naus. Dabar Vitkai augina 3 
sūnus. Nauju anūku džiaugia- ■ 
si Juozas ir Elzbieta Mordžiau- 
skai ir Vitkai.

X Ona ir Balys Mulioliai. sa
vininkai Rockwell klubo, 3957 
S. Rockvvell St., vasario 17 d. 
atšventė sidabrinį vedybinio 

1 gyvenimo jubilėjų.

Lietuvos Neprikl. minėjimo pro 
ga, įsidėjo Vilniaus Aušros Var 
tų Dievo Motinos paveikslą ir 
aprašymą apie minėjimo iškil
mes, bei apie lietuvių kovą 
prieš bolševizmo tironiją.

t* Reinkite dien. Draugą!

Kaip tokį galima gydyti
Gydytojas B. buvo pratęs pa

cientus gydyti nustatydamas 
gyvenimo tvarką, bet ne vais
tais. Kart:' jis naują pacientą 
klausia:

— Tamsta geri?
— Ne.
— Rūkai?
— Ne.
— Geri kavą ar stiprią ar

batą?
— Ne.
— Vėlai einate gulti?
— Ne.
— Tai kaip aš galiu Tamstą 

išgydyti, jei neturiu ką uždrau 
sti? — sako pagaliau susimą
stęs gydytojas.

Moderniški namai
— Kai įsikraustėm į tuos nau 

jai nupirktus namus, tai buvo 
sunku sutilpti. Žinai, ką aš pa
dariau? Ėmiau ir padidinau.

— Tai pristatei?
— Ne! O tik iš vieno dides

nio kambario padariau du.

Šykštuolio patarimas
šykštuolis tėvas sako savo 

vaikui:
— Nevaikščiok be reikalo po 

kambarį, batai dyla.
Vaikutis atsisėdo ant kėdės 

ir sėdi. Tėvas vėl:
— Nesėdėk be reikalo ant kė

dės, kelnes pratrinsi!

— Vokiečių priežodis lyvauti.

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS

—■ Išlaikomas —

MOKSLINIŲ STUDIJŲ KLUBO
SEMESTRO TEMA:

MODERNIŠKŲ KULTŪROS AP
RAIŠKŲ VERTTNIMAS

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

Paskaitos pradžia 7 vai. 30 
min., nesivėlinant.

Visi, besidemintieji dvasinių 
mokslų pažangr kviečiami da-

DAKTARUI • LIGONINEI
• NAMŲ SEIMININKUI 

KRAUTUVININKUI • BANKUI
kai liga ar nelaimingas įvykis gydymo išlaidas iškelia 
aukščiausia ... ir nuolatinį uždarbį nutraukia

štai planas, kuriuo mokama 
grynais pinigais. Pinigai gydy
mo išlaidoms dengti. Pinigai 
nuomai, maistui, skolai uf au
tomobili ir namus apmoksti. 
Pinigai, kurio nepaprastai rei
kalingi ypač tada. kai nelai
mingas įvykis ar liga neleidžia 
dirbti... kai nuolatinis uždarbis 
nutrauktas.

DVIGUBAS DRAUDIMAS 
JUMS IR ŠEIMAI

Paremtas didžiausios paquulyje 
ligos ir nelaimingų įvykių 
draudimo bendrovės finansi
niais ištekliais, šis Mutual of 
Omaha planas duoda daug pla
tesnį draudimų, negu daugybė 
kitų grupinių ar individualių 
planų. Pavyzdžiui, Juo ne tik 
liberaliai grynais pinigais mo
kama už ligoninės kambarį, 
operacijas, bei kitus ligoninės 
patarnavimus... bet juo moka
ma mėnesinė pašalpa tiesiog 
Jums, ir šalia ligoninės Išlaidų 
padengimo! Jei kada nors il
gesnį laikų jau prisiėjo puslrg- 
ti, galite lengvai suprasti, kaip 
svarini turėti tok) ‘sugaišto lai
ko” draudimų. Jis reiškiu pini- 
giiH skoloms ir kitiems finansi
niam įsipareigojimam padeng
ti... ypač tokiam sunkiam lai
ke, kai formaliai skęstate, sų- 
ųk uitose.

GREITAM lAMOKEJIMAb 
PER VIETOS SKYRIUS

Turėdama Urensi Jus visose IX 
valstijose, VVushlngton, U. C., 
Aliaskoj, Kanadoj. Puerto Ri- 
co, Havajuos ir Panamos Ka
nalo Zonoj, Mutual of Omaha 
visoms pareikštoms pretenzi
jom gali duoti greitų eigj. Iš- 
tikrųjų net savo padų tarpe 
turite draugiškų mūsų bendro
vės atstovų.

, MUTUAU OF OMAHA 
I L. JANKAUSKAM 
. 227 North I41 Šalie IMtreet 
I Clih-ago I, Illinois

NEI’ATIXGftKITI: IŠSIŲSTI 
KUPONĄ

nebent jei neturėtumėte kur pini
gų dėti . . .

Jei dirbate pragyvenimui... Jei Jū
sų gerbūvis priklauso nuo uždar
bio... los mažos pastangos reikalin
gos šiam kuponui užpildyti ir iš
siųsti. gali neparastai apsimokėti! 
M utuul of Omaha uždarbio ir ligo
ninės draudimo planai pritaikinti 
darbininkui, tarnautojui“ ir profe
sionalui. Kiekvienais metais tūks
tančiai tokių žmonių gulina pini
gus... tūkstančiai tokių, khrie savo 
laiku nepatingėjo toki kuponų iš
siųsti. Tad veikite tuojau!

PASITIK C.IIMAS

Ne kas kita. o tik pa
tenkinti nariai išaugi
no Mutual'of Omaha į 
didžiausių ligos ir ne
laimingų įvykių drau
dimo bendrovę pasau
lyje.

Jei gyvenate Chicagoj 

ar priemiesčiuose

DAR ŠIANDIEN IŠSIŲS

KITE ŠĮ KUPONĄ•••
NES RYTOJ JAU GALI 

BŪTI PERVELU!

liept i t

I

■ Sutelkite man informacijų VELTUI apie tok) plinų, kuriuo Į 
I mokama grynais, kai aš esu ligoninėje. . . ir grynam, man Iš I 
. jos išėjus. Jokių įsipareigojimų iš mano pūdės. į

' Pavardė .......... .. ..................................... ..........;.............. Amžius ...
I A d resas  .............................................!............ .. ..............................................

I Miestas ...................................... .................................................. ......

I Telefonas................... . .................................... /........................................

I

Mutual of Omaha
Atstovas Chicagnje 

IJCONARDAS JANKAUSKAS 
Iil’<llow 5-2001

Mutual of Omaha kas savaitę Išmoka 
vidutiniškai daugiau kaip *1,750,000 
savo nariams ligoniams.


