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Jungt. Amerikos'Valsty bių reikalavimas Izraeliui
Vokiečių spauda Pabaltijo

valstybių laisvės klausimu
BONNA, Vokietija. — Vokiečių vyriausybės oficiozinis „Bul- 

letin dės Presseamtes u. Informationsamtes der Bundesregierung“ 
nr. 37 1957 Lietuvos bylai paskyrė net du puslapius.

Seniau kad tiek gautum vie
tos tokiame svarbiame organe, 
būtų reikėję didžiausių protekci
jų ar tiesiog net „pirkti“, tuo 
tarpu šiandien Lietuvos, Vliko ir 
lietuvių vardas žinomas jau ne 
tik tarp vokiečių visuomenės, 
bet ir vyriausybės bei politikų 
sferose.

Pabaltijo valstybių pavyzdys 
įspėja

Lietuvos laisvės šventei skir
tas aprašymas pavadintas „Pa
baltijo valstybių pavyzdys įspė
ja“, drauge stambiomis antraš
tėmis atžymint, kaip sovietai 
laužo iškilmingai duotus paža
dus ir kokia yra pavojinga so
vietinė propaganda. Nurodžius, 
kad Vasario 16-jai minėjimas 
Bonnoje spaudos klube buvo su
ruoštas Tarptautinio Komiteto 
Krikščioniškajai Kultūrai ginti 
vokiečių sekcijos vadovybės, pas 
kiau buvo duota ištisai tos sek
cijos valdybos pirmininko, žy
maus vokiečių politiko ir dabar
tinio fed. parlamento nario dr.
Punderio kalba, kuria jis labai 
šiltai atsiliepė apie Pabaltijo 
valstybes, kurios su kitomis Ry
tų Europos tautomis, taip žiau
riai sovietų persekiojamos, krei
pia į save viso laisvojo pasaulio, KAIRAS, Egiptas, vas. 27. — 
dėmesį. Punderis pabrėžė, jog Jungtinių Tautų policija pradėjo 
jau paprasčiausias europietiš- bandomuosius oro stebėjimus 
kas solidarumas reikalauja. mi- prie demarkacijos linijos tarp

Vilties žodis
Nušvietęs jų kančios kelią, de

portacijas, kankinimus, sovieti- 
nimą, rusinimą, mėginimus klas
toti pabaltiečių tautų valią, įro
dinėjant, kad jos tariamai savo 
noru įsijungusios į „tarybinių 
tautų šeimą“, dr. Punderis savo 
kalbą baigė pareiškimu, jog, Lic 
tuvos nepriklausomybės atgavi
mo 39 metines, pabaltečių drau
gai reiškia dar didesnį įsitikini
mą nei seniau, kad Pabaltijo 
kraštai vėl atgaus savo laisvę ir 
kaip nepriklausomi galės įsijung 
ti į kitų laisvųjų tautų bendruo
menę.

je)

Susirgo pavalgę
NEW HAVEN, Conn., vas. 27. 

— Daugiau kaip 200 Yale uni
versiteto studentų vakar boiko
tavo universiteto valgyklą, kai 
kiti jų kolegos susirgo po val
gio. 20 studentų yra universiteto 
ligoninėje, kiti paliko kamba
riuose.

J. Tautų policija
stiprina budrumą

nėti savo kaimynų nepriklauso 
mo gyvenimo šventes, atžymint

*

Prezidentas
nominuotas

Eisenhoweris tris 
ambasadoriumi Vak.

listas Amory Houghton (dešinėje) — Prancūzijai.

Izraelis per 72 valandas turi 

pasitraukti iš Akabos ir Gazos
JUNGTINĖS TAUTOS, N. Y., vas. 27. — Jungtinės Amerikos 

Valstybės šiandien patiekė kompromisinį planą išlydėti Izraelio 
kariuomenę iš Akabos apylinkės ir Gazos ruožo, nenaudojant sank
cijų prieš Izraelį.

Amerikos delegacijos šaltiniai 
pareiškė, kad ambasadorius Lod- 
ge įteiks pasiūlymą Jungtinių 
Tautų generalinei asamblėjai, 
kai šiandien prasidės debatai Vi
durio Rytų klausimais.

rys, Izraeliui gresia JT bausmės 
— ekonominės sankcijos.

6,000 vyrų armija

Pagal Amerikos rezoliuciją 
Gazos ruožas turėtų būti grąžin
tas Egipto administracijai, kai 
nespecifikuotas „perėjimo“ pe
riodas baigsis. Izraelis pasiruo
šęs niekad neįleisti Egipto į Ga
zą.

Jungtinių Tautų policijos pa
jėgos dabar turi 6,000 vyrų Iz
raelio evakuotoje egiptiečių te
ritorijoje. Egiptas pirmiau tu
rėjo tik apie 1,000 kareivių Ga
zoje. Tas skaičius ir Jungtinių 
Tautų kareivių galėtų sėkmingai 
kontroliuoti Gazą.

JAV nori atgaivinti 1949 Egip 
to — Izraelio karo paliaubas, 
nors Izraelis tai skaitytų miru
siu dalyku.

Izraelis įpareigotas priimti JT 
kariuomenę savo pasieniuose ir 

EI Auja,

Du tikslai
Politiniai stebėtojai įsitikinę, 

kad toks planas sukels opoziciją 
arabų valstybėse, kurios nusi- 
stačiusios nubausti Izraelį.

JAV planas turi du pagrindi- 
asmenis nominavo į ambasadorių postus. David K. E. Bruce (kairė-1 nius tikslus — tuojau Izraelio 

Vokietijai, William J. Sebald (centre) — Australijai, ir industria- karinių pajėgų pasitraukimą iš 
(INS) Egipto ir užtikrinimą, kad nebe

pasikartos pirmykštė kerštinga 
situacija.

Amerikos šaltiniai teigia, kad 
Amerika apleis sankcijas, dėl ku 
rių jau Azijos — Afrikos bloko 
rezoliucija guli ant Jungtinių 
Tautų asamblėjos stalo.

Jungtinės Amerikos Valstybės

Vakarų pajėgos budi ir jurose, Amerikos laivai 

saugodamos Europos žemyną!
BONNA, Vokietija. — Vokiečių karo laivyną iš pradžių nu-1 kitę

matoma sudaryti iš 25,000 žmonių. Jiems pirmoje eilėje numaty
tas uždavinys — Baltijos jūros apsauga.

Ne kam kitam, bet vokiečiams
aprūpintas karo laivas. Vakarų 
pajėgos budi ir jūrose, saugoda
mos Europos žemyno laisvę bei 
gerovę.

Greitlaiviai

Argentinoje
M AR DEL PLATA, Argenti- 

I na, vas. 27. — „Yankiai važiuo- 
namo!“ ir „Mirtis yankiams 

imperialistams“ plakatai pasvei
kino Jungtinių Amerikos Valsty
bių naikintuvą Norris ir povan
deninį laivą Balao, kai jie atvy
ko į Mar-Del Plata.

Policija kaltina komunistus ir 
nuplėšė plakatus. Miestas laivų 
įgulas maloniai sutiko ir pasvei
kino.

pareikalavo Izraelį per 72 valan
das ištraukti savo kariuomenę1 leisti demilitarizuoti 
iš Akabos ir Gazos. Jei to nepada vieškelio skerskelį.

JAV ekonominis pajėgumas

Izraelio ir Egipto karinių pajė
gų. Bandomųjų stebėjimų tiks-

jų laisvės ir kančių kelią, taip las — „sustiprinti budrumą ty-1 metu turi per 400 povandeninių 
pat pasiektuosius laisvės metais rumos postuose ir užkirsti kelią j laivų, kai tuo tarpu Atlanto pak 
laimėjimus. Pabrėžęs, kad jį pa- susikirtimams“ palei Egipto
tį dar iš praeities su lietuviais, Izraelio pasienį, 
latviais ir estais sieja gražiausi ' -----------------

tenka pirmoje eilėje Baltijos jū
ros apsauga. Tuo norima galimo 
karinio konflikto atveju sukliu
dyti sovietams Vak. Vokietijos 
jūrų pakrantėmis įvykdyti amfi
bines operacijas, o paskum —
trukdyti karinius veiksmus Da- Vokiečių karo laivynas šiuo 
nijoje. i metu pirmoj eilėj stengiamasi

i aprūpinti greitlaiviais. Tokių lai 
Sovietų laivai I vų vokiečių karo laivynui nori-

Vakarų žiniomis, sovietai Šiuo] ma »P* 200. Laivai
pavadinami įvairiausiais žuvėd
rų vardais. Mokomąją eskadrą

Pavogė tiltą
CANTERBURY, Anglija, vas. 

27. — Septyni jaunuoliai, nuo 
12 iki 14 metų, pavogė tiltą virš

NEW YORKAS, vas. 27. — 
„New York Herald Tribūne“ ka
rinis apžvalgininkas A. Talbert, 
vertindamas Sovietų Sąjungos ir

Pasigailėjo

atsiminimai iš santykių su jais, Grpitai ičvalvc 
toliau dr. Punderis pabrėžė, kad u>v<uys
lietuvių tauta jau 17 metų veda
žūtbūtinę kovą už savo būtį. Lais 
vasis pasaulis, pirmoj eilėj JAV 
ir Šv. Sostas, Lietuvos jėga oku
pavimo ir įjungimo į Sovietų Są
jungą nėra pripažinęs.

Suezo kanalą

sudaro 3 britų perleisti karo lai
vai, kurie buvo pastatyti vokie
čių statyklose. Kiekvienas greit- 
laivis plaukia apie 40 jūrmylių 
per valandą, o jo įgulą sudaro 22 
žmonės. Vienas greitlaivis kaš
tuoja tarp 2 ir 4 milionų DM.

Vokiečių vyriausybė nusisuko 
nuo Ribbentropo — Molotovo 

pakto
1/ vokiečių vyriausybė, nusi

sukusi nuo Ribbentropo — Mo
lotovo pakto, gali pasigirti tu
rinti šiuo atžvilgiu ramią sąžinę. 
Ji ir toliau taip pat laiko Pabal
tijo laisvąsias valstybes egzis
tuojant ir tik laikinai kariškai 
esant okupuotas, nors sovietai 
visokiais būdais stengiasi išgau
ti tos okupacijos ir inkorporavi
mo pripažinimą. Užmegzdama su 
Sovietų Sąjunga dipl. santykius, 
Vokietijos federalinė vyriausy
bė — toliau pabrėžė savo kalboj 
dr. Punderis — ne tik dėl Oderio 
ar Neissės linijos ar toliau nuo 
jos esančių žemių įrašė į sutartį 
pastraipą, jog santykių užmezgi
mas dar nereiškia užimtų sričių 
sovietams pripažinimo, bet ir dėl 
Pabaltijo valstybių. Jos Vokie
tijai nėra integralinė sovietų te
ritorijos dalis, bet laisvos, nepri
klausomos valstybės, tik laiki-

KAIRAS, Egiptas, vas. 27. — 
Jungtinių Tautų informacijos 
centras vakar pranešė, kad sa
vaitės laikotarpyje Suezo kana
lo pietinė dalis bus pakankamai 
išvalyta ir ten susisiekimas bus 
galimas.

to valstybės jų teturi tik per 
300. Šiaurės Atlanto pakto ko
mandos vyr. vado adm. Wright 
pareiškimu, Europai reikalingos 
jūrų karo laivyno pajėgos, kad 
ji galėtų išlikti gyva. Reikalinga 
ginti ne tik jos pakraščius, bet 
taip pat apsaugoti jūros kelius į 
tarp Europos žemyno ir Ameri-1 
kos. Amerikiečių atomu varo
mas pirmasis povandeninis lai-i KAIRAS, Egiptas, vas. 25. — 
vas jau yra įtrauktas į rikiuotę. Egipto pareigūnai konfiskavo 
Norfolko uoste dažnai matomas ■ vakardienos katalikų savaitraš-
ir pirmasis raketiniais ginklais

Raudonosios Kinijos cukraus 
1

pramonės specialistai Vilniuje
VILNIUS, okupuota Lietuva. — Į Vilnių buvo atvykusi raud. 

Kinijos cukraus pramonės specialistų grupė, kuriai iškilmingą pri
ėmimą suruošė Lietuvos maisto pramonės ministerija.

Drauge pasigirta „maisto pra ---- ■ ..... ............. ■
monės didele pažanga pokari- a Z •
niais metais“, tame skaičiuje — Afrikietis vyskupas
tariamai ir cukraus pramone. NAIROBI, Kenya, vas. 27. -

Taigi, svetimiesiems didžiuo- K irmM afrlklctla kata.
jamasi tariamais laimėjimais, |ika8 k buvo k0n8ekru0. 
viskuo giriamas,, o iš tų visų p»- Kakamegoje, 200 mylių nuo
gyrų telieka tik tai, kad Lietu- Nairobi. Naujas vyskupas Mau- 
vos gyventojai dar ir šiandien ricc otun 35 met pa8kirtas
negauna kiek norėdami cukraus: T diecezijos ganytoju, 
jei jo kada atsiranda, tai prie 1 
krautuvių susidaro didžiausios I
eilės... Galėjo ir jas parodyti sve
čiams...

Arabų kerštas
TEL AVIV, Izraelis, vas. 27.

:— Izraelio armijos pareigūnas 
Kai iš Pietų Amerikos parvy-, vaRar šė kad b v ai 

nai priešo okupuotos. Tiesiog kę namo“ lietuviai pasiteiravo. ,s ,x.baPno rovė * y
per visą paaaul, nuskambėjo Vo kodėl prie krautuvių tokios dide- din'o vandc’n8 8tot.

lės eilės, tai Paleckis paaiškino,, ___________
kad taip stovį darbo žmonės prie
duonos, kuria norį šerti savo 
kiaules... (E.)

kieti jos užsienio reik. ministerio 
v. Brentano 1956 m. gruodžio 17 
d. paskelbtas reikalavimas, kad 
pavergtųjų Rytų Europos tautų 
išlaisvinimas turėtų būti padė
tas visos Nato politikos pagrin
dam Ir tam pasiūlymui iš visų 
pusių buvo pritarta. Vakarų 
laisvasis pasaulis turėtų skirti 
daugiau dėmesio į Pabaltijo kraš 
tuose ir laisvėje vedamą už tų 
tautų išlaisvinimo kovą.

Grįžo namo

Konfiskavo laikraštį

čio „Le Rayon D’Egypte“ laidą. 
Laikraštyje tilpo straipsnis, ku
riuo kritikuojama egiptiečių po
litika prieš krikščionis.

Nežinia, ar Egipto pareigūnai 
leis kitą savaitę spaušdinti laik
raštį.

TOKIO, Japonija, vas. 27. — 
Jungtinių Amerikos Valstybių Jungtinės Amerikos Valstybės 

~ ...................  __ ..koegzistenciją“, pažymi, kad jš Ral-jim() kitą japonų
Stour upės. Jaunuoliams plskir- ŠIU° m,etU dietai stengiasi pir- Rar() krimina,istą pulk. Chjyoahi 
tas bandomasis laikotarpis (pro- ^oj eilej savo mfiltraciją^ir ar- Shimotia kuris buvo nuteistas 
bacija). dom5Ji darbą pravesti politiniais 4Q.čiai mctų į kalėjimą

ir ekonominiais frontais. Sovie
tai ypač pabrėžia savo tariamąjį 
„taikingumą“ ir stengiasi su-Sako, kad santaupos

padidėjo Lietuvoje skaldytl Vakarus
VILNIUS, okup. Lietuva. - Jungtinių Amerikos Valstybių

Vilniaus radijas, norėdamas pa- ^“^rTkariu“- areštuota. Areštuotieji buvo ak- 
vaizduoti, kaip žydi gyveni- Sovįetų SąjungO8. Sovietų tyvūs diktatoriaus Perono reži
mas pavergtoje Lietuvoje, skel- • qR: atsilikęs beveik mo metu. Jie kaltinami sąmokslu
bia, kad Taupomųjų Kasų sąs- fcmes ūkis yra atsilikęs beveik dabartine vvriausvbe
kaitose dabar esą 290 mil. rub-1 tnmls ^aitanis. Sovietų žemes nuversti dabartinę vyriausybę.
lių, t. y. 5 kartus daugiau negu ftk 8 P‘rm0J e,lc.J įuri Pagam,nt, 
buvo 1950 m. Indėlininkų skai- pukunkamai maisto produktų so
čius 24,000 žmonių. Praėjusiais v,ctlnlams dar^° zmonil'ms’ kal1 WASH1NOTONAS, vas. 27.— 
metais Lietuvos gyventojų (be Hyde Gillette paskirtas genera
abejo, daugiausia rusų ir Krem
liaus ištikimų agentų...) santau- asmenis, dar

• Jungtinės Amerikos Valsty
bės atsisakė priimti vengrus pa
bėgėlius, kurie yra atsidūrę Ju
goslavijoje. Ten yra 18,000 ven
grų. Iš jų 5,000 prašėsi į Ame
riką. J kitas vakarines valstybes 
iš Jugoslavijos gavo vizas tik 
214. Nerasdami kitos išeities 
976 grįžo atgal į Vengriją.

pos padidėjusios 65,7 mil. rub
lių, bent taip giriasi „Tiesoje“ 
Taupomųjų Kasų ir valst. kredi
tų valdybos kooperatyvinio sky
riaus viršininkas Jefremovas.

Peronistai areštuoti
BUENOS AIRES, Argentina, 

vas. 27. — Šeši generolai ir ne
pasakytas skaičius karininkų

Pašto tarnyboje

išmaitindamas vidutiniškai 22 
pajėgia sukrauti

didžiulę amerikiečių maisto at
sargą.

linio pašto viršininko pagelbinin- 
ku, vieton Albert J. Robertson, 
kuris dabar yra JAV apsaugos 
departmente.

KALENDORIUS
Vasario 28 d.: šv. Romanas; 

lietuviški: Zygmantas ir Šilė.
Saulė teka 6:30, leidžiasi 5:39.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago je 

ir jos apylinkėje šiandien — ap
siniaukę ir šilčiau.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Jungtinės Amerikos Valstybės vakar vėl pareikalavo Iz- 

______ _ raelį ,,laisvu noru pasitraukti“ iš ginčijamų Vidurio Rytų apylin-
kinti tam tikras, klases o Mask ka(l išvengtų Jungtinių Tautų sankcijų ai ha K ilų spaudimų. 
va stengiasi sunaikinti tam tik-i Valstybės sekretorius Dulles vakar konferavo su Izraelio užsienio 
ras tautas. Vieton klasių kovosi reikalli rninisterc Goldo Meir ir ambasadoriumi Abba Eban.

— Jungtinių Tautų generalinės asamblėjos debatai Vidurio 
Rytų klausimais vakar vėl atidėti, nes JAV užsiėmusios kompro
misiniu planu išvaryti Izraelio kariuomenę iš Egipto be saukei jų.

— Japonijos naujas ministeris pirmininkas Nobusukc Kishi 
tikisi šią vasarą vizituoti Jungtines Amerkos Valstybes ir Pietry
čių Aziją.

— Viceprezidentas Nixonas šiandien išvyko i Afriką.
— Alžįrijos naeionalisl ų vadai sako, kad jų sukiJelių sąjūdis 

išsivystė į organizuotą sukilimą, Kuriame dalyvauja 11)0,000 uni
formuotų vyrų. Jie kovoja už Alžirijos nepriklausomybę.

— Prezidentas Eisenhourcris ir Prancūzijos premjeras Guy 
Mollet sutarė priešintis pasiūlymui, kad būtą sumažintos Siaurės

• Maksizmas, anot šveicarų 
‘Die Tat”, skelbėsi norįs sunai-

eina dabar rusų kova prieš ne- 
rusus.

Dovydaitis palaidotas Riešioty
Žinios iš Lietuvos patvirtino 

ankstesnius' pranešimus, kad 
prof. Pranas Dovydaitis, išvežtas 
į Sibirą, ten yra miręs ir palaido
tas ftiešioty. Ten pat palaidotas 
ir prof. kun. Izidorius Tamošai
tis. Dar gyvas ten laikomas yra 
dr. Kazys Ambrozaitis.

Patvirtinta taip pat žinia, kad 
prof. Dovydaitis Sibire buvo 
slaptai įšventintas į kunigus ir

Izraelio medalis
TEL AVIV, Izraelis, vas. 27.' 

- Izraelio armija pranešė, kad
reguliarūs kareiviai ir rezervis . , . . .,
tai, dalyvavę praėjusių metų Atlanto Gynybos organizacijos (Nato) Karines pajėgos.

SAN FRANCISCO, vas. 27 —
Laivas Daniel L. Sultan vakar 
atvežė į San Francisco 654 kari- ' vykdęs .dva3,iiniU®. 
nius keleivius iš Manilos, Gua- ištremtiem
mos ir Honolulos.

• Sovietai išėmė iš Rytų Vo
kietijos turtų už 10 bilionų dole
rių.

lietuviam. Šventini- j 
mus jam suteikė vienas deportuo 
tas lenkų vyskupas.

Jakutske 1956 m. gruodžio 2 
d. mirė deportuotas Juozas Dai- 
lydė. Ten ir palaidotas.

spalio — lapkričio Sinajaus ko
voje prieš egiptiečius, bus apdo
vanoti medaliais.

Mirties bausmė
DAMASKAS, Sirija, vas. 27. 

— Karinis teismas vakar nuteisė 
mirties bausme 11 siriečių ir vie
ną lebanietį, kad jie ruošė są
mokslą nuversti Sirijos režimą.

— Arabų „keturi didieji" — Saudi Arabijos karalius, Jordano 
karalius, Sirijos prezidentas ir Egipto prezidentas — vakar ėjo 
jau Eisenhoįvcrio Vidurio Rytų doktrinos link.

— Jugoslavijos užsienio reikalų ministeris hoea Popimiė įspė
jo Sovietų Sąjungą, kad ji nesikištų į Jugoslavijos nepriklausomy
bės ir užsienio santykius. Užsienio reikalų ministeris pasuke, kad 
„stalinistinio komunizmo formos daugiau pakenkė tarptautiniam 
socializmui negu visi imperialistų sąmokslai po II Pasaul. Karo".

— Prezidentas Eisenhoįreris vakar davė viceprezidentui Ni- 
xonui savo asmenišką laišką įteikti popiežiui Pijui Ji II. kai baigs 
geros valios misiją Afrikoje.
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MUZIKOS * BALETO 

MĖGĖJAI...
STEBĖKITE*** 
KOVO 1 - 2 d.
Penkt., šešt. vakare 

8:00 valandą

Medžiagą siųsti: V. KLEIZA, 518 Green Str., Champaign, III.

Ateitininko, kaip Katalikiškosios Akcijos nario,

vaidmuo visuomenėje (1)
D. KARALIŪTE, Brooklyn, N. Y.

Žmogiškoji buitis savaime y- 
ra surišta su pareiga ir atsako
mybe. Krikšto sakramentas už
deda žmogui pareigą būti apaš
talu tiesai, gėriui ir meilei. 
Mums, kaip ateitininkams, šią 
pareigą patvirtina mūsų ideolo
gija katalikiškuoju principu, ku 
ris mus skatina ir reikalauja 
veikti. Katalikiškoji Akcija, ku
ri, kaip iš jos apibrėžimo žino
me, yra artimai susijusi su at
eitininkų ideologija, siekia vie
šąjį gyvenimą sukrikščioninti, 
arba atnauj'nti Kristuje, ką mes 
ateitininkai laikome savo vyriau 
siuoju siekimu. Kadangi Dievas 
žmogų sutvėrė tautoje, tad sa
vo žmonių tarpe yra ir jo pir
moji paskirtis veikti .reikštis, 
kurti, tobulinti save ir kitus. 
Kalbėdami apie visuomenę šia
me straipsnyje, turėsime galvo
je visų pirma lietuivškąją vi
suomenę, nes visuomenė yra vi
sus apimanti kokio nors krašto 
ar teritorijos gyventojų grupė.

Pagrindinis Katalikų Akcijos 
uždavinys yra stengtis, kad 
Kristus nebūtų išstumtas iš šei
mos, iš mokyklos, iš valstybės, 
iš meno. iš mokslo, iš filosofijos 
ir t.t. Kadangi ateitininkas sie
kia pilnutinio žmogaus idealo, 
jo žvilgsnis turi apimti religinį, 
kultūrinį, politinį, ekonominį ir 
socialinį savo tautiečių gyveni
mą. Žinoma, prieš pradedant 
visa atnaujinti Kristuje visuo
menėje, turime atnaujinti patys 
save. Tačiau ši problema yra 
šalia šio straipsnio. Trumpai pa 
žvelkime, koks turėtų būti mū
sų, kaip ateitininkų ir Katalikiš
kosios Akcijos narių, vaidmuo 
kiekvienoje visuomeninio gyve
nimo srityje.

Religinė sritis
Gyvename šalyje, kurioje e- 

konomrnis žmogaus pasisekimas! 
laikomas augšėiau už visa kita, 
kurioje meterializmo banga mo
ko viską matuoti naudingumo 
mastu. Religiniams ir dieviš
kiems dalykams mūsų tautiečių 
pagarba labai pastebimai vėsta. 
Kiekivenas žmogus šiandien no
ri gyventi tik savo laime. As-i 
meninė gerovė tampfc. augščiau- 
sia laime. Daugiausia asimiliuo- 
žmonėms, kad krikščioniško pa- 
kuri todėl turėtų būti pirmuoju 
Katalikiškosios Akcijos rūpes
čiu. Mūsų vaidmuo yra įrodyti 
naujinimui, kad apsigynimui ir 
maldumo ir viso gyvenimo at
naujinimui ,kad apsigynimui ir 
kovai už Dievo teises tikriausias 
jėgų šaltinis yra Eucharistija. 
Su gėda tenka pripažinti, jog a- 
merikiečiai katalikai religinia
me gyvenime dalyvauja daug 
aktyviau negu lietuviai, tuo tar
pu kai mes turime daug dau
giau iš Dievo ko maldauti negu 
jie. Istorija mums rodo, kad lai 
kuose, kuriuose klestėjo Eucha
ristijos kultas, klestėjo ir krikš
čioniški darbai. Pirmasis kelias 
į pasitikėjimą šventąja Eucha
ristija yra atgailos dvasia, ku
ri, kaip vienas filosofas yra pa
sakęs, kartu yra ir tobulėjimo 
dvasia, t. y. tautoje besireiškiąs 
sugebėjimas pasikeisti sąžinės 
rodoma kryptimi. Tačiau dau
guma mūsų kreipia daugiau dė
mesio pažangos dvasiai, kuri 
taip pat yra tobulėjimo dvasia, 
bet siekia pasaulį pagerinti tik 
materialiniais, moksliniais civili
zacijos laimėjimais. Čia reikia 
atsiminti, kad Katalikiškoji Ak
cija yra materialinio Ir dvasinio 
gyvenimo integracija.

(Bus daugiau)

[nešti ugnies ir gyvos dvasios 

(Pasikalbėjimas su ASS pirm. prof. P. Jucaičiu)
Šį šeštadienį ir sekmadienį 

Cbicagoje įvyksta Ateitininkų 
Sendraugių Sąjungos konferen
cija. Konferencijon suvažiuoja 
atstovai iš įvairių JAV lietuviš
kų kolonijų, kuriose yra ateiti- 
ninkų sendraugių skyriai. At
vyksta pats Ateitininkų Fedeia- 
cijos vadas prof. S. Sužie telis, 
generalinis sekretorius kun. V.

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų Įtempimų, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo Ir skaudančių aklų. karščio. 
Atitaisau trumparegystę Ir toliregys- 
tę. Prlrenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
j mokyklos valkus.

4712 South Ashl&nd Avė.
Tel. YArds 7-1878

Vai. 10:30 Iki 7 v. vak. SeAtad. 10:10 
iki 6 vai. Sekmad. Ir treč. uždara.

ŠV. KAZIMIERO — MARIJOS ALUMNIETES

“P R E L U D E to' S P R I N G”
CABI. SVITA, diriguojant —

. Dainos artintai: iš
Delaaare Valley Opera Theatre —

VERONIKA PETRAUSKAITE JEROME PUMA
KOŠĖM ARIA PASSALACQUA NICHOLAS MANYMl’K

Pritaria —
MARIJOS AUC&T. MOKYKLOS 

(IIOKAS BALETAS
"VERSK UIIOIR”

MARIA H. S. AUDITORIUM 
6727 S. California Avenue

Bilietai $1.50

septyniolikmetes kepsnys Kiek tiesos, Tamstos nuomone,1 
’ yra tuose priekaištuose*

—. ftie nesklandumai dalinai 
yra pagrįsti ir sendraugiai į tai Į

I turėtų atkreipti dėmesį. Bet, 
i prieš tokių klausimų kėlimą 
spaudoje, ar nevertėtų sudaryti 
koordinacinį centrą, į kurį įeitų 
moksleivių, studentų ir sendrau 
gių atstovai, ir ten tuos reika
lus išsiaiškinti. Šis klausimas 
kaip tik bus svarstomas konfe
rencijoje. Moksleivių ir studen
tų ateitininkų atstovai yra la
bai kviečiami konferencijoje da- 

(Nukelta į 7 psi '

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

'‘YTOJAS IR CHIRURGĄ 
,|.«PI VIF 'iVDVTO.US

8925 59th Street
4 p jlet. 6:90-9:9'

P. ŠILEIKIS, 0. P.
i >rtho|>edns - Protezistas

DR J.S.

EXTRACTIONi-Nltr.u. G a,. LMal 
PkATE AND BRIDGE W0RK

į Hrv: 9 A.M.-8 LM.; Sun. 10-1 j 
DR. J. $. O'CONNELL. DENTIST

320 SOT. STATE ST.

Vyšnių pajaus kepimo 48 valstybių čempionatą laimėjo Ann 
Bartholomay 17m. newyorkietė. Už tai ji laimėjo kelionę j VVashingtoną 
dovanoti kepinį prez. Eisenhoweriui, o svarbiausia, kad ji . laimėjo 
stipendiją. (IN’S)

darbus ši valdyba yra nuveiku- pasisekė, tegul sprendžia kiti. 
si? Bet ateitininkų Sendraugių veik
- Be manęs dabartinėje ASS ?a/ra ‘"■‘‘“J'Vinta, su-

1 rišti su centru, išjudinta finan
sinė būklė, pradėti išrinkti mo
kesčiai. Valdyba gavo raštus iš 
Ateitininkų Federacijos pirm. 
prof. S. Sužiedėlio ir gen. sekr. 
kun. V. Dabušio, kuriuose At- 
kų Federacijos vadai dėkoja 
A. S. S. Centro Valdybai už iš-

Centro Valdyboje dar yra kun 
dr. A. Juška, dr. Viliamas iš 
New Yorko, dr. P. Kisielius ir 
Eug. Daugirdienė. Išrinkti į 

| Centro valdybą pasistatėme už
davinį — bandyti tampriau su
burti visus ateitininkus sendrau
gius, užmegzti kontaktą su sky- . . . . ,
riais, gauti jų apyskaitas, išrink Jud]n™ą ateitininkų sendrau 
ti nario mokesčius ir bendrai su- veiklos, 
sidrausminti. Tuo reikalu sura-Į _ Spaudoje >r studentų bei’ 
šėme veikimo kodeksą siuntė- moMfW Mj|rtak|_|
me skyriams aplinkraščius ir . . , . .
vis raginome sendraugius at. muose pasigirsta priekaištų, kad 
kreipti dėmesį į moksleivius ir> sendraugiai esą neveiklūs ir sun 
studentus ateitininkus. Kiek tai ku esą jų pagalbos prisiprašyti.

Tel. ofiso HE 4-0009. rez. HR <1-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. (mrfleld Blvd.
V AL: 1-4 Ir 6 ,

ft-šta dieniau nuo 1 Iki 4 vai p. p 
Išskvrus net virta, d Ir sekmad

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
Pritaiko akinius —

6322 South Western Avenue
vai. kasdien 10-12 vai. i. 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10 . vai Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso telefonas: PK 8-322V 
Res telef. WAlbrook 5-5070

")1. ofiso HE.4-5849. rez. HE.4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penKt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.lr češt. pasai sutarties

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susltarlma. 

D81 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdlan išskyrus trečiad. Ir 
šeštad.

Res. tel. GRovehlll 6-6608

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu Ir pelninga.

Unlversal Savings and Loan Assodatlon užtikrina saugu
mą Ir gražų pelną.

San gumą užtvirtina Suvienytų Valstybių vaidilos agentūra iki 
910,000.00 kiekvienam indėliai ir reikalingi rezervai, o pein* — 
patyrusiu ir sąžiningu vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus gret 
ir draugiškas patarnavimas.
0*1 paskolų ir visais finansiniais reikalais krelpkttšs

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

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

Sefitad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 8-6048 
Rez.: WAlbrook 5-8048

Tel. ofiso ir buto OLympie 2-4152

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 
išskyrus trečiadienius.

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South VVestcm Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

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

Offive tel. RE 7-1168 
Res. tel. WAlbrook 5-3705

"ei. ofiso Pltospect 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGUOS LIGOS 
5700 So. Wood Street , 

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

DR. JULIJA MONSTAVIČlŪŠ
GYDVTOJA TR CHIRURGE 

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

Vai'.: kasdien tnuo 6 v. v.' jki 9 v. v’.> 
Vai,; kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

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

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

Ofiso HEmloek 4-5816 
Rez. HEmloek. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PI JAUČIŲ IR VIDAIS LIGOS 

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

Priima pagal susltarlma

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

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

šeštad. .10—12. Trečiad. uždaryta
I-Afayette 8-4p49.

Namų — CEdarcreat 3-7786

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Arch Supports) Ir t. t. 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDUOS TECHNIKOS LAB.

2850 W. 63r<1 St., Chicago 29, III. 
Tel. Pltospect 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso tel. REllance 5-4410 

Rezid. telef. GRovehlll. 6-0617
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. m. 

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

Ofiso tel. CLlffside 4-2820 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 Ytest 47th Street 
(Kampas 47th ir Herniltage)

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

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

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294

5002 West 16th Str.. Cicero 
Vai kąsdien 5-8, šeštad. 1-2 vai 

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

Rezid. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. Ofiso He. 4-2123, rez.PR.6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

8267 South Halsted Street
Vai 1 iki 4 v. p. p. ir 6—-8 v. vak 

šeštadieniais t—4 v. p. p.

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

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūte)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue 
Chicago 29, UI

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpnblio 7-4900

Rezfdenda: GRovehlll 6-8161

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

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

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

Pabari ?, prof. Pakštas dr. V. 
Vygantas ir visa eilė kitų žino
mų asmenų.

ASS Centro Valdybos būstinė 
yra Chicagoje. Todėl nesunku 
buvo pasigauti ASS Centro Val
dybos pirm. prof. Jucaitį — ži
nomą mokslininką, chemiką ir 
išradėją — ir pasidalinti minti-1 
mis apie ateitininkų sendraugių 
veiklą bei įvyksiančią konferen
ciją.

— Kas sudaro dabartinę A. 
S. S. Centro Valdybą ir kokius

16 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, Illinois, tel. VI 7-2972

JONAS GRADINSKAS
J. O. TELEVI8ION OOMPANY

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

TV APARATAI: paprasti Ir spalvoti, automatiški, valdomi nuo tolo. 
nešiojami, jungiami prie automobilio baterijos. PATEFONAI: vietiniai 
ir užsieniniai, paprasti, nešiojami, automatiški, Hi-Fi, baterljlnlal. RA
DIJAI; vietiniai Ir vokiški, AM, FM, trumpos bangos, keliais garsiakal
biais, staliniai, kabinetiniai, nešiojami, kišeniniai, tranziiariniai.

ATIDA RA IR REKM. nuo 11 vai. ligi 3 vai.

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOOATJON 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
/ ■ — ------ —■ ............

NARIAI LIETDVIl TAUP IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki SIO7OOO.SO 
I R

Paskolos Duodamos Nainy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS A LOAN ASSN.
6245 S. Westem Avė., Chicago 36, UI.

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

DISTRIOT SAVINGS I LOAN ASSN.
3430 S. Halited St, Chicago 8, IU.

ST. AHTHONY SAVINGS A LOAN ASSN.
1447 S. 49th Cl., Cicero 50. IU.. tel. TO 3-8131-32

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0036. 

RezidencLjos tel. BEverly 8-8244

TeL ofiso VI 7-0660. rez. RE 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Callfornia Ava. 

VJkL.: 2—4 Ir 6—8 v. p p 
šešt. 2—7 vai. p. p.,
išskyrus sekmadienius

Ofteo telef. YArds 7—1166 
Rezidencijos — STewart 8-4511

DR. L GUDAUSKAS
OTOVTOJAS IR CHIRURGAS 

753 West 35th Street 
(kampas Halsted Ir 86-ta gatvG) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

TeL WAlbrook 5-2670
Res. HHItop 6-I56O

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 ▼. vak. 
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso telefonas — Rlshop 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 sekn^d. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHlRUROINftS IR 

ORTOPEDIM'S LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpnblio 7-2290 

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

l kitu laiku susitarus telefonu.

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

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

Tel. ofiso Y A. 7-4787, rez. PR. 6-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
VAL. nuo 2- 4 Ir 6—8: trečiad., šeš
tai! Ir sekmad. tik pagal sutartj.
Jei neatsilieps viršminčti telefonai, 

šaukite Mldwny 3-0001

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted Ir 31-mos gatvių 

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

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 v&a.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATOHIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezid. 6600 S. Arteslan Avė.
VAI. 11 v. v. Iki 3 p. p.; 6—9 v. ▼.

DR. G. SERNER
LIET’TVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virs 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtnvč 
756 Mest 35th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki 8, tre 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10.2 Ir 
šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p

Skelbkitės “Drauge"

Tol. ofiso PR. tSSS. rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2000 Wmt 63rd Street

V AL kasdien nuo 3—4 p. p. Ir 7:10 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

DRAUGAS 
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4545 W. fi.Srd St, Chicago 29, Illinois, Tel. LUdlow 5-9500
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PADĖKOKIME
Vasario 16 proga, JAV valdžios pareigūnai ir spauda paro

dė Lietuvai ir lietuviams daug simpatijų ir paramos. Jų žygius 
ir geras širdis reikia įvertinti ne tik tyliais dėkingumo jaus
mais, bet ir atvirais to dėkingumo pareiškimais.

Konsulas Daužvardis, kalbėdamas Marijos augštesn. mo- į 
kyklos auditorijoje, šiuo reikalu šitaip išsireiškė: "Didelio sve
čio, šen. Knowland, buvimas su mumis, valstybės sekr. Dulles 
ir senatorių bei kongresmanų pareiškimai, gubernatorių bei merų 
proklamacijos, spaudos komentarai teik a lietuviams garbę ir 
Lietuvos laisvei viltį bei pragiedrulius. Jie yra svarbūs ir reikš
mingi pliusai lietuvių tautos kovoje dėl Lietuvos laisvės. Juos 
turime įvertinti ir iškelti. Turime nepatingėti savo mintis laiš
kais išreikšti”.

Laiškų rašymas politikams ir spaudai iš mūsų žmonių kažin 
kodėl yra nedažnas įvykis. Daug kas mūsiškių galvoja, kad tas 
reikalas priklauso valdininkams ir aukštiesiems veiksniams: Ta
čiau taip neturėtų būti. Lietuviški reikalai yra visų lietuvių rei
kalai. Juos visi lietuviai turėtų remti ir judinti, ypatingai čia, 
Amerikoje. Senatoriai ir kongresmanai net prašo piliečius pa
reikšti savas nuomones. Tas juos įgalina visuomenės pulsą 
jausti ir pagal jį veikti.

Tik įsivaizduokime, jeigu į valstybės sekretoriaus Dulles 
pareiškimą arba į šen. Knowland kalbą, kurioje jis tarp kitko
pareiškė, kad rusai,, jeigu nori garbingos taikos, tegul išsikrausto, ’JL 
iš Lietuvos ir kitų okupuotų kraštų ir leidžia jiems laisvus rin
kimus Jungtinių Tautų priežiūroje, pasipiltų tūkstantis ar kitas 
laiškų — koks tai būtų jiėms įspūdis ir užnugaris tolimesnei 
kovai. Gi jei jie nieko negautų^ arba gautų laiškus tik iš kon
sulų ir Alto, tai ką gi jie žinotų apie masinę lietuvių nuomonę ?

BOLŠEVIKAI TEISIA

liana Toth, 26 m. amžiaus vengrė studentė kaltinama, kad ji spa- 
mėn. įvykusiame Vengrijos sukilime leisdama iniekciias ileido o-lio mėn. įvykusiame Vengrijos sukilime leisdama injekcijas įleido o- 
nuo kurio mirė vienas enkavedistas. (INS)

jos ir drausmės, ir gajumo ir Vliko. Šie du žmonės važinėjo, 
suartėjimo. Bet dera prisiminti triūsė, stengėsi įvykdyti tai, 
ir tautinės sąjungos randus, se- kas galima įvykdyti. Lietuvos 
nai pažintus ir VVashingtonan išlaisvinimas esąs jų ir Vliko 
susiskrendant išryškėjusius. Vie pagrindiniu tikslu. Visos jėgos 
nas iš jų — išdidumas. Kitas ir ir pastangos vairuojamos tik 
kiti: separacija, provokacija, ne' šia kryptimi. Dirbama daug ir 
nuoširdumas. Šitos smulkme-1 net daugiau, negu padorus žmo 
nos (tebūna vadinamos smulk-1 gus gali reikalauti iš savo kai-1 
menomis) reikalus kiek apmai-! myno.
šė, ir nebuvo taip gražu, kaip
galėjo būti. Kalbos ir rašymai 
prieš sąskrydį, pareiškimai ir 
nus.merkimai bei šaltas ranka 
pamojimas po sąskrydžio reika
lui labai daug nepagelbėjo. O

Kad taip yra ir šitaip buvę 
per metų metus, niekas neabe
joja. Kad Vlike sergama lietu
viškaisiais reikalais, kad dirba
ma daug, jaučiame, matome ir 
tikime. Tačiau ar rezultatai pri
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• Ti'levlzljna
« Radijai: importuoti Ir vietiniai, 

AM/FM, nešiojami Ir klt.
• Fonoitrafa' • Hl-r'l<l*llty
• Įkalbėjimo aparatai
• IMilkianlurbiiat, nkutimoMl inaAlnA

16h, plaukų džiovini- ai, kavos 
virduliai, tosteriai, r, nnasterlat, 
dutomatiAkoH keptuvė. Ir kt. na
mų apyvokos reikmenys

• Rašomos mašinėlės
• Elekt. laikrodžiai ir Įvairūs kito

kie daiktai
l'iiriiiil-lili pirksit.. ir geriausia pa

tarnavimų irauHile Inž. A. Hemėno 
1 menė ie

lAr-Dflinfi.

TCLCVISIOntautine sąjunga tenetvirtina,■, , ... . , ------------------------ , —... ., J, 3 .. klauso tik nuo gerų norų ir dar- f « 1 o _Uad ji, tiek daug tnususi ir pa-1 L _ ___ ksLsA“*- servicg;
aukojusi, dėl šių maištavimui

Arba vėl — Chicagos laikraščiai, yaptingai "Chicago Ame- gėtume, verta peržvelgti vėliau- 
rican” ir “Daily News” davė stiprius straipsnius bei aprašymus j sius mūsų žingsnius. Kad ir pe- 
apie Lietuvą ir jos nepriklausomybės sukaktį — jeigu, jiems nie- j reitus metus prisiminti. O tie 
ko niekas neparašytų, kaip jie žinotų, kad jų straipsniai ir ap-1 metai mūsų darbuose gana gy- 
šymai lietuvių yra skaitomi ir įvertinami? Jeigu gi jįe gautų' vi Taip pat įvykių atgarsiai ir 
tų kelis šimtus arba tūkstančius laiškų, tada būtų visai kas
kita — jie pajustų lietuvių akylumą bei jausmus ir kitą kartą

ĮVYKIAI IR NUOTAIKOS
VYTAUTAS SEIRIJIS

Kad patys save geriau perre- mąstyti, galvoti ir liktį be nuo
monėj

bo kiekio, a negalima daugiau ,nl A Bra,eNJU,
pasiekti, galima diskutuoti. Sū- s:{ai N. Haisted — unriHitie 4-&oa& 
nų palaidūnų išbėgimas iš Vii- .Atdara: kasdien 9—S. pirmadieniais 

(Nukelta į 4 psl.)
yra niekuo dėta!

Apie tarnų savybes 
Tuo metu šiame krašte sve

čiavosi iš Romos atvykęs p. Lo
zoraitis. Ar sąsk^din taikė ar 
tik šiaip VVashingtonan užsuko, 
ne taip svarbu. Svarbu yra tai, 
kad daugelyje vietovių viešai 
prabilo ir veik tą patį pasakė: 
dirbąs ne savo garbei ir naudai, 
bet visai lietuvių tautai; visus 
politinius ir rezistuojančius 
sambūrius gerbiąs lygiai, nei 
vieno savuose namuose nešil
dąs, kitus už durų palikdamas; 
ir kad esąs nuolankus Lietuvos 
tarnas, trokštąs tik ramybės, 

susidainavi-

ir ketvirtadieniais 9—9
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų ir 

tolimų-^distancijų, šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL. 

Telefonas — FRontier 6-1882

Energija, drausmė ir randai
Pavasarį tautinė sąjunga šau 

kė VVashingtonan. Geri koncer
tai, tautodailės paroda, senato
riai ir kongresmąnai tarp lietu-! taikos *r darnaus 

mo.

nuomonės, reikštos prieš ir po,
». . . . . . tokios įdomios, jog provincijos
lietuvių nepamirštų. Kitų tautų žmonės tai daro — darykime ir , nepaslankiajam> tingėjusiam iš- viškl* art()^ aini^- reprezentaci 
mes. Bukime gyvi ir rodykime savo gyvybę bei tautos nusista- Į silgistį Washingtonan su tauti- Ja ir °nentacija, — kas gali nu
tymą veržtis į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. i

, . . . v- . V. . I ne sąjunga paskraidyti, Chica-Lietuvis pašto viršininkas gon lietuviškos kultūros pasi-
■ mokyti ar balsingais tautiečiais

Baltimore, Md.. yra didelis miestas. Jis turi netoli 1,000,000 
gyventojų. Ir lietuvių ten gyvena nemažas skaičius. Jie yra
gana gerai organizuoti, ir veržlūs. Visose gyvenimo srityse jie 
yra laimėję ir miesto, ir pačios valstybės pripažinimą. Visur 
plačiai yra pagarsėjusi Šv. Alfonso lietuvių parapija, kuriai gar
bingai vadovauja veiklusis prel. L. Mendelis. Toji parapija tiek 
duoda įvairioms misijoms, kiek neduoda nė viena kita proporcinio 
didumo parapija Amerikoje. Ir lietuvių vienuolijos (pirmoje eilė
je šiemet švenčiančios auksinį jubilėjų seserys kazimierietės) 
gauna iš šios parapijos stambią paramą.

Baltimoriečiai yra stiprūs ir politiniame gyvenime. Šioje 
srityje ypač jie parodo daug reikalingo veržlumo ir organizuo
tumo. Teisininkas Nadas Rastenis yra buvęs Marylando valsty
bės legislatūros nariu, o teisininkas Vincas Laukaitis keliais at
vejais buvo paskirtas miesto teisėju, o vasario 15 d. jis buvo pri
saikdintas, kaip didžiojo Baltimore miesto pašto viršininkas. 
Kaip žinorha, pašto viršininkus skiria pats krašto prezidentas. 
Taigi V. Laukaitis bus pirmas lietuvis, laimėjęs didmiesčio pašto 
viršininko postą. Sveikiname! Ir ligšiol yra buvusių (o gal ir 
dabar yra) lietuvių pašto viršininkų, bet mažuose miestuose, kaip 
Westville, III., ir kituose.

V. Laukaitis yra buvęs SLA pirmininku, Alto vicepirminin
ku ir Alto delegacijos nariu San Francisco konferencijoje, ku
rioje buvo suorganizuotos Jungtinės Tautos.

pasigrožėti, sunku susivokti, 
kaip kur buvo. Pavykę ar nepa
vykę, nusisekę ar ne, tvarkin
gai ar beatodairiškai .organizuo 
ta, — ten nebuvusiam ir pačiam 
dalyką nelietusiam tenka ilgai

Pilka ar Henrikas Kačinskas... 
Tai, pasak Būtėną, buvo “eilė do 
rų ir liaudies švietimui atsidavu
sių, kuriuos , sualukusius senat
vės, Tarybų Lietuva pagerbė or
dinais ar nusipelniusio artisto! 
vardais”. Nebus ko nustebti,

•b

Daugiau marksistinės drąsos laužti iš piršto
Vadinamasis “atolydis”, pra- 

s'dėjęs po Stalino mirties, pačio
je Sovietų Sąjungoje sujaukęs 
“įsistiprinusių” ir į autoritetus 
iškilusių rašytojų padėtį, nepa
liko be tam tikrų žymių ir Lie
tuvoje. Kad taip žiauriai ne
skambėtų “Stalino nuvertinimo” 
akcija, ji pavadinta kiek “švel
nesniu” vardu — asmenyb. kul
to” revidavimu. “Asmenybės gar 
binimo” kultą begriaudami, “drą 
šuoliai, aišku, šoko pulti ne bu
vusį “tėvą ir mokytoją”, bet 
tuos, kurie jo “bijojo”. Atsitiko 
taip, kad pirma nepatikimuo
sius mušė vienu lazdos galu, o 
dabar — kitu, bet mušikai liko 
tie patys.

Antai šių metų “Literatūra ir 
Menas” Nr. 1 visais komunizmo 
metais buvęs patikimas ir šva
rus Julius Būtėnas straipsnyje 
“Literatūros mokslas — platyn 
ir gilyn" ne tiek sielojosi dėl li
teratūros mokslo lėkštumo, kiek 
dėl to, kad tas mokslas nebu
vęs grindžiamas "marksistiniu 
požiūriu”. Pažangai esą “asme
nybės kultas” trukdęs tik “iš da 
lies”. Girdi, “vien asmenybės 
kulto žala negalima aiškinti 
bendri atsilikimo. Buvo ir kitų 
priežasčių. Bene viena didžiausių 
priežasčių — tai apsidraudėlišku 
kūmas, perdėtas atsargumas, 
tuo pačiu ir — bailumas. O kas 
bus, jeigu nepataikysiu? Tiek 
daug dar neišaiškintų problemų, 
klausimu — verčiau palauk
siu”...

neigti šitokių darbų vertę! Var 
go ir pinigo paaukota daug. 
Tautinę sąjungą ir kitas jai ar
timas gentis tenka tik pagirti. 
Iš tikrųjų, energijos dideliam 
darbui nepristigta, pinigų tu
rėta ar mokėta jų išgauti, visą 
pritariančiųjų stropiai talkinin
kauta. Šis užsimojimas rodo,

Šitai išgirdę, daugiau norėti 
negalime drįsti. Juk iš diploma
tijos tiek ir reikalaujama: tar
nauti valstybei, kuriai atstovau 
jama, lygiai gerbti visus tautos 
narius, stengtis sudaryti sąly
gas didiesiems laimėjimams, 
kur vienybė yra neabejotina są 
lyga. Tačiau kad didelė ambici
ja būtų nuolankaus tarno ženk

kad tautinė sąjunga veikli, gaji ju, kad punktai (aštuoni
ir drausminga. Dar ir daugiau: 
ji sugebėjo apie save suburti vi

kiek) rodytų bendradarbiavimo 
nuotaikas, kad visi lygiai gali

sus tuos, kurie anksčiau šiek i naudotis pono Lozoraičio svetin 
tiek šiaušėsi prieš ją, nors bu- gumu, tam, kuris atsimena veik 
vo iš to pačio lizdo kilę, ir iš smą, ne tik žodį, sunku pati- 
kelių sambūrių įstengė sudary-! kėti.
tį vieną keturiuose asmenyse.

jeTnctrukuŠ''teZtro'kūr5u“bus!EnerSUa. «»“■>. drausmė ir ir *“*•«
paskelbtas tas pats Vincas Kap-, artej.mas, — tai vis geri ženk-, Kažkada Romoje viešėjo du 
sukas, kuris dabar skelbiamas1 la,< nes mums reikia ir energi- pakeleivingieji pirmininkai iš
esąs lietuvių literatūros pradi-i - ■ --------- ~ ~~=~:—4==?=-----
ninku. Donelaitis, Žemaitė ir pa i £

/ DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FEI.II A. RAUDONIS, NEI.I.IE BERTULIS, Sav.

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

SPECIALUS
BARGENAS

Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NUO
$49.50

aukščiau

Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

našūs prieš Kapsuką buvę tik! 
nesąmoningi savojo meto kriti
kuotojai. Janonis, sekdamas V. 
Kapsuku, nesutaikomai kovojęs 
su “menas menui” teorija (įsi
dėmėkite: J. mirė 1917 metais, 
dar prieš Lietuvos nepriklauso
mybę!), o sekdamas Gorkiu, bu- 

i vęs pirmas socialistinio realizmo 
| atstovas.
I Taigi, būtėniškai sakant, ma- 
, žiau bailumo ir atsargumo, kad 
i nuklysi nuo tikrovės ir nepami-

Julius Būtėnas, pirmaisiais ko!| nėši tų. kurie tikrai kūrė lietu- 
munistinės okupacijos metais l viškąją kultūrą, o daugiau drą- 
tuojau paskirtas revoliucinio Jsos viską marksistiniu metodu 
mužėjaus direktoriumi, o antro- Dužti iš piršto!
sios okupacijos metais visą lai-! ■ -.. •• -------- —
ką pataikęs pūsti į Stalino dūdą. 
kai tuo tarpu nepataikę jo 
bičiuliai atsidūrė Sibire, šiandien ! 
vėl plerpia Chruščevo klarnetu,! 
visai nebijodamas tų savo iš Si
biro grįžusių “kolegų”, kurie, 
vargšai, atsilygindami už suteik 
tą jiems laisvę, tame pat “L. iri 
M.” numeryje pasižada šokti pa 
gal naujo despoto muziką.

Tolimesniame Būtėno aiškini
me, kaip reikėtų elgtis, peržvel
giant jo vadinamo “buržuazi
nio” meto kultdrinius reiškinius, 
nematome jokio “atlydžio” ar 
prablaivėjimo, kaip gal kai kas 
mūsų manytų ir tikėtųsi. Jo siū 
lomas “marksistinio požiūrio” 
metodas yra seniąi išmėgintas ir 
pačiuose rusuose seniai įvykdy
tas. Pvz.. žvelgiant į teatro is
toriją, Būtėnas siūlo nepasiten
kinti vien konstatavimais, kad 
buržauzijos metu teatras virtęs 
buržauzijos viršūnių pramogos 
vieta. Ir toliau patetiškai klau
sia: “O kas gi kūrė mūsų teat
rą, kas jame vaidino, kas režisa
vo spektaklius?"

Jeigu kam iš šių klausimų at
rodytų, jog Būtėnui labai rūpi 
tikrieji teatro kūrėjai, jo vai
dintojai ir režisoriai, tegul per 
daug nesidžiaugia ir nelaukia, 
jog jų tarpe atsiras lietuviškojo 
teatro veteranai, kaip Stasys

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Ctiiea<^os Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jcs įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau- 
ĮMimus pinigus. Pasidėję taupinius pas uitis gausite ne tiktai saugumų — jįj 
apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

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

Lietuviai gyvenantieji už Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytu Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. Mūsų turtas $21,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Avė. Tel. GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois

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

PAULIUS JURKUS

SMILGAICIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

39 tęsinys
— O kaip įsitikinot?
— Turėjau progos prieiti, pasekti. .. pakalbėti.: kįug 

Ji visą laiką vakar buvo su Algiu. O mes čia plėėė- 
mės, laužiamo duris, lyg jos būtų užrakintos. Apia- 
kėliai pasidarėm, nematom, kaip reikaliukai iš tikrų
jų rieda. Julių gi aš pats išraginau lydėti. Tyčia išra- 
ginau. Se, pažiūrėk, koks vikaras lydi. Skiedros! Aš 
pagal Senąjį Testamentą: akis už akį. Užvakar, va
kar gąsdinai mane, o šiandien aš perkūnuoju. Buvau 
tikras, kad sulaikysi ant kelio. Nesitikėjau, kad šau
tuvą paimsi. Štai, dabar ir turi gražiausias komedi
jas. O Julius nėra su ja susimetęs. Ne! Ir pirmą kar
tą lydėjo, mano paragintas.

Gimbutas slinkteli į kampą, susitraukia.
* — Ar su vikaru kalbėjot? Tais svarbiausia! —
jo balsas kietas.

— Ne! Bet pašnekėsiu. Esu tikras. ko nedarysi be manęs. Matai, kas atsitiko
— Jei vikaras nelydėjo, dar byla tuo nesibaigia, tv.m nupleškinęs vyrą per savo karštumą.

— Man atrodo, kad atsargumas gėdos nedaro. 
Vakar mačiau: vos sumini kunigėlį, ir Samanė švyti. 
Giria, tiesiog cukrum tepa, lyg tortą. Aišku, Sama
nė jį myli. Vistiek išlėkė į vienuolyną. Aš nepakęsiu 
to. Gana! Nenoriu, kad mano duktė grimstų lyg į ba
lą. Reikia vikarą izoliuoti. Gal iš jo pusės ir nieko 
nėra, bet taip palikti negalima. Man dukters gaila. 
Geriausia būtų jį iškelti, arba tegu išvažiuoja kuriam 
laikui. Tada Samanė paverks, užmirš. Pasąkau trum
pai: jei vilkaras šauks, neleisiu. Užteks tų komedijų, 

I tų pnosesijų.
Klebonas delnu brauko smakrą, kilnoja anta-

, lyg laukdamas naujos minties.
— Suprantu. Julius tikrai reikalingas ir tokiu

atveju. Jis padės Samanei atsikelti. Gerai, kad va
kar taip priėmei.

— Vyras sumanus, iškalbus, atrodo, kad ir jam 
Samanė patinka. Taip miglų nepūstų apie vaidini
mus. Aš ir iš savo pusės ir tai sutvarkysiu: mūsų 
paštą paims buhalteris. Ten gi nusiųsiu Samanę. Te
gu jis nevarto knygų, tegu žodelį perlaužia. Vakar 
prisiminė ir vaidinimus, vakaruškas. Norėtų ir jis 
stoti į darbą, bet, kaip man atrodo, vikaras jam 
įaišo. Ir ten užkliūva jo skvernai.

— Gerai! Suprantu! — klebonas atsipučia. — 
Tik vieną prižadėk, Kleopai, kad nesikarščiuosi, nie- 

Dar bū- 
Aš irgi

— Kokia byla? — klebonas užgula stalą. — Kas, 
kad tavo dukrai patiko kunigėlis. Tokių merginų hek
tarai. Taip yra: merginos puolasi prie vikarų, siuva 
kaldras, neša dovanas, ir niekas iš to bylų nedaro.

Šeimininkas apsiblausęs. Apmaudu, kad klebo
nas triuškina jį. Nykščiu krapšto ūsus ir jieško min
timis kampo, kur galėtų atsispirti.

šaltai. . . aiškinsiu reikalus. Tik nesikarščiuokim 
abu. Pakalbėsiu su vikaru, reikalus sudėsim taip, 
kaip vaistinėje buteliukus, šnekėsiu ir su Juliumi. 
Tu čia namie neūžauk kaip giria, daug atleisk Sama
nei, būk jai draugiškas, neprisimink nei vikaro, nei 
Juliaus. Pamažu, taikiai nusuksime bėgius ten, kur 
norėsime. Be to, imkis statybos. Kam pūdyti rąstus,

kam laiką veluti leisti, jei gali suręsti gražiausius pa- 
locius. Pas mane meistras, auksinės rankelės, greit 
>aigs darbą. Prikalbėsim.

— Statyba! — pašiepia Kleopas. — Jei išlėks į 
vienuolyną, mums ir tos bakūžės samanotos užteks.

— Pamatysi, pamatysi, neišlėks! Tik statyk, 
įtraukti ir ją, tegu skaičiuoja, važinėja. Kviesk Julių 
pasitarti. Reikia apsukrumo daugiau. Reikia judinti 
•ąstus, o ne šautuvo griebtis!

Take pasirodo Samanė. Mėlyna suknelė, balta 
apykaklaitė ir lengva šypsena. Lyg pensijono auklė
tinė, mandagiai, paslaugi. Kniksuku sveikina kle
boną ir kviečia vidun, kur laukia užkandžiai. '

Lapinė nubilda, kaį iš jos išsiveria klebonas, vė
duodamas skrybėle ir sukdamas lazdą. Su pirmu 
butas juos sutiko su salvėm, lyg karo vadus.

— Vakar tai buvo diena: triukšmavo per akis:
— Vakar tai buvodiena: triukšmelio per akis: 

vaidinimai, šūviai ir... — jis juokiasi ir merkia Sa
manei. Abu supranta. Labiausiai klebonas. Jam no
risi pridėti garsiai Algio “pravoslavišką krikštą". 
Bet gaila Samanėlės. Tikriausiai ji tėvui nieko ne
sakė.

Valgomajame šaltibarščiai. Kvepia kumpis su 
krienų padažu, agurkai, bulbės. čia jau meistras su 
darbininkais. Samanė sėdasi šalia, nedrąsi, nuleidusi 
žvilgsnį.

Kai motina ją pakėlė, pirmiausia nuėjo pažiū
rėti prie klėties.. Ten meistras jai pasakė kažką keis
to, nesuprantamo, k-o negali užmiršti. Meistrą matė 
pirmą kartą tik vakar. Jis traukė uždangą, statė bal
dus scenoje, per vakarienę patarnavo. Kas jis? Meis
tras! Ar maža meistrų aplink! Bet jis vikaro drau
gas, jei drįso paklausti:

(Bus daug ubu)

t
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MOŠŲ KOLONIJOSE
Los Angeles, Calif.
Loti Angeles Radijo valandėlės

Š. m. vasario mėn. 10 d. para
pijos salėje lietuvių Radijo va
landėlės naudai buvo suruoštas 
vakaras. Portep:onu paskambi
no Audronė Simokaitytė ir Ca- 
rol Dombrosky.

M. Jurkanskienė padainavo so 
lo. Akompanavo J. Bertulis. J. 
Kaributas padeklamavo B. Braz 
džionio ir Gustaičio eilėraščius. 
Vyrų oktetas, vadovaujant muz. 
Br. Budriūnui, padainavo.

Pabaigoje labai įdomų prane
šimą padarė vienas tremtinys 
pabėgęs iš Sibiro, nušviesda
mas pasmerktųjų pergyveni
mus.

Radijo valandėlės išlaikymui 
prisieina susidurti su labai ne
lengvomis kliūtimis. Mūsų lie
tuvių kolonija yra nedidelė, sa
vų biznierių turim visai nedaug, 
todėl ir skelbimų yra maža. Sve 
timšaliai gi skelbiasi labai retai. 
Radiofono kompan’jai už pasi
naudojimą (30 min.) į metus rei 
kia mokėti arti $3000. Todėl Ra

mintis Liet. konsulo dr. J. Biel
skio, buv. teisėjo A. Dapšio, šio 
straipsnio autoriaus ir kt., bet 
reikalas tebestovi neišjudintas.

R. valandėlė veikia jau penk
tus metus ir kiekvieną kartą 
darydamas sutartį su radijo sto
tim, Br. G-nas turi prieš akis 

• jaudinantį klausimą: “Ar ištesė 
siu?”

Tad dar kartą tenka kelti min 
tį viešai: gal kas nors iš losan- 
geliečių imtųsi iniciatyvos šį 
“neatmezgamą mazgą” atmegs- 
ti.

Bet vis tiktai nereikėtų už
miršti. kad tiktai dėka Br. Gi- 
dimino energingam pasiryžimui 
ir ištvermei, ši Radijo valandėlė 
taip ilgai egzistuoja. J. Bertulis

Chicagoje
Užgavėnių šiupinys

"Mes, lietuvninkai, barščius 
ir šiupinį skanų su lašiniais gar
džiais išvirtus girdami valgom”, 
taip rašė savo laiku Donelaitis. 
Ir iki šiol šiupinys pažįstamas 
Klaipėdos krašte ir iš dalies Že
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GUBERNATORIUM

Bostono lietuviai visuomenės veikėjai lankosi pas Massachusetts gubernatorių Furcolo, kuris pasi
rašė deklaraciją paskelbdamas Vasario 16 Lietuvių respublikos dieną. Iš kairės j dešinę: William V. 
Gorski, gubernatoriaus spaudos sekretoriaus asistentas ir Lietuvos Vyčių narys, Juozas Arlauskas, 
Bostono Alto pirmininkas, garbės konsulas, A. O. Shallna iš Camforidge, Bostono Alto vicepirmininkas 
Jonas J. <Wiga lūs, red. Stasys Michelson ir Antanas Matijoška iš Dorchester, Alto valdybos narys. Vi
dury (sėdi) pasirašo dekleraciją gub. Furcolo. 1

Valio provincija! i1
Būtų galima ir daugiau prisi

minti: kiek kultūriškai pereitais 
metais buvo geri, o politikai blo 
gi; kiek dailininkai ir teatralai 
buvo solidarūs savo tarpe; kiek 
vieni darė, o kiti neigė. Tačiau 
ši visą mūsų pereitų metų gy
venimą ir sugyvenimą galima ir 
trumpai apibūdinti: tai vals
čiaus miestelis, kur visi žmonės 
geri, kur niekas negali be kai
myno išsiversti, tačiau kur visi 
visų nemėgsta, ir kiekvienas tai 
ncapykantėlei turi savų priežas 
čių. Tačiąu ar šios priežastys
pakankamai rimtos, ar jos pa-____________________________
teisinamos, jau kita kalba. Ki-Į____ ______________ ~~
ta taip pat kalba, ar jos naudin VIKTORO KO 2ICOS

. . Lietuvišku gazolino stotis ir autogos ar kenksmingos. Kaip šių1 taisymas

KADA llt KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
sifiliu- li iilinyj*- ir 8 pusi. priedu at- 
KpaiiHilinta JAV-bįi) Socialinio Drau
dimo (Sočiai Necurlty) įMatymas su 
naujausiais III.Mt meti) iiapihlymals, 
būtini: Ii <U'iiialčn pensini ir paAal- 
pų lenteles, 2) Moterims pensijų 
iiinkė.iinias nuo 62 metų amžiaus, 3) 
Neda rbiiiKiems asmenims pensijos

| imikėjinias nuo 5(» metų amžiaus.
Be to, įiaim* leidinyje atspausdin

tas Nelaimingų atsitikimu Įstatymas 
(VVonkmeii's Cnnipensation), su len
telėmis, nurodant už kokius kūno su- 
sižeidtinus kiek ninkama pašalpos. 
Leidinių kaina tik SO centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 

“DILAVGAS"

15,5 U ėst «3 Street. Cllicaąo 2tt, III.

visų neapykantą 
vėl nauja kalba.

išvengti, tai

dijo valandėlės naudai yra būti- mai[-;joj; jis verdamas kasmet
na rengti parengimus

Šį kartą peršoko visų lauki
mus, nes buvo gauta pelno virš 
$500. Nenuostabu, nes klebonas 
kun. Kučingis davė salę nemo
kamai, Los Angelas Moterų ra
telis suaukojo įv. produktų ir pa 
ruošė skoningai bufetą, kurį 
vakaro metu jos ir aptarnavo. 
Tam pačiam Rateliui ir Aftu- 
kienei paraginus, visuomenė gau 
šiai suaukojo fantų loterijai. Mu

per Užgavėnes. Prieš 30 metų 
Klaipėdos lietuvės, norėdamos 
prisidėti prie tautinių papročių 
atgaivinimo, sumanė šiupinį ruo 
šti bendrai. Nuo to laiko šiupi
nys ruošiamas kasmet ir su vis 
didėjančiu pasisekimu. Per ke
lius paskutinius laisvo gyvenimo 
metus Klaipėdos šaulių namai 
sutraukdavo per tūkstantį žmo
nių prie bendro šiupinio stalo. 
Daug kas ir šiandien dar prisi-

pranciškonų 
Brooklyne. ’

namų viršininkas Įvykiai ir nuotaikos
(Atkelta iš 3 pusi.)

rie užkliuvo, nei pats gerai ne
jausdamas, kodėl taip daro. O 
muilo pardavėjai turgavietėse

Kas Dangaus nenešioja savo 
širdyje, veltui jo jieškotų visoje 
visatoje. — Kari Sonnenschein

Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

Praeitų metų pabaigoj iš Vo
kietijos čia atvyko Autose Va- Į ko i'' jų blaškymasis po margą i Vlsuamet turi klausytojų

I Broliai bylinėto, jai
Tais pačiais metais vyko 

krikščionių demokratų ir fron-

siliauskienč su 4 vaikais, o iš svietą, vietoje gelbstint darbe,
Norvegijos Jono ir Mortos Sa- nėra geru ženklu. O neklaužo- 
lėnų šeima su sūneliu. Šių m e- dus vaikai išauga netik dėl sa
lų pradžioj iš Vokietijos dar ai- vo blogos prigimties, bet ir dėl trinkų suvažiavimai. Kas skai- 
vyko Jonas Šilelius. Visi gavo spragų auklėjime.
darbus ir sėkmingai kuriasi. i

— Nors praeitais melais jia-i Muilo pardavėjai
rapijos mokykloj įtaisytas nau-j Kai Chicagoje užtraukė jung 
jas boileris ir plauta bažnyčios! tinis choras, gerai įsiklausęs ga 
sienos, kam iš viso susidarė per1 Įėjai Baltimorėje, Clevelande, o 
1,200 dol. išlaidų, bet sumanausigal net ir prie Atlanto, saulėje
klebono kun. J. Vaitiekūno dėka 
parapijos biudžetas suvestas su 
perteklium.

zikai, aktorius, solistė ir kt. ne- mena tas jaukias valandas, ku
rias jiems teikdavo Klaipėdos, 
Moterų draugijos ruošiamas šių.

mokamai paruošė ir atliko pro
gramą. Publikos prisirinko pil
na salė.

Pokalbiuose išgirsta nemaža 
sielojimosi, kaip pagelbėti Ra
dijo valandėlės direktoriui Br. 
Gediminui. Anksčiau Radijo va
landėlės deficitus nuolat padeng 
davo iš SiVo k;šenės. Dabar, 
susikūręs šeimą, to padaryti ne
gali. Gal vertėtų suorganizuoti 
kokį nors vienetą, kuris visas 
apystovas apsvarstęs iškalku- 
liuotų, kaip galima būtų sutver
ti atitinkamą fondą, tam defici
tui išlyginti.

Tiesa, Rad. v-lės kviestasis 
personalas (Bakūnas, Dūda, D. 
Pulkauninkait'ė, G. Rudelis, Mu- 
chlia ir kt.), mielai aukoja sa
vo brangų laiką ir netgi susida
riusias išlaidas vykimui ligi mi
krofono. Bet ar tai yra norma
lus reiškinys? Ar mes ilgai to
kiomis sąlygomis ištvertumėm 
dirbti ?

Tenka nugirsti, kad esama 
priekaištų ir net karčių išmeti
nėjimų R. v-lės vedėjui. Daž
niausiai tie šaukia, reikalauja ir 
t. t., kurie mažiausiai apie tai 
turi supratimo ir kurie mažiau
siai visuomenės labui aukojasi.

Todėl prašoma tikros para
mos. prašoma talkos. Bene bū
tų laikas ir mums patiems su
prasti ir įvertinti Radijo valan
dėlės svarbą. Lai vi ii, neturėda
mi čia savo valandėlės, dažnas 
pasiklauso mūsiškės.

Iš kuklumo Br. Gediminas ir 
kt. jo talkininkai tuo reikalu ne
nori plačiai pasiskųsti, bet kam 
tenka su tuo reikalu arčiaus su
sidurti, tas išvysta nuogą rea
lybę.

Kad š's klausimas yra būtinai 
tvarkytinas, nesykį buvo kelta

pinys. Chicagoje šį paprotį tę
sia Mažosios Lietuvos Lietuvių 
draugija. Šiais metais šiupinį tu 
rėsime kovo 3 d., sekmadienį, 
Marųuette Hali, 6908 S. Wes- 
tern Avė. Pradžia 4 vai. p. p. 
Ten išgirsime naujų prof. Jaku- 
bėno suharmonizuotų klaipėdiš
kių dainų. K.

Providence, R. 1.
f

— Uolūs parapiečiai Vincas 
ir Elzbieta Ratkevičiai prieš ke
letą savaičių čia atšventė savo 
50 metų moterystės auksinį ju
biliejų.

— Antroj gavėnios savaitėj 
parapijos rekolekcijas lietuviš
kai ves Tėvas V. Gidžiūnas,

ŽIU PLAUKAI ATGAUNA 
SPALVĄ

BE DAŽYMO
Dabar yra galima gai)ti nuostabus 
mišinys, kuris pakeičia žilus plaukus 
atgal ) tamsia spalva, bev.Jk magiš
ku būdu. Vartojant kasdien per 
trumpa laika palengva ir stebuk
lingai keičia žilus plaukus bo jokio 
staigaus dažymo. Turint sj nuostaba 
mišinį jums daugiau m in reikės "a t
rodyti senu" žilais plaukais, ir jūs iš
vengsite varžymosi dėl dažytų (liau
kų.1 kurie nieko neapgaus. Tikrai 
nuostabu. Tas mišinys vadinasi NIJ- 
VIDA. Galite išbandyti be rizikos 
pasiųsdami šių iškarpų , TRYSAN 
CO., Dept. 1113, PEHKHKILL, N. Y. 
Jie jums tuoj pat. pasiųs lionkų, jus 
paštininkui sumokėsite Ilk $3.5ū 
kuomet jums pristatys. Jei, pavarto
ję jį pagal nurodymus, nebūsite pa
tenku i dėl kokios nors priežasties, 
įūsų pinigai bus jums gražinti. (Pa
tikrinkite, kad jūsų vardas ii adre
sas yra aiškiai užrašyti spausdintoni 
raidėm antroje pusėje voko, tada bū
site tikri, kad NUV1DA gausite be 
jokio delsimo.)

Marųuctte Parite labai švarus ir 
geras mfir. 6-7 karuli.. (5 ntr. fillil., 
alyva, garažas.

Arti Marija High HchooP niūr. blin- 
galovv 5 V_. ir 3-jų kainb., Imtas at
skiru įėjimu. *

čirškintis. Kiek įdėta rengėjų 
pastangų, visi supranta, o pavie 
mų choristų aukų suskaityti ir 
įvertinti niekados negalėsimo. 
Šitokios aukos negalima kas
dien prašyti nei iš rengėjų nei 
iš dalyvių. Bet ar visiems taip 
atrodėt? Atsirado kam nelaiku 
spuogas ant liežuvio, ir tasai 
žmogelis ištriūbino niekus, kū

tė šių konferencijų nupasakoji
mus, džiaugėsi rūpesčiais ir 
klausimais, kurie ten gvildenti. 
O tasai, kas šias grupes geriau 
pažįsta, patikėjo, kad kas kal
bama, tas ir glavojama.

Bet apsisuk ir pažiūrėk kiton

S 0 P H I E BAI, CUS
RADIO PROGRAMA

Iš \VGES stoties — Banga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v 
N"TO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

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

SEKMAI). S:3(»—»:3O v. r. iš stoties 
WOI'A — I 1.00 kil.

7189 So. MAPLEWt)OD AVĖ. 
Chicago 29, III. HEmlock 4-2413

V

STATYBAI 
IR NAMU 

PATAISYMUI 
PRI8TATOM 
Visokių Rūšių 

MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LmVTNAS, Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

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

TELEVIZIJA’RADIJAS
HI-FI FUNOORAFM • VOKIAKT RADIJAI

DIDELIS PAŠILU. KIMAS • PARDUODAME IR TAISOMI*

FRANK’S TV & RADIO. INC
3240 So. Haltted Si. Cilumcl 5-725?

ŠTAI KUR TIKRAS BARGENAS
Pilnas 11 dalių svečių kambario apstatymas (sofa su 

foteliu, 9x12 viln. kilimas, 3 staliukai ir 2 modern. lempos), 
vertės 309 dolerių, pas mus tik ...................... $229-^0

Be t/) didžiausias pasirinkimas miegamo kambario baldų, 
šaldytuvų, televizijos aparatų, virtuvės setų, skalbimo ma
šinų. Ir visa tai pirksite pigiau, negu bet kur kitur.

Nepirkite jokių baldų prieš tai nepatikrinę mūsų kainų 
Tai Jums tikrai apsimokės.

NAUJOJI LIETUVIŲ BALDŲ PREKYBA
MAJOR FURNITURE, Ine.

3207 So. Halsted St. CAI. 5-3207
VEDĖJAS E. RUDAITIS

pusėn. Jei šie žmonės susitiks 
j vienam kely, būtinai .pašnairuos 
prasilenkdami. Joj vienam iš jų 
kas nenusiseks, kitas pasi
džiaugs, jei kurio višta, neduok 
Dieve, išspruktų ir antrojo dar
že pasipurtytų, žiūrėk, ir akme-, 
nimis apsimėtytų. Lyg Domei-j 
kos, broliai bylinėto jai. Kad juos 
kur, kaip negražu!

J, 1
^Acs 

mokame 

pįvideMą

MIDLAND
1
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Arthritis ir Rheumatizmas Yra Nugalimi 
Naujais Išradimais

Mes neseniai esame išleidę mū- tik raumenys; vėl kitais atvejais sužinoti faktus. Faktų pažinimas kremzles yra sunaikintos; kartais 
sų vertingų ,tyrinėjimų praneši- jr raumenys ir sąnariai. Kai kada padėties nepablogins. Ir faktas y- sąnariai nepaprastai padidinti pri
muš apie puikius rezultatus pa- — *---- -— ---- — i—i c-------m.:—------- n- u— mateliu. ... , - v183 žmogaus kūno sistema vra
siektus gydant vėžio, multiple paliečiama, kurios pasėkoje seka 
sclerozo, polio, cerebral palšy, pro t. vad. “rheumatinė širdis” arba 
mių sutrikimų, širdies ligas bei pasikartojantis bendras rheumati- 

arthntą, Spears Chiropractic Hos- nis raumenų uždegimas, 
pital, Denver, Colo. Viso to pa
sekmėje tūkstančiai “bevilčių” ir Kokia Yra Rheumat.izmo — Arth- 
nusiminusių žmonių kurie maža rito Priežastis? 
ką težinojo apie šią įstaigą arba Kai jr daugybė kilų problema- 
apie ohiropraktiką rado naują vii- tinių ligų arthritas ir rheumatiz- 

I ir džiaugiasi suteiktų jiems pa- mas yra sukpliami ne vienos bet 
< įgiummų nuo šių ir daugelio ki- daugelio priežasčių kombinacijų, 
’l "fcū- Jos yra skirtingos skirtinguose as

Dabar yra ruošiami pranešimai menyse. Mūsų tyrinėjimai rodo,
I apie mūsų naujausius tyrinėjimus kad pagrindinės priežastys yra 
duodančius patenkinančius rezul- sekančios: 
tatus gydant tuberkuliozą, nuoma
rą, raumenų distrophiją, galvos 
Rkaudėjimą ir kitus problematiš
kus negalavimus. Nors šitas straip 
snis ypatingai liečia arthritą ir 
rheumatizmą, kviečiame rašyti 
mums dėl nemokamų informaci
jų apie didelį palengvinimą teikia-

fteikimas šio straipsnelio ser
gančiam draugui gal kartais 

išgelbėtų jo gyvybę.

I. Prispausti gyvybiniai nervai 
sujungimo angelėse tarp. nugar-
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rą, kad Spears Chiropractic Hos- augimu sergančio kaulo ląstelių, 
pital tyrinėtojai rado pagrindo kartais kaikurie sąnariai rodo pa
rodančio, kad pažengęs arthritas didėjimus kartu su nykimu kremz 
yra reumatinės rūšies piktybinė lių ir jų jungiamų kaulų, 
liga. Arthritas retai būna rairtin- Nuostabus Spears Ligoninės Sąna- 
gas, bet jo veikimas ir simptomai rįŲ Gydymo Darbas.
turi panašumo su tam tikros rū- .. ..... . .
šies vėžiu. Pagrindinis arthrito pa Išradimai išvystytą Spears Cru- 
žymis yra, kad jis paliečia tiktaiI roPraktinėje ligoninėje sunaikin- 
sąnarius. Skirtingai negu kiti pik-j pp.ms vaikų sąnariams pagydyti 
tybiniai ųegalavimai jisai gali pa- >('' suaktyviniti kitų ligų iškreip- 
sireikšti augimu ar naikinimu ar tus suaugusių sąnarius, taip pat 
abiem jis gali padidinti ar sunai- Pasirodė tinkantys daugelyje at-
kinti apimtus sąnarius. vejų gydant paliestus sąnarius

Rentgeno peršvietimai ir kraujo piktybinio arthrito.
tyrimai rodo kaikurių panašumų 
su vėžiu. Maistas, kuris pablogi
na vėžį, pablogna ir įsisenėjusį, 
ant hritą; gydymas Sjiears ligoni
nėje teikią pagerėjimą vėžio at
veju yra labai gelbstantis įsisenė- 
jusio arthrito atveju.
Vėžys Gautine Kitų Ligų Pasek- 

I mė.

Tūkstančiai laimingųjų Dėl Pa
sekmingi) Rezultatų.

Nežiūrint to, tūkstančiai paci
entų atvykstančių į Spears iš į- 
vairių Amerikos valstybių ir kai- 
kurių užsienio valstybių skelbia 
stebuklingus rezultatus, mes ne- 
tvirtinam, kad mes pagydom. Tik
tai gamta pagydo. Mūsų darbas

kaulio sąnarių užtvinsta ir trūkdo 
nervų energijai pasiekti sąnarius 
ir kitas paliestas kūno dalis.

2. Netvarkingas virškinimas or- 
ganų veikimas, asimiliacija bei e- 
I i min arija ir rmktmasis kūno ga
minamų nuodų sąna riuose bei aii-

, nią sugebančių chiropraktikų čia 
į ir visur kitur nuo šių ir daugelio 

kilų ligų įvairaus amžiaus ligo
niams

Kas Yra Arthritis — ItheiMua- 
li/.mas?

Tai bendri pavadinimai skaus-
mingiems ir griaunantiems uždegi- blogo ner-
mn procesams apibūdinti, vykstan- 
tienv sąnariuose, raumenyse, o 
kai kada ir kitose kūno dalyse,
"Rhoiimait izmas yra bendras ter
minas apibūdinantis tam tikros 
formos sąnarių, raumenų, širdies 
ir kitų audinių uždegimų "Artū
ro" reiškia sąnaris, "itis” reiškia 
uždegimas. Tad Arthritis reiškia 
uždegimų arba • rheumiatizmą vie
no ar daugiau sąnarių. Jvairūs 
vardai panaudojami rheumaiinius, 
bei ari h ritinius negalavimus api
budinti, paeina nuo ligoH vietos 
bei jo pažengimo laipsnio.

Kaikuriais atvejais tik vienas 
sąnarys yra paliestas, kartais ke
li ar net visi sąnariai; kai kada mas,

PASTABA: "Draugo" Red. ir administracija neima atsakomybės už šiame skelbime paminėtų faktų.

vų veikme,
3. Nebalansuotas gaminimas ga

lingų natūralių hormonų, reika
lingų normaliam kūno lunk<*ijo- 
navimiii, kuris įvyksta kai vienos 
liaukos veikia per stipriai, kitos 
per silpnai.

4 Pathob gen'ai ir Malignin’ai— 
ligų nuodai ir nuodingi fermentai

Musų tyrinėjimai rodo, kad vė-lyra tiktai jai padėti. Mes darome 
žys yra atskira ir aiški liga. Ji tai patenkindami daugelį tūkstan- 
yra dažniausia galutinė kitų Ii- čių. Kadangi apie 90% mūsų pa- 
gų pasekme, dažnai sutinkamas eientų atvyksta pas mus, kai vi- 
kartu su kitom ligom. Ligos, ku- 8Ur kitur jų ligos yra paskelbtos 
rios gali baigtis piktybine forma nepagydomom, savaime aišku, kai 

vėžių yra dažnai uždegimo ųurie atvyksta per vėlai pilnam 
("itis”) rūšies ligos ir įsisenėjų- palengvinimui, bet didc" daugu- 
sios arthrito formos žinomos kaip ma grjžta namo piln,ai patenkinti 
“HypentPophic arthritis. atrophjr įr laimingi. J tuos įeina didelis 
arthritis, rheumatoid arthritis ir skaičius sergančių arthritu ir reu-
arthritis deformans”, yra tiek pik mntu
tos kad jas beveik tiksliau būtų n-j tolimpgni infnrrnacij„ pra. 
vadinti rhcumatoid.nl., sąnarių vė- Somp kre,pt)s vietinį chiro-
2U' praktą ir rašykite Spąprs Chiro-

Kaip ir kaikurios vėžio rūšys, practic Hospitnl jei norėsite gau- 
kurios yra augimo "ėdimo" Ii- ti dokumentalinius įrodymus įvaį-

permetami į visą kūno sistemą iš po arthritas pažengusioje formo- rių ligų pagydijno rezultatų ne 
'jo yra dažnai augimo ir nykimo mokamai. Taip pat atsiųskite pa- 

procesų kombinacija.. Kai kuriuo- vardes savo draugų norinčių gau- 
se arthrito apimtuose sąnariuose ti mūsų literatūros.

SPEARS CHIROPRACTIC HOSPITAL
DEPT. L-106 DENVER. COLORADO

sąnarių, organų, liaukų ir kitų au 
dinių, kuriuose degeneral i viniai ar 
piktybinis veikimas jau yra ak
tyvu?..
Ar Arthritas Yra Giminingas Vė
žiui?

Kitus gal nustebins toks klausi- 
bet tyrinėjimų tikslas yra

rhcumatoid.nl
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Laisvės pavergtajai tautai

■ųfc

DTENRASTTS DRAUGAS, CHTCAGO. ILLINOIS

Vasario 16 minėjimas Detroi-i dą nuo pirmosios okupacijos iki 
te praėjo susikaupimo, maldos šių dienų. Pažymėjo, kad mūsų 
ir pasiryžimo dvasioje. Bažny- veiksnių bandymai pralaužti ty
čiose maldavome Dievą kančių los sąmokslą tol nedavė jokių 
galo ir laisvės pavergtiesiems va'sių, kol bolševikai nepradėjo 
broliams. Mokyklose mokyto- vakariečiams daryti nemalonias 
jai ir mokiniai paskaitėlėmis, staigmenas. Vengrijos įvykiai 
dainom s, tautiniais šokiais, p .rodė, kad kiekviena satelitinė 
rankdarbiais, piešiniais ir šū-į valstybė laikosi Maskvos durtu-
kiais maža11 jam l'etuviukui da
vė gimtojo krašto vaizdą ir skie 
pijo meilę Lietuvai. Svetimieji 
apie mus rašė savo spaudoje, 
dėjo lietuvaičių nuotraukas ir 
net per radiju supažind'no sa
vuosius su mūsų laisvės kova, 
tfžbaigai duodami gražios plokš
telių muzikos. Mūsiškės radijo 
valandėlės davė atitinkamas 
programas. Per Baltic Melodies 
kalbėjo LB Detroito apylinkės 
pirm. V. Kutkus, gi L’thuanian 
Melodies vedėjas R. Valatka ne
nuilstančiai ragino ko gausiau
siais dalyvauti minėjimo ,iškil
mėse.

Iš visų trijų lietuviškųjų pa
rapijų, Šv. Antano bažnyč'oje 
pamaldose buvo gausiausiai su
sibūrę. čia organizuotai daly
vavo skautai, ateitininkai, ve
teranai ir kariai savanoriai su 
savo vėliavom's. Prieš pamal
das buvo pašventinta jaunesnių
jų skaučių Birutės draugovės 
vėliava. Iškilmingas šv. mišias 
atnašavo ir jautriai pamokslą pa 
sakė klebonas kun. dr. I. Borei- 
šis. Pamaldų metu solo giedojo 
solistas St." Citvaras, sol. Pr. Za- 
ranka ir V. Stašait’s. Ypatingai 
gražiai pagiedojo parapijos cho
ras. vadovaujamas Alberto Ma
teikos.

Iškilmingas minėjimas, įvykęs 
Westem High School patalpose, 
sutraukė tūkstantinę minią. Mi
nėjimą pradėjo Detroito Lietu
vių Organ’zacijų Centro pirm. P. 
Medonis. Prezidiumą sudarant, 
buvo pakviesta ALRKF 4 skyr. 
atstovė A. Ambrosienč, socialde 
mokratų — Justas Pilka, sanda- 
riečių — Feliksas Motuzas, tau
tinių grupių atstovas — J. Gai
žutis (dėl ligos negalėjo atvyk
ti), LB Detroito apylinkės at
stovas Vytautas Kutkus, sava
norių kūrėjų — Jurgis Mitkus, 
tėvas Tomas Žiūraitis. OP, Elz
bieta Paurazienė ir adv. Juozas 
Skorubskas. Minėjimo progra
mai pravesti buvo pakviestas 
df. Vyt. Majauskas.

vų pagalba ir atidarė akis ne- 
utralies’ems. Jeigu pasaulis no
ri būti laisvas, turi sunaikinti 
bolševizmą. Lietuvos vardas vis 
dažniau minimas. JAV Kongre
se Vasario 16 proga daugiau 
100 kalbėtojų norėjo tarti žodį 
Lietuvos laisvės reikalu. Sena
te taip pat buvo daug norinčių 
kalbėti. Jis pabrėžė, kad lietu
viai savo organizuotumu priver
čia valdžios atstovus kalbėti apie 
mus.

Lietuvių
Kanada.

bažnyčios kertinio akmens šventinimas Sudbury, Ont

ką. Jo inscenizacija apie du “pa 
garsėjusius” lietuvius — bombi- 
ninką Matesky ir Elvis Pres- 
ley — buvo puiki. Ypatingai o- 
riginalus pasirodė bombų dėlio- 
tojas. Jis taip pat me striškai 
pavaizdavo lietuviškos ir ame
rikietiškosios mokyklos auklėti
nius bei mokytojus. Gana vy
kęs feljetonas, žodžiu — Vita
lis sugebėjo pralinksminti det- 
roitiečius.

NAUJA VALDYBA
Detroito ateitininkai sendrau

giai išsirinko naują valdybą, ku
rią suadro pirm. dr. O. Vaitas - 
Vaitkevičius, sekr. Ir. Kazlaus
kienė ir ižd. Juozas Gruzdąs.

St. (i-kas

— Chicagos Raudonasis Kry-Į 
žius savo vajų pradeda kovo 
1 d. Praeitais metais Chicagos 
skyr us 30,237 atvejus padėjo 
vargst unčioms šeimoms, vetera
nams ir kitiems /vairiais reika-| 
lais. šiais metais numatoma Chi 

Kry

žiaus reikalams 
mil. dolerių.

sudėti virš

PIGIAI XB SAUGIAI
PERKRAUSTAu
BALDU S
VILTOJE IR IŠ TOLIAU

K. EIDUKONIS

jėgumas. Pasidžiaugė, kad šių rimų 
metų egzaminus išlaikėme. Alto skanių Užgavėnių blynų

Šios šventės proga lietuvius 
vengrų tautos vardu atvyko pa
sveikinti jų atstovas. Prie mik
rofono prisiartino žilagalvis 
vengras, kurio veide galėjai 
matyti išgyvenamą savo tautos 
tragediją. Salėje viešpatavo ty
la, kada duslūs žodžiai bylojo a- 
pie beviltiškai kovojusius jo tau j 
tos vaikus, nesulaukusius lais
vojo pasaulio pagalbos. Solida
rizuojant vengrų tautos kovai, i 
buvo perskaityta tuo reikalu pa 
ruošta rezoliucija ir įteikta kai-Į 
bėjusiam atstovui. Savo sveiki-Į 
nimus telegramomis atsiuntė esi 
tai ir latviai.

Buvo pr imtos 
JAV prezidentui, JAV atstovui 
prie Jungtinių Tautų ir kongres- 
martams bei senatoriams.

Ten, kur valstybės iždas
Baigus oficialiąją dalį, dr. V. 

Majauskas kreipėsi j susirinku
sius, kad Lietuvos laisvinimo dar 
be prisidėtų darbu ir auka bei 
pastebėjo, kad nepalyginamai di 
dėlę auką ant tėvynės laisvės 
aukuro yra sudėjęs mūsų brolis i svečiais. 
Lietuvoje arba Sibire. Aukų sa-,
Įėję buvo surinkta 2.661 doleris,! 
bet dar yra aukojančių, ir aukos 
tebepr'imamos.

Meninėje programoje solistas 
St. Citvaras, akompanuojant 
prof. VI. Jakubėnui, padainavo 
tris liaudies dainas ir tris ištrau 
kas iš operų. Dainininkas pub
likos buvo sutiktas šiltai ir tu
rėjo grįžti į sceną padainuoti.
Tautinių šokių grupė, vadovau
jama Galinos Gobienės, pašoko

atstovė Detroite E. Paurazienė 
pasigedo šioje šventėje solidari- 
zuojanšių vienos grupės atstovų 
ir pabrėžė, kad ne žodžiais, bet 
darbais galime padėti atgauti 
laisvę Lietuvai. ALRKF 4 sk. 
vardu savo sveikinimus ir lin-

Nors ir buvo skelbta, kad čia 
bus kaukių balius, tačiau maty- 

I ti, kad lietuviai prie to nepratę.
Visgi komisijai vargais negalais tagps rajone Raudonojo 
pasisekė surasti apie 10 kaukių, 
iš kurių tarpo •reikėjo išrinkti 
prenaijuotinas. I premiją gavo 
kaukė “Naktis” — Kavaliaus
kienė. II premiją gavo kaukė 
"Čigonė” — I. Laurinavičienė,

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ir apdmudas

2313 W. 9tst St., Chicago, III. 
Tel. PR< upect 9-2781

E L FSKIP’S Urv.ce 

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBR00K 5-8202

III premiją gavo “Nasser” — 
Kavaliauskas, IV prem. “Ispa
nė” — Lili Baraišytė ir V prem. 

Šeimininkės žada prikepti už kaukę “Žydelis” gavo J.
Baublys. Publikai buvo įdomu, 
kada iš kaukių pasirodė tikrieji 

veidai. Besišypsantiems laimė
tojams nepagailėta paploti. Ko
misiją kaukėms vertinti sudarė 
C. Ambrose, Alė Rūta Nakaitė, 
K. Kodatienė, Wm, Adams ir 
V. Kutkus. Laimėjusiems buvo 
įteiktos dovanos. Daugelis pa
žadėjo kitais metais birutieėių 
vakare pasirodyti su kaukėmis, 
nors pagal humoristo Vitalio 
Žukausko sugestijas, kai kas tu 

antros

Visas gautas pelnas skiria
mas Vasario 16 gimnazijai.

PASISEKUS BIRUTIEČIŲ 
VAKARAS

Vienu geriausiai pasisekusių 
šio sezono vakarų reikia laikyti

kėjimus Altui pareiškė A. Amb- Kun gaikštienės Birutės Karių 
rosienė, ateitininkų sendraugių i Šeimų Moterų Draugijos suruoš 
vardu — dr. O. Vaitas ir sočiai- tą kaukių balių. Visuomenės su 
demokratų vardu — A. Nakas. Į sidomėjimas buvo didelis. At- 
M. šnapštys siūlė visoms orga-1 silankė gausiai publikos. šeimi-

sugyvenimo labui 
klausimus, kurie kelia nesutari
mus, atidėti neribotam laikui. 
Apsiriboti tais darbais, kurie 
nekelia nesutarimų. Svečiai St. 
Citvaras ir prof. VI. Jakubėnas 
trumpai pasidalino keVomis 
mintimis lietuviško kultūrinio gy 
venimo reikalais. Pagaliau savo
žodį tarė Alto narys adv. J. Sko. 

rezoliucijosj rubskas Jig pažymėjo, kad 
yra viena grupė, kuri skaitosi 
tautinė. Ji pastatė savo parti
nius reikalus augščiau tautos ir 
valstybės reikalų. Dabar darosi 
nepatogu prisipažinti prie savo 
klaidų. Nuo to nukenčia Lietu
vos laisvinimo reikalai.

Pabaigus vakarienę, buvo pro
ga asmeniškai pasikalbėti su 

Stasys Garliauska.s 

UŽGAVĖNIŲ ŠIUPINYS

ninkės mokėjo svečius priimti ir ri natūralias kaukes ir 
pavaišinti. Salė buvo labai sko- Jau nebetenka rūpintis, 
ningai sutvarkyta ložėmis ir pa
puošta gėlėmis. Užkandžiavimui 
buvo paruoštas erdvus kamba
rys. gražiai padengtais stalais.
Valgių įvairumas ir skanūs tor
tai taip patiko svečiams, kad vis 
ką išpirko. Tuščias liko ir
mės” stalas.- Veikė skrajojantis 
paštas. Visa tai davė gražaus 
pelno Lietuvos laisvės kovų in
validams sušelpti.

Vakaro programą atliko iš 
New Yorko atvykęs aktorius Vi 
talis Žukauskas. Savo humoris
tiniai sugebėjimais gražiai ir 
kultūringai palinksmino publi-

SVEČIAI IŠ CLEVELANDO
Detroito Dramos Mėgėjų Sam 

būris yra pasikvietęs gastro
lėms LB Clevelando apylinkės 
Vaidilos teatrą. Jie atveža pa

lai-1 rodyti “Brandos atestatą” — 
trijų veiksmų veikalą, parašytą 
vengrų rašytojo. Š’’s veikalas 
jau buvo suvaidintas Clevelande 
ir Ch:cagoje, susibukė daug 
publikos ir buvo gražiai įvertin
tas.

Vakaras įvyks š. m. kovo 9 d. 
7 vai. vak. ukrainiečių salėje. 
Savo atsilankymu paremkime 
kaimyninio miesto teatralus.

J iškilmingą posėdį įnešamos ' Rugučius ir Kub:lą. Mažoji Kris 
vėliavos buvo pagerbtos atsisto- tutė Kutkutė padeklamavo L.
jimu. Malonu, kad šiais metais 
vėliavos pasižymėjo gausumu: 
JAV vėliava, tautinė vėliava, 
trys skautų, vyčių, karių vetera
nų ir ateitininkų sudarė mielą 
vaizdą. JAV himną sugiedojo 
Pranas Zaranka, akompanuo
jant Albertui Mateikai. Invoka- 
ciją atkalbėjo tėvas Tomas Žiū
raitis. Tylos minute buvo pa
gerbti žuvusieji už Lietuvos lais 
vę. Elzbieta Paurazienė per
skaitė Michigano valstybės gu
bernatoriaus ir Detroito mero

Žitkevičiaus “Vasario šešiolikto
ji” ir Arūnas Udrys padeklama
vo Bcrn. Brazdžionio "Šaukiu aš 
tautą”. Iškilmingas minėjimas 
baigtas Tautos himnu.

Po minėjimo Gate Shore’s pa
talpose įvyko organizacijų atsto 
vų su svečiais susipažinimo va
karienė, kurios metu pasikeista 
gani įdomiomis mintimis. LB 
Detroito apyl. pirm. V. Kutkus, 
konstatavęs aukų sumažėjimą 
(š'emet surinkta 140 dol. ma
žiau), siūlė panagrinėti sumažė-

proklamacijas, kuriomis Vasario jimo priežastis. Jis mano, kad 
16 Michigane ir Detroite skelbia yra dvi priežastys: 1) žmonės 
ma Lietuvių diena.

Atidarė akis
Dr. Majauskas, davęs žydin

čios nepriklausomos Lietuvos 
vaizdą, pastebėjo, kad tik per 
tokius gausius susibūrimus gali
ma paklabenti VVashingtono Bal 
tųjų Rūmų duris Lietuvos lais
vinimo reikalu. Kaip lik tuo 
metu atvykęs kongresmanas 
Thaddeus Machrowiez
mos vedėjo buvo pristatytas lie
tuviams ir pakviestas kalbėti.
Jis pasakė, kad Nepriklausomy
bės diena ši nd'en yra švenčia
ma visame pasaulyje, išskyrus 
pačią Lietuvą, kad Lietuva nėra 
nustojusi savo nepriklausomy
bės, nes kiekvienas lietuvis sa
vo širdyje nešiojasi laisvės dva
sią. ir jos net ten okupuotame 
krašte neįstengiama suna;kinti.

Antruoju kalbėtoju dr. V. Ma
jauskas pristatė Alto narį adv.
Juozą Skorubską. Jis savo trum 
pdje, bet turiningoje kalboje da 
vė Lietuvos laisvės kovų vaiz-

FEBRUARY-VAS. 28, MAKCII KOVO 1,

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF V.S.P. Fifth

VAT-69 SCOTCH Fifth $4-^

LANG’S SCOTCH Fiftli $3.98

MARTELE TIIREE STAR COGNAC Filth $4.98

HENNESSY TIIREE STAR COGNAC Fifth $5.99

CINZANO VERMOUT1I
I)ry or Sweet Fiftli $.|39

KIIAFA WINE Fifth $|-«9

IMPORTED CANADIAN YVIHSKEY' Fifth $4-29

METAXA 5 STAR BRANDY Fifth $5-49

WURZBURGER IMPORTE!) BEER

Case of 24 bottles Case $7.50

Vasar:o 16 gimnazijai remti j 
komitetas, veikiąs prie LB Det
roito apylinkės valdybos š. m. 
kovo 2 d. 7 vai. v. buv. lietuvių 
svetainėj, prie Vernor ir 25 gat
vių, ruošia vakarą — šiupinį, 
kad galėtų sutelkti lėšų gim
nazijai paremti.

Koncerto — šiupinio progra
ma yra įdomi ir susidės iš solo 
dainų, baleto, šokių, dramų iš
traukų, pianino muzikos, origi
nalios deklamacijos ir humoris
tinės kūrybos. Programai vado
vauja Justas Pusdešris. Kon- 
feruoja Vyt. Ogilvis. Dalyvauja 
sol. Pranas Zaranka, Gr. Mernč- 
naitė, Aldona Rastenytė, J. Mil- 
takytė. L. Mingėlaitė, Aleks. Gu. 
bilas, Alb. Mateika, Just. Pusdeš 
ris ir Vyt. Ogilvis.

Baigus meninę programą, 
vyks šok’ai ir veiks bufetas. Bus 
galima gauti skanių valgių ir gė

DETROITO’O BIZNIERIŲ 
IR PROFESIJONALAl

DANTŲ GYDYTOJA
BRONĖ GRUZDIENĖ, D.D.S.

15807 W. Warren
(3 bl. į vak; nuo Greenfield kelio)

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

Namu — LUzon 4-8961

Jeigu Morite pirkti nrPa parduot) 
namus, sklypus, Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip 
dtės i ,
ELSKA REALTY & INVEST 

MENT COMPANY 
atstovą

VLA04 BARAUSKĄ
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 

Rezidencijos — TA 6-4360
Si įmonė yra pati stambiausia Mi
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
•įkyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentams.

NUO UŽSISENE JUSIU 
SKAUDANČIU žaizdų 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIU ŽAIZDŲ
narai I ramiai aSrtfttl Ir naktimis 
miegoti nes Jų užslsenfijuslos žaizdos 
nležCJinių Ir skau^Jima senų atvi
ru Ir skaudžių žalždų uždekite 
LEDUI/) Olntment Jos gydymo

M. MIŠKUOS, M. D.
GYDYTOJA ir '’HIRURGR 

X-RA»
393 Wnt Grand Boulevard

/>r Shady Lanr Detroit 16. Michigaj.
Namų telef. VI 1-7970 

Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
Treč. ir įeit. 12-3 vai 

Telef. TA 6-0686

laisvu noru nutautėja ir 2) mū
sų politinių grupių nepilnas su
tarimas. Balfo 76 skyriaus pirm.
P. Pagojus mano, jog žmonių» 
laisvu noru nutautėjimą labai;
gerai paryškina nepriklausomy-! ypaiby<w paIengvins jusu skaudeji- 
bės laikais Lietuvos spaudoj til-Įmų ir galėsite ramiai miegoti nak-

pusiime si l aipsnyje buv. prezi-!^^ nudegimų. Ji taipgi panaima
denio A. Smetonos priekaištas, niežAjimą ilgos vadinamos psoria 
........ , Sis Taipgi paAallnn perftSJImą Ilgos

valdininkijai, kad valdininkija vadinamos athlkte.h poot. su-
progra- nueis ten, kur nuves valstvb. iž- <«ai.do džiovinimų odos ir perpiyMmų 1 ’ • tnrpplrAčhi Yru tinkama vartoti n u c

das. Tik kaimas yra ištikimas Į ižio«iančios suskitsios odos dcdir 
vinių, odos lAbGrlmų Ir t t taipgi 
rinkėms vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudua IAbArlmas nuo vy 
stvklų .11 yra gera gydnol# nuo IA- 
Vlrftlniu odoa Ilgų Le
gulo Olntment yra 
pard įlodama po Tl>

Ir

savajai taut->i ir išlaiko lietuvy
bę”. Čia mūsų valdininkiją nu
sivedė “Fordis” ir “Cadillacas”.
(Nors šis P. Pagojaus teigmas 
gal ir vienašališkas, bet turi 
d ug tiesos. Tačiau didelis pro-j cf 11tr 
ce itas yra ir kitų profesijų — įPHKOj ,r ttpy1lnkMc . 
ūkininkų ar darbininkų — visiš- Miiwaukns, wis<-. (la
kai įsijungusių iš lietuviškojo ' ” jnd. ir pefroit. Mi

gy venimo. — St. G.).
Egzaminai išlaikyti 

Sandariečių vardu kalbėjęs 
F. Motuzas Nepriklausomybės 
šventę palygino su kariuomenės 
manevrais, kur patikrinamas pa

chigan arba raAykl- 
»e I r atsiųskite Mo 
ney order J

LEGULO, Department D,, 

5618 W. Eddy St, Chlnago 34, III.

VINCAS KIRŠINĄS 
11420 Steel Avenue 
Detroit 27, Mi< hig&D

Tel. WE. 4-8186 
GENERAL CONTRAOTOK

Atlieka įvairius statybos, pataisy 
mo Ir pertaisymo darbus — stalini n 
kystfts cemento, mūrijimo, elektros 
pluiiibingo, dažymo Ir dekoravimo 
ttaklrų kambarių bei butų Jrenglmtu 
-lanlngAe* Ir skiepuose

Perkant ar parduodant namus 
ir apdraudžiant turtą 

Jums pa'amaus
VLADAS N.SELENIS

narys United Northwestern 
Realty Association 
šaukite telefonais 

pfiNo: WK 3-7000: re*.: WK 4-6621 
arba atsilankykite į 

GUSTAF8ON REALTY CX). 
13000 Schoolcraft kamp. Sorrento

< i a u s y k > > e 

LITHUANIAN MELODIES
\nn Arbor - WPAG — 1050 Iriu 

cyclea
Sekmadieniais 1:0G — 1:3O p. p 
Vedėjas - RALPH VALATKA 

15756 Ideali re — Detroit 27,
I MtcUgaa

10 Atsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti 
Standard Federal Taupymo B-vėje

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

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

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

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

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

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

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JIJSTIN MACKIEWICH, President 
JIISTIN MACKIEWICH, Jr., Vice-President

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

Standard Federal Savings
Hiūill1 ^>lliii

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

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

PHONE: Vlrginia 7-1141

t



t

D1ENKA8TIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Krlvji lndiciiiH, vatini j«» 2S. 1957

PAJIESKOJIMAI
LIETUVOS GENERALINIO

KONSULATO NEW YORKE
PAJIESKOMI ASMENYS:
Aleknienė - Fridmunaitė, Irena,

PAJIESKOJIMAI
Per Tarptautini bei Vokietijos 
Raudonąjį Kryžių pujieškomi 

šie asmenys:

Lipčiug Stasys, g. 1915, pajieš- 
ko gimin. iš Lietuvos,

Laatauskaa Vytautas, g. 1927.5. 
15, |>a jieško motina iš Lietuvos.

Lemauas Augustas, g. 1892.15. 
21, pajieško sūnus iš Lietuvos,

?, pajieš-

iš Panevėžio.
Ambrazevičius, Juozas (Amb-i 

jose), gyvenęs Philadelphija, Pa., ko artim. iš Vokietijos, 
1420 Munt Vernon St. Kemeklis Liudgardai, g

Miškinis Vincas, gim. 
gimin. iš Kanados,

Matulaitis Jonas, giin 
sesuo iš Lietuvos,

Omiljonas Zigmas ir Vacį., g. 
1921-2, jieško brolis iš Lietuvos

Kunca Jonas ir žmona, g. 1919.- Mikalauskas Jonas g. ?, pajieš- Petrauskienė Aldona, gim. ? jieš 
11.7, pajieško gimin. iš Lietuvos, ko, nepasakyta, ko gimin. iš Lietuvos,

Kalnine Ludwig - Eugen, g. 18- Margis Evaldas, g. 1914, pajieš- Preikšaitis Juozas, g. 1915, jieš- 
97.5.24, pajieško žmona iš Vokiet., ko motina iš Lietuvos, ( ko sesuo iš Lietuvon,

Kukarskis Stasys, g. ?, pajieš- Milkeraitis Jonas, g. 1910, pa-1 Piffis < Biffis' Eugenija, įieško

Aniulis, Vytautas.
Baltrušaitis, Andrius, iš Vilka

viškio apskr., gyvenęs Ingolstadte.
Baranauskas, Albinas ir Juoza>, 

sūnūs Antano, kilę iš Kauno.
Belevičius, Jonas, gyvenęs 2virg 

žilvičių v., šakių ap.
Birbalaitė, Juzefą, duktė Motie

jaus, iš Girininkų k., Vainuto v., 
Tauragės ap.
zBlažys, Jonas, iš Kekaviškio k . 
Sasnavos v., Marijampolės ap.

Burba, Jonas, Kazimieras ir Pet 
ras, iš Vidmantų k., Varnių vals., 
Telšių ap.

Burneikienė, žmona Antano Bur 
neikos, kilusio iš Saltoniškės k., 
Leipalingio v., Seinų ap.

Butkevičius, Antanas, sūnus My 
kolo, ir žmona Stasė.

Čižas, Jurgis, 
bauda, Jokūbas ir Jonas. 
Daugvilas, Stasys iš Būdų. 
Dėdinas, Aleksandra*-,, iš Papar

tynų k., šakių ap.
Dėdinas, Andrius, iš Paparty

nų k., Šakių ap.
Fridmanaite - Aleknienė, Irena, 

iš Panevėžio.
Gaižauskaitė - Kalvaitienė, Pra

nė.
Galakan - Paškevičiūtė, Stefani- 

nija, d. Jono, gyv. Brazilijoje.
Garbanauskienė, Stanislava, d. 

Jono.
Girdzevičius, Juozas, gyvenąs 

Anglijoje.
Indriūnas, Jonas ir Indriūnienė- 

Kurblietytė, Vladė.
Jankauskas, Stanislovas, Vaclo

vas ir Magė.
Jasevičiene, Kotrina.
Kalvatienė - Gaižauskaitė, Pia

ne.
Kryžanauskas, Juozas, Stasys ir 

Vladas, sūnūs Norberto.
Kubilius, Kostas, iš Tilvikų k., 

Kulių vai., Kretingos ap.
Kuliešienė, Liudvika, ir vyras 

Kuliešius, Aleksas, kilę iš Senų 
Kietaviškių k., Semeliškių k., Tra-, 
kų ap.

Ladvg - Paškevičiūtė, Elena, d. 
Jono, ir Ladyg, Pranciškus, gyve
nę Brazilijoje.

Lapinskas, Juozas ir sesuo An
tanina.

Legtis, Stasys.
Lundžius, Juozapas.
Miknius, Juozas, sūn. Juozo, me 

dicinos studentas.
Muelleraitė - ŠeidienC, Ona, bu

vusi Dytmoniene, iš Vačgirio k.
Naruševiėienė, Agota.
Navadauskas, Juozas, muzikos 1 

mokytojas, gyveno La.wrence.
Nedzelskis, Steponas, iš Joną- , 

vos vai.
Nenorta vičienė, Marijona, duk

tė Jeronimo.
Paškevičius, Aleksandras, sūn. i 

Jono, gyv. Brazilijoje. j
-Plickaitis, Jonas ir Juozas, bro

liai Irenos Valinskienės.
Rėks - RužinskaiLė, Bronisla- , 

va, d. Jono.
Ružinskaitė - Rėks, Bronisla- 1 

va, d. Jono.
Šeidienė - Muelleraitė, Ona, bu

vusi Dytmoniene, iš Vačgirio k. i
Šimkūnas, Saliamonas, sūnus- 

Jurgio.
Skirps-tūnas, Simonas.
Stonys, Aleksandras, išvykęs iš 

Lietuvos 1944 m.
Švelnys, Jonas, brolis Lundžie-, 

nes. i
Valiukevičius, Bronislovas, s. 

Vlado, gyv. Brazilijoje.
Valius, Jonas, ir jo sūnūs Juo

zas ir Stasys, iš Paprūdžių k., Ra 
šeinių ap. 4

Varatinskaitė, Elzbieta.
Vilkas, Domininkas sūnus An

tano.
Vizgaitis, Viktoras ir Vizgaitie- 

nė, Marija, iš Zapyškio vai., Kau
no apskr.

Zienius, Klemensas ir Vincas, s. 
Simo.

Zubas, Vladas, iš Vabalių k.. 
Baisogalos vai., Kėdainių a p.

Zube, Adolfas, sūnus Kosto.
Jieškomitji arba apie juos ži

nantieji maloniai prašomi atsiliep- ‘ 
Ii j:

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

pajieško dėdė iš Lenkijos,
Kundrotas Juozas, g. 1920, pa

jieško gim. iš Lietuvos,
Kynas Kazys, g. 1909, pajieš

ko duktė iš Lietuvos.
Kybartienė - Stropaiitė Sofia,

paiieško gimin. iš Sibiro, 
Krusinskis Pranas, g. 1905 (?),

pajieško žmona iš Lietuvos, 
Kiškis Jonas, g. 1912, pajieško

sesuo iš Lietuvos,
Krasauskas Genius, (?) apie 43

metų amž., pajieško gim. iš Liet., 
Krasauskas Ildefonsas (?), a- 

pie 56 m. amž., pajieško gimin. iš
Lietuvos,

Klug Al bert - Gusta v, g. 1925.- 
2.20, pajieško tėvas iš Kanados,

Liaudanskis Povilas, 1H25.2.20, 
I pajieško artim. iš Vokietijos,

Leita Vytas, gitn. 1926, pajieško 
į gimin. iš Lietuvos,

Liubomirskaitė Jadv. g. 1919, 
pajieško brolis iš Lietuvos,

jieško žmona iš Lietuvos,
1923, Merkys Vladas su šeima. 1899.

5 3.17, pajieško gimin. iš Lietuvos, 
Milkerienė - G-irūlytė Ona, gim.

1^90.11.11, pajieško gim. iš Liet.,

Vok. raud. kryžius,
Petroliūnas Adolfas, gim. 1896.

6.4, jieško švogeris iš Lenkijos, 
Pratkūnienė - Petkamarytė Ele

na, g. 1890, jieško ,sūnūs iš Lietu-
Miškinis - Vrublevskaite EI., g. vos,

1912, pajieško gim. iš Lietuvos, | Petronis Jurgis, g. 1920, jieško
Miškinis Vladas, g. 1914, jieško motina iš Lietuvos, 

gimin. iš Lietuvos, Puteinaitis Petras, g. ?, jieško
Martinkaitis Aleksandras, gim. gimin. iš Lietuvos,

1890, jieško gimin. iš Lietuvos, , Radzevičius Petras, gim. 1912,
Margevičius Justas, gim. 1925. jieško žmona iš Lietuvos,

3.3., jieško motina iš Lietuvos, Rutelionis Vytautas su žmona J u
Mikalauskaitė Liuba, gim. ?, jieš Įija, jieško gimin. iš Lietuvos, 

ko brolis iš Lietuvos, i Rimkus Juozas, gim. 1912.2.8,
Mackevičienė Eugenija, gim. 19- jieško gimin. iš Lietuvos,

17.4.17, jieško gimin. iš Sihiro, 
Matulaitienė Bakūnaitė Johanna,

gim. 1890, jieško gim. tS Lietu v., 
Mikševičius Medardas, g

jieško gimin. iš Lietuvos, 
Mikševičius Elena, gim.

jieško gimin. iš Lietuvos, 
Marciševsky Josef, gim.

jieško žmona iš Lietuvos,

PAŽERSKAITEI FILIOMENAI 
ar PRANUI PAŽERSKIUI yra ži
nių iš Sibiro. Kreiptis šiuo adresu: 
Antanas Žilinskas, 682 Eddy Rd., 
Cleveland 8, Ohio.

ČESLOVĄ MIKNEVTCIŲ, 32 
m., iš Kauno, jieško sesuo. Jis ar
ba apie jį žinantieji prašomi ra
šyti: L. M., 129 Gloucester Grove, 
Toronto 10, Ont.., Canada.

Jieškomi: BRONIUS, STEPAS 
ir LIUDAS PETKEVIČIAU gyv. 
Chicagoje. Jieško M. Sabauskai- 
tė - Butkevičienė iš Lietuvos. At
siliepti adresu: Stasė Besperaitls, 
1888 Grasmere. Cleveland 12, Ohio

Jieškomi: ZIGMAS MASILIO- 
NTS, gyv. Austrijoje, dabar Ame
rikoje. Yra įdomių žinių iš Lie
tuvos, Kaune. VLADAS SKRIP- 
KUS, (jo dėdė buvo klebonu Chi- 
cagoj“ (Aleksandras Skripkus ar 
Rkrypkus), gyv. Vilniuje. Jį jieAko 
žmona Varšuvoje. Alsiliepit ądre- 
»u: V. Ilgūnas, 80 Dorchester St., 
Worche»ter, Maas.________________

Skaitykite “Drangą"!

IIIIIIIIIIIIIIIPMI 
ltotel. REpublic 7-MOT 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS

PARDAVIMAS

Vby rūšių namų apšildymo 
tttHtemos įvedimas, perdbrU- 

man Ir pataisymaa 
Greitas, sąžiningas Ir pigos 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
Atstovas

*919 So. Paulina St
PRospect 8-7900

-m*-

OASSUIED AND HELP WANTED" ADS
____ KKAL ESTATE

lUtH.HTON 1‘AltkK:
Komli. mOr. im-tl. 4 ii- <i puikūs 

kinti., livigiiluiM sklypus. Karužas. 
Kaina *19,oho.

NauJ. mūr. I S iiiikšt. I ir .j kuilį.,
centr. šilil., družnai

Mcil. . po . p, t iiiIh šilil. *13,800.
Mc<l :t butai po 4 kinti. liti..'»nn.

. I.AGE 1‘AltKE:
Mūr. 2 pu 4, ci-ntr. šilil., 75 ilnl. 

pnj., kaina tik *15,Sau.
Mūr. 2 imi 5 naujas. Inoj galima 

užimti.
Mūr. 5 kini).. 2 kuilį, paslogčji- ir 

atsk. virtuvė skiepi*. $18,500.
M\KQI EITE PAKKE;

Mūr. 5 ir 4 kinti, naujas.
Mūr. 4 kinti, gale sklypu.
Mūr. bung. 4 ir :< kmb. *21,000.

K IT V lt:
Mūr S kuilį, centr šilil., garažas 

l'A.IAMŲ NAMAI:
Mūrinis 2 po 4 katuli., taverna su 

įri-ng. ir H atsk. kinti. *«5S!t Uol. pa
jamų į metus. Nebrangiai.

Mūr. kamp. 5 kmb. ir maisto krau
tuvo.

Mūr. 7 tintai, labai gera virtai.
Mūr. 4 Imtai, 2' po 4 ir 2 po 6.
Mūr. 5 kuilį, ir taverna, Oagc par-

ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAX

2737 W. 43rd St„ CL 4-2390
M arų m-t te 1‘arke labai švarus ir 

geras mūr. «-—7 kainb. Centr. šild. 
alyva, garažas.

Arti Marija lligli ScImmiI mūrinis i 
bungalow 5% ir 3-jų katnb., butas ■ 
atskiru įėjimu

Krighton Parke
i Maisto produktų krautuvė ir 5 

kainb. butas už jos.
* Mūr. su šildymu 2 būt. po 5 kanib.
, Kaina *10,500.00.

Mūr. 3 būt. po 5 kamb.
Medinis 3 būt. po 4 kamb.
Guge Parke mūrinis namas. Ta

verna ir 5 kandi, butas
Evergrecn Parke medinis su rūsiu

<£EL> rtANTKI) - VYRAI

FINE CIIINA PACKEIt
Have opening for young mnn ca- 
pable of doing consistently good 
job. Nice place to wnrk.

THE KASTERLING COMPANY 
464C W. 54th Ktreet 

_________ Tel. RE 5-8801_________
RE11IALINGA MOTERIS NA

MŲ RUOŠAI, šeimai >u dviem vai 
kais 3 ir 5 m. amž. Skambinti 
GRovehill 6-8876, pietų.

HELP WANTED MOTERYS

Permanent Position
Near Niirtli Siile Giri 

Prel’elTeil
STAKT AT $70.00 PER WEEK

GENERAL CLERICAL 
POSITION

Light — shortliaml, hilliug 
Oder-writting, liling ete. 

one <»r 2 yeai’s exj»erieiice lielplul.
5 day week.

Exeellent working eomlitiou. 
Gali 9 tu 5:30 l’.M,
MICHIGAN 2-3711

Spirida vičienė - Labrikaite A-i VCStlIVIŲ IHIOtrSUkOS 
leksandra, jieško gimin. iš Sibiro, auąštos rūšies fotografijos

Sarpalis Jonas Ir sūnus Leoną,- - specja|yM

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue

1890, das, jieško gimin. iš Lietuvos,
Slapšaitis ichardaa ir žmona A- 

malija, jieško gimin. iš Vokietijos,
R. Stenzel Analiense ar kt. gim., 

ionn jieško vokiečių įstaigos,
| Sackevičienė Liucija, gim. 1905, j 
1 jieško gimin. iš Lietuvos,

_ | Skačkauskas Stasys, gim. 1896, j
'jieško žmona iš Lietuvon, e .

stončius Bronius, 1927.5.15, jieš Telefonas VIrginia 7-2481 
ko motina iš Lietuvos,

Skralskis Pranas, gim. ?, jieško 
gimin. iš Lietuvos,

Staškevičius Vytautas, g. 1924.
12.6, jieško gimin. iš Sibiro,

Sirgedienė Veronika, gim. 1918, 
jieško gimin. iš Sibiro,

Subačius Bronius, gim. 1922.7. (
5, įieško gimin. iš Lietuvos,

Stripeika Leonas, gim. 1911.4 1, 
jieško sesuo iš Lietuvos,

1902,

BUDRIKO
DIDELIS UŽPIRKIMAS ir INVENTORINIS PREKIŲ 

IŠPARDAVIMAS

1957 METŲ PREKES. NAUJAUSIO STILIAUS. 
GERIAUSIŲ AMERIKOS ISDIRBYS6IŲ

$100.00 vertės Sofos, nakčiai padaromos
miegojimui lova už .............................................$49.00

$150.00 vertės 3 dalių sofa ir 2 kėdės už..................$98.00
$500.00 vertės, Kroehler, Simmons. Pullman,

Diamond už.....................  ............................... .. $280.00

$60.00 vertės Komodos už .................. .......................$35.00
$100.00 vertės Drejeriai su dideliu veidrodžiu $59.00
$400.00 vertės 4 šmotų miegamo kambario setas $285.00 
$000.00 vertės Krench Provencial Miegamojo

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

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

$140.00 vertės 7 šmotų virtuvės setai po ................. $79.00
Matracai, Lovos, Spintos, Kilimai, šaldytuvai, Pečiai, 

Televizijos, Radi jos — sutaupą 40% ir lengvi išsimokėji- 
mai Dėl televizijos pataisymo patelefonuokite CAlutnet 
5-7237.
550 Rankinių laikrodėlių 17 akmenų. Garantuoti,

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

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

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

programa
Prie progoa nepamirškite Budriko Radijo valandos su gerais da.i- 

ntninkala Ir orkeet.ru. Ketvirtadieniais nuo S-tos 7-tos valandos 
vakare Iš Ntotles W. H. F. C., -4K« kll.

VIlSCELLANEOUb

ŠILDYMAS

Sirgėdas Povilas, eim. 1911 
ko gimin. iš Lietuvos,

A. Stančiauskas instoliuoja vi- 
. . sų geriausių Amerikos firmų gazu 

ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu-

ton^Vn^8 K,a^S SU Vaika?’T S™ vus (Air oonditioners) ir atlieka 
1905.10.17, įieško gimtn. iš Liet.

Visais pajieškojimų reikalais pna
šome kreiptis į P.L.B. Vokietijos 
Krašto valdyba šiuo adresu :

Litauisches Zentralkuunitee, 
17a/ VVeinheini a.d. BergMr.,

Pustfaeh 233.

DĖMESIO

visus skardos darbus.
1546 S. 49th Court, Cicer.

Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai.

Ir šild. ant BU pėdų sklypo. 5 ir 
kamb., garažas. *13,700.UC.

VENTA
4409 SO. FAJRFIELD AVĖ. 

LAI. 3-3881; LAI. 3-9027

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

OLymoic 2-675?

o
C ♦ 8

rf3J♦ ome
NAMUS IR 
GARAŽUS

— Bu d riko .radijo programa
j Šį vakarą Budriko radijo prog-je 
i iš stoties \VHFC, 1450 kil. nuo 6 
iki 7 vai. vakaro girdėsite gražių 

I lietuviškų dainų, kurias sudainuos 
i žinomas operos solistą- Algirdas 
Brazis. Taipgi bus gražių muzikos 
kūrinių, kuriuos išpildys Budriko „ , „
radijo valandos stduijos orkestras. | ,8av. y" sveika V J skondi-kasi 
Bus pranešta kas laimėjo praeiios| i«nu s 4*TH rt ctpero bo, ILL 
savaitės mįslių konkursą, šias pro į Tel. oiiympio 2-7381; to 3-4230 
gramas duoda, savo lėšomis Juozo!
Budriko namų rakandų, televizi-| 
jog ir auksiniu daiktų krautuvė 
Chicagoje, 3241 So. Halsted Si 
Pasiklausykite. Pranešėjas

— šeštadienį, kovo 2 d. 8 vai.,
Western Ballroom įvyksią akade
minis Užgavėnių balius. Staliukus 
galima užsisakyti pas K. Betkaus- 
kaitę, TOwnba41 3-5555, R. Mieže- 
želj, YArds 7-1001, L. Narbutį.l 
PUllman 5-5893. . E

Mūr. 2 bt. eenlr. šild.—tik $17.700 
Mūr. 4 bt., 2 did. sklypai, sav. iš

vyksta, tik $25,500.
Mūr. 3 bt., k rantuvf, kaina dėl li-

__ i gos nupiginta.
j-ig | Daktarų dėmesiui — ofiso ptttal- 

jios 2. bt. su visais patogumais, grei
tam pardavimui nupiginta.

Turinu- daug prieinama kaina gerų 
Į namų.

Ir atliekam“ visus statybos Ir per 
tvarkymo (remodellrig) darbus

MASTER BUILDcnS

P L U M B I N 6
Licensed, bonded plumbei 

Joks darbas nėra Urtelis ar mazb 
Saukite dabar. Raibame lletuvlšk-

Tel. REpublic 7-0844

V .«,» \-K4«

SQUIRREL TAP
2501 W. 46th Street VIrginia 7-9349

GRAND OPENING
Penktad., šeštad. i,- sekmad. kovo mėn. 1, 2, 3, d.d. Maloniai 

kviečiame draugus, p.tžį-tamus ir visus lietuvius atsilankyti į 
GRAND OPENING. Būs* skanių užkandžių Linksma, muzika 
Pasirinkimas įvairių gėrimų.

Henrikas ir Emilija .Mockai, savininkai

MOVINC

1$ TOLI IR ARTI
NAUJI DIDELI TUO KAI- NAUJAUSI KPAUSTm IMNtr/Ai 

H&ų METŲ DATYRIKIAS- PIGUS IR SAU"/ASAS PATARW»WMai.

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 S+. CHICAGO 36 (Lt Tei L/Alfc,ooi, 5

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

ištaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOANI
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir 
deštad. 9 vai. ryio iki 4:30 p.p.

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

BUILD1NG & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR

Stato rezidencinius ir komercinius 
i namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229

Niirn.Ų, (« l. Itlsliop 7-3310 
2737 I3r«l Slreei

J. BREIVE and SON
CONSTRUCT1ON COMPANY 

1442 S. 48th CL. Cicero 50. III 
Statome naujus namus Ir garažus 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairina remonto darbus, akubiai.
gerai ir pigiai.
šaukite liAnube fl-27*S ano • «*> 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
•ei OI. y ruple 2-5121 nuo • vai
vakaro Iki 11 vai. vakar.

BUDRECKAS Realty |
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384

(prie Califomia g-vės)

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

I'ildome įnirome Taksus 
VISŲ RŪŠITJ APDRAUDIMAI
.1. BACEVIČIUS

“Varpas” Real Estate 
(ieneral Insurance, Notary Public 

MUS So. Mi-Stern Avė.
REp. 7-688S arba HFan. 4-7085

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 61 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir sernad.)

i b

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVĖ 

MŪRAS
Builricrs licn. t’ontractors

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

Narnų jkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

I

i

k

| JONAS STANKUS 4
\h KHMilUn nuo S vai. ryto iki 6 

v«xl. p. p. Kitu laiku flunitarua.
Tel. PRospect 8-2013 

6800 SO CAMPBELL AVĖ. 
Chicagc 29, III.

PIRKITE ir parduokite aavo ne
kilnojamų turtą per tuauo įstaigą. 
Naudokitės mane teisingu pataraa 
vimu.

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

I4ET. APDRAUDO8 AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatan. Valaty- 
l>es patvirtinon kainoa

Prieš darydami apdraudas kitur, 
paaiteiraukite paa mus.

JONAS KIRVAITIS 
\VAlbrook 5-5A7I

Namų statyba, įvairūs ĮMitaisymai 
Ir pardavimas. Jei norite pirkti ai 
užsisakyti namų, kuria liūtų gerai iš
planuota*. patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite paa

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TKrniinal tt-5531 

nuo 5 va.l. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresą*: 515
Nolton. Willow Springs, III.

FROG^^OPPORTlJNTTmŠ*

TAVERNA - užkandžiai. Puikus 
nuolatinis biznis. 2 augštų namas. 
4 kamb. užpakaly, l-4k., 1-2 kamb.

; butai viršuj. Geros įplaukos. At
dara visą dieną. Šaila fabriko. Ar
ti 47th ir Ashland. 4555 So. Mc- 
D»well arba skamb. BI 7-9317

REAL ESTATE

i 9 KAMBARIl MfRINIS BV\
Į GALOW, 7117 South Maplewood

INTERSTATE INSURANCE AOENI’Y | Ave"ue. PRospect 6-4895._________
ŪKIS S. Ashland Avė., Chioago 38, III.

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas.

Income taksy pildymas 
P LEONAS 

ftBAL B8TATB 
27S5 West 71st Street 

VM telefonai: WAIbrook 8-0015

Šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas pa ta r 
navtmaa.

NORVILĄ
REAI, ESTATE HALES 

2800 W. 5»th St. Tel. I’T'oapect 8-6454

BRIGHTON PARKE parduoda
ma biznio nuosavybė. Pilnai įreng
ta TAVERNA, “walk-in” šaldytu
vas, “direct draw”, 3 gyv. kamb.

MCllINIH NAMAS CICEROJ I 
2 aukštų, 7 kambariai pirmame 

aukšte, 6 ų, k. antrame aukšte. Karš
to vandens, alyva šildomas. I.iukau- 
•HinS vonia ir virtuvė, aliumintjaua užpakaly, ir 2-jų flatų namas kie- 
langat sietai ir durys, 2 mašinų mū- me ga2!'u apšildomas. 2 autom, ga

ražai Abu namai už $19,500. Tel. 
skambinti šokiadieniais iki 4:30 
popiet, šeštad. ir sekm. visą dieną 
REliance 5-0508.

rinis garažas. Savininkas vietoj, šau
kite vakare TOunhall 3-4218.' šešta
dieni ir sekmadieni visą dieną. Tei
singas pasiūlymas perka, tuojau.__

ARTI lOOth IR WKSTERN
PUIKUS MŪRINIS NAMAS, 4 CICERO naujas 2-jų butų na

rnėtų senumo. Alyva npšild. 2 krau mas — 5 ir 5 kamb. Tuojau galite 
tuvės. 5 kamb. butas viršui. Paja- užimti. Apylinkėje 61st ir 26th st. 
mų neto — $4,000 metams. Įkai- $34,000; įmokėti $10,000. SVOBO- 
nuotas skubiam pardavimui. Kreip DA, 6013 Cermak Rd. BIshop 2- 
tis T. O'CONNELL, HI 5-2323. 2161.

HELP WANTED — MALĖ

Point of Purchase Cardboard Sample 
Maker and Canstruction Expert

We need an outstanding man to head iip our sample making 
and construction dejmrtment—a man who knovvs motion, dimen- 
sion, mounting and finishing. Ali traveling and moving expennes 
to Miltvaukee paid. Numerous employee lienefita. VVe are vvilling 
to pay a high salary for a talented individual. Working con- 
ditions excellen. Organization young and aggressive.

Phone JIM HART1NG
DISPLAY CORPORATION

521 N. Broadway, Milwaukee, Wisconsin
* BRoadvvay 6-9222

PRANAS SALEMONAVIČIUS
• Paruošia paprastas ir sudėtingas (nuosa

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

504 West. 33rd Street (netoli Normai Avenue).
Valandos: Kasdien įskaitant šeštad. ir sekm. nuo 9 v. 

i 9 v vak., bet svarbu, kad telefonu snsitirtumėt laiką VIctory 
20 METŲ PATYRIMAS — ŽEMOS KAINOS

4&AINCOME

TAX
SERVICE

rvto ik
2-3486.

I

orkeet.ru


t

Ketvirtadienis, vasario 28, 1957 DTFNRASTTR DRATTGAS, CRTGAGO, IT.LTNOTS

1$ ATEITININKŲ GYVENIMO
I ninku tarpo jie jau yra pasitrau 
I kę, o į sendraugių eiles neįstoję. 
Jų labai laukiame konferencijo
je ir kv'ečiame juos išgirsti mū
sų balsą ir įsijungti į ateitinin
kų sendraugių eiles. Bendrai šio 
je konferencijoje norime kaip 
galint daugiau išgirsti sveikų! 
m nčių iš dalyvių, kad paskuiI 
jas būtų galima įnešti or<aniza- 
cinin gyvenimam VI. Rmj.

CHICAGOS AT-KAMS 
SENDRAUGIAMS

(Atkelta iš 2 psi.»
lyvauti, nes sendraugiai tuo rei
kalu nori išgirsti nuoširdžius jų 
žodžius.

— Kokia proga ir kokių už
darių svarstyti šaukiate ASS 
konferenciją kovo 2 ir 3 dieno
mis Cliieagoje?

— Dabartinės A SS Centro
Valdybos, kuri buvo išrinkta 
dviems metams, kadencija bai- i 
giasi. Be to naujame statute, I 
kurį turėsime patvirtinti šiame
suvažiavime, numatyta, kad A. Visus atetininkus sendraugius 
S. S. konferencijos šaukiamos Chicagos skyriaus valdyba pra- 
kas dveji meta:. Tad dibar ir šo ko gausiausiai dalyvauti kon 
yra pats laikas šaukti konfe- ferencijoje ir prof. St. Šalkaus- 
renciją. Šios konferencijos šū- kio minėjime. Tai ateitininkiška 
kis yra — sudinaminti ateitinin- pareiga. Parodykime susirūpi- 
kų sendraugių veikimą, įnešti |nimą ir ateitininkišką pareigin- 
ugnies ir gyvos dvasios. Mes gumą. Būkite malonūs, paklau- 
sendraugiai savo eilėse ypač pa- sykite valdybos kvietimo. Išlai- 
sigendame JAV mokslus baigų- kykime Chicagos skyriaus gar- 
sio jaunimo. Iš studentų ateiti- bę! Valdyba.

MILTO N EISENHOWKK

Dr. M. Eisenhower, prezidento brolis, Johns Hopkins universi
teto rektorius, priima sidabrinį ženklą iš universiteto personalo at
stovo Boston. Ceremonijos vyko Bal’timorėj. Dr. Eisenhovver yra uni
versiteto 8 prezidentas. ‘ (INS)

kauskas iš Indiana Harbor kal-jvo pasipuošę liet. tautiniais rū
bą invokaciją. į1 i's.

Šv. Pranciškaus parapijos —

— 1 i'usto Strolios. ir "Pasisė- I. C. Vichuras, A. Vinick, S. P 
jau žalią rūtą” — J. Nehnon- 'Karvelis, M. Holowachka. Bary 
to. Lietuvių Bendruomenės apy’in-

Banketas ir minėjimas buvo ——■*■■■■■ ■ 1 ------
baigtas kun. P. Celiešiaus mal
da.

kė, Liet. Demokratų lyga Lake 
apskr., Gary Vyčių kuopi ir kt.

Kp

Lietuvos laisvinimui buvo su
dėta virš 1000 dol. aukų.

Stambesnes sumas aukojo: 
Gary miesto meras P. Mandich 
— 30 dol. Po 20 dol. aukojo: 
J. Auškalnis, G. Chadaris ir Ste 
pas Gerbutavičius. Po 15 dol. 
L.S.A. 185 kuopa E. Chicago, 
Liet. Pasilinksminimo Draugiš
kas klubas E. Chicago, Liet. Po. 
litikos klubas, Gary, Ind. Po 10 
dol.: prel. K. Bičkauskas, kun.

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

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

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

ŠACHMATŲ ŽINIOS
P. Tautvaiša ir latvis Tums krašto vietoves su rungtynėm, 

pirmauja šių metų Chicagos simultanais ir pan.. 
miesto šachmatų pirmenybėse, Estas Ortvin Sarapu laimėjo 
abu turėdami po 4:0 taškų. Ki-Į 1957 m. Australijos p-bes su 10 
ti keturi ratai buvo sužaisti va- tš.. latvis K. Ozols ir S. Lazare 
sario 23-24 d. Pirmenybėse da-t po 9' _., 5-7 v. pasidalino Dtvis 
lyvavo visas Chicagos šachma-i L. Endzelins, buv. Australijos 
tų elitas; dalyvių 52. Be Taut- meisteris C. Pvrdy ir jo sūnus 
vaisos šiose pirmenybėse daly-J. Purdy po 71- tš. K. Merkis 
vavo daugiau lietuvių, būtent į
Kazys Jakštas, kuris turi 214:
ii/2, Aieks. zujus su 2 tš. ir via! Gary# Indiana 
das Karpuška su 1 į/,. j

Lietuvos nepriklausomybės

Po to, A. Vinick visą minėji
mo vadovavimą perduoda ALT 
direktoriui kun. I. C. Vichurui,
kuris daugiausia dėl šio minėji- I.j. v ... kas dainasmo dirbo ir j, gražiai pravedė.,i >asnausKo,

Indiani Harbor choro dvigubas 
kvartetas, vad. Fausto Strolios, 
gražiai padainavo tris lietuviš- 

“Kur bėga Šešupė” 
Bėras žirge

li” — stilizuota liaudies dainaBanketas

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitags Avė.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9852

4330-34 South Calitornia Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKT|

Žymūs lietuvių laimėjimai ko-
respondenciniame šachmatų lo
šime pasiekti Australijoje ir 
JAV. Romanas Arlauskas prieš 
porą metų laimėjo visos Aust
ralijos korespond. pirmenybes:
ir Australijos čempiono titulą. 10 val; šv- Kazimiero liet. pa
jam patikėta pirmoji lenta Aus- Jos bažnyčioje parapijos kle 

__ b°nas kun. I. C. Vichuras atlai-

ininejinias
Lake, La Porte ir Porter aps

kričių, Indianoje, lietuviai šiais 
metais 16 Vasario šventę minėjo 
Garv, Ind.

tralijos komandoj, kuri daly vau 
ja pasaulio korespond. pirmeny-l 
bėse. JAV net trys lietuviai iš-į 
kepė į pačią viršūnę. New Y ir-1 
ko “Chess Revievv” skelbia da-Į 

. Dar Kazį Merkį. Boston, Mass. | 
pirmuoju ir vieninteliu Postai 
Chess meisteriu iš 3000 dalyvių,, 
J. Stonkus devintas ir Ignas 2a-1 
lys dešimtas.

Eilė žymiųjų Amerikos meiste 
rių klarės žaidėjų, k. antai: YV.I 
Lomoardy. R. Steinmeyer, H.1 
Beriiner, 3. Yarmak, L. Jovner 
ir kt. stovi gerokai žemiau lietu
vių.

Chess Revieu įvardina dau
giau lietuvių naujajam Postai 
Chess Ratingo: K. Škėma 1510. 
P. Kontautas 1478, S. Rama
nauskas 1433, P. Karalaitis 
1316, V Genčius 1300, V. Žukai 
tis 1258, S. Kr: paitis 1164, R. 
Racaitis 1080, A. Gedraitis 1034, 
G. Namikas 1030, R. Blasius 
998, F. Karneckis 892, E. Luk
ša 822, R. Dirvianskis 600, M. 
Abromaitis 600. J. Irėnas 530.

Bostono tarpklubinėse, So. 
Bostono lietuvių pil. d-jos abi 
šachmatų komandos pasistūmė
jo į priekį. A. komanda laimėjo 
prieš Brandeis universitetą 4:1 
ir lietuvių B įveikė Bostono 
YMCA 3:2. Abiejose komando
se pasižymi jaunieji žaidėjai: A. 
komandoje 17-metis Gediminas 
Šveikauskas sukorė 6:2 taškų 
(tiek pat taškų turi ir K. Mer
kis), o B komandoje 12-metis 
Gediminas Kuodis — jis padarė 
5:3 tš. Lietuvių laimėjimą prieš 
Harvardo universitetą paminėjo 
Boston Sunday Globė.

Montrėalio miesto pirmenybė
se pirmauja L. Joyner su 7%:

Engei 7, VVilliams 6’ _,, Mat- 
thai, Žalys, Kemper po 6-2. Bąi- 
kovičius turi 5. o Judzentavičius 

z mažiau.
Kanados Chess Rątings, Po

vilą Vaitonj įvardina ketvirtuo
ju Kanados meisteriu su 2374 
tš. Kiti lietuviai įvertinti šitaip: 
Ignas Žalys 2063, L. Fabricius 
1911, V. Judzentavičius 1900, J. 
Viliušis 1795, A. Mylė 1725, R. 
Lukša 1700, V. Sirvydas 1685, 
A. Lesinskas 1675 ir Mačiulai- 
tis 1665.

11 Jugoslavijos meisterių su į
Gligoričiu priešaky gegužės mė
nesį pasirodys JAV. Apie du mė
nesiu žada jie pabuvoti Ameri-

• Įkoje ir aplankyti įvairias Aloj

kė šv. mišias už Lietuvą. Pamok 
slą pasakė kun. I. Urbonas. Visi 
bažnyčios lankytojai buvo pasi
puošę tautinių spalvų ženkliu
kais, .kuriuos prie bažnyčios du
rų vis'ems segiojo A. Nenienė. 
M. Klimaitienė ir kt.

Šiais metais minėjimas buvo , 
pravestas kitu būdu negu anks- i 
čiau. Jis prasidėjo banketu-va- 
kariene. Visi minėjimo dalyviai 
sėdėjo prie gražiai papuoštų sta , 
lų, o šeimininkės, vadovaujant I 
Sofijai Kaminskienei, patiekė 
skania vakarienę.

Banketo metu Kaz. Vichuras 1 
ir Ambrose perskaitė Indianos 
valst. gubernatoriaus ir Gary, 
E. Ch'cago ir Michigan City. 
miestų merų proklamacijas skel
biančias Vasario 16 Lietuvos1 
diena. Be to, buvo perskaitytai 
vietos distrikto kongresmanoi 
R. Madden kalba, pasakyta kon
grese Vasario 16 dienos proga. 
Lietuvius sveikino .stiprino vilti 
mi ir linkėjo Lietuvai laisvės 
Gary miesto mėr0 vardu J. Cha 
choris, Lake apskr. prokuroras 
M. Holowachka ir teisėjas Van- 
ce. Lietuviškai trumpą, gražią 
kalbą pasakė Bronius Nainys iš
keldamas mūsų uždavinius ir pa 
reigas Lietuvos laisvinimui. 

Meninė dalis
Meninėje minėjimo dalyje — 

šv. Kazimiero mokyklos vaiku-

Vienerių .Metų 
Mirties Sukaktis

6 vai. vakare šv. Kazimiero 
par. salėje prasidėjo iškilmin
gas šventės minėjimas. Lake,
La Porte ir Porter apskr. ALT 
pirm. A. Vinick atidaro minėji
mą. Vytauto posto legionieriai i čiai vadovaujami seselės Helen 
įneša vėliavas. Šv. Kazimiero!ir seselės Tadaeus — išpildė 
par. choras gieda Amerikos ir'gražią lietuviškų dainų ir eilė- 
Lietuvos himnus. Prel. K. Bič- raščių pynę. Visi vaikučiai bu-

Saulėtoj i Florida kviečia Jus j naująjį lietuvišką

THE NEW BOLIVAR HOTEL
740 Ocean Drive, Miami Beach, Florida

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

tas, prie pat okeano.
Liitksusinial kambariai, pagal 

kiekvieno pajamas, Ideali vieto
vė arti krautuvių, teatrų ir pa
sauly garsios Lincoln Road.

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

Dvelkimas iš okeano ateina tiesiai 
j Jūsų kambarj.

HoP-lis turi centrinę šaldymo bei 
šildymo sistemą.. Atidaryta aps
kritus metus.

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

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

Maudymasis okeane tiesiai Iš Jūsų 
kambario.

Pilnas patarnavimas paplūdimyje.
' Lietuviai Bavinlnkal.

Dėl rezervacijų prašome rašyti: Mr. J. Petrauskas, "The New 
Bolivar H o tel”, 740 Ocean Drive, Miami Beach, Florida, arba 
skambinti telefonu: JEfferaon 8-8716, Miami Beach, Fla.

>/2% PADIDINA

DIVIDENDĄ !

C R A N E SAVINOS
2555 MEST 47th STREET LAfayette 3-108*

B. R. Metklewicz, prez.; R. R. Hetkleiricz, sekr. Ir advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekbis. Parduodame Ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta iki |1O,OOO.

Darbo valandos: plrmad. ir ketvirtad nuo 9 Iki 8 vai. vakaro 
sntr »r penk 9 iki 5: troč uždaryta o nuo o Iki vidurdienio

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM j VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as*

meną turinčią Ilgą patyrimą.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne š«e„Teiti. Vlrginia 7-7081

KAZIMIERAS ACILVS
Jau suėjo vieneri metai kai 

negailestniga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą vyrą. 
Netekau savo mylimo 1956 
m. vasario mėn. 28 d.

Nors laikas tęsiasi bet taš 
jo niekados negalėsiu užmir
šti. Lai gailestingas Dievas 
suteikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą užprašiau dve- 
ja>, gedulingas Šv. Mišias ko 
vo 4-tą d. 7:30 ir 8:00 v. ry
to Šv. Kazimiero bažn. Los 
Angeles, Calitornia.

Maloniai kviečiu visuB gi
mines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus šiose pamaldose 
dalyvauti ir kartu su manim 
pasimelsti už a. a. Kazimiero 
sielą.

Nuliūdus: žmona 'Ona ir 
podukra.

ANTANAS KARAŠAUKAS
Gvveno 1507 N. Bell Avė.
Vii n* vas. 27 d., 1957. 9 vai. 

rvte. sulaukės 68 m. amžiaus.
Gimė IJetuvoj. Kilo iš Proti

škų narai šios. Radiškiu kaimo.
Amerikoje išgyveno 48 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

brolis Juozapas. brolienė Mag
dalena. iu sūnūs Viktoras ir 
Antanus ir iu šeima, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Cena kc»>- 
lvcioie, 2246 W. North Avė.

laidotuvės ivvks šešt,., kovft 
2 <1.. iš koplvėios 9 vai. rvto 
bus atlydėtas i Šv. Mykolo na
rai) i ips bažnyčia, kurioie ivvks 
gedulintros pamaldos už velio- 
nies siela. Po pamaldų bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapines

Nuoširdžiai kviečiame visrts: 
eim.inės. drauems ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Brolis ir kiti gimi
nės.

Laidotuvių direktorius Adam
B. Lena.. Tel. BRunswiek 
8-6656.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY KULS GRLINYCIA 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

244S West 63rd Street 
Tel. PRospect 8-0833 Ir t*R 8-0834.

f
A. A.

ALEKSANDRA BALTUŠKA
š.m. kovo 2 dieną sueiną vieneri metai kai mirtis atskyrė 

nuo manęs mano mylimą žmoną. Už jos sielą užprašytos gedu
lingos šv. Mišios, su egzekvijomis, kovo 2 d. 7:30 vai. ryto 6vČ. 
Panelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje, Marųuette Par
ke. Maloniai prašau visus gimines, draugus ir pažįstamus šiose 
pamaldose dalyvauti ir pasimelsti už a. a. Aleksandros sielą.

Lai Visagalis Dievas suteikta jai amžiną ramybę.
NuHfidęs vyrus

MOTIEJUS WAITCHES 
(Vačikauskas)

Gyveno 6029 S. Menard Avė.

MlrS vasario 27 d., 1957 m. 
1 vai. ryto. sulaukus pusės am
žiaus. Gimė Lietuvoj: kilo iš 
Panevėžio apskr., Pušaloto pa
rapijos, f*azųktų km,

Amerikoje išgyveno 46 m.
Pasiliko dideliame nulifldime 

Žmona Uronialava (Janulytei, 
X dukteryn: Antolnette, tentą h 
Wtllta.ni Moore, Pauline, žen
tas Al Cuaella, ir Berniee, fcen- 
ttta Wojeik, afinua Andrew, 
marti Knf«lle, 7 arnikai, brolis 
Keliu Wai»< hea, brolienė Emili
ja Ir Jų šeima, kiti glminėa, 
draugai Ir fiažjataml.

Kūnas pašarvolaa MaŽejka- 
Kvana koplyčioje. 6H45 South 
Weatern A ve.

laidotuvša Jvyka šeštadieni, 
kovo 2 d„ iš koplyčiom 8:»0 v. 
ryto bua atlydėtas | Kt Hym- 
phoroaa parap. bažnyčių, ku
rioje (vykę gedulingoa pamal- 
doa už veltoniea alelą. l'o pa
maldų hute nulydėtas j Sv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviolčame vtahii 
gimines, draiigua ir paž|8tamna 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

MilttMę: žmona, dukterys,
sūnus, marti, žentai ir anūkai,

Laidotuvių direktorius Ma
žeika-Evans Tel. REpublic 7- 
6600.

t

A. A.
VACLOVAS T1TP.MT.rrTK

Gyveno 3638 S. Union Are.
Mirų vasario 26 d., 1957 m., 

1:46 vai. ryt», sulaukęs 85 m. 
amžiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo 
iŠ Raseinių apskr., Kražių pa
rapijos.

Amerikoje išgyveno 6 m.
Pasiliko dideliame nulilidme 

brolis Broniu* su šeima, 4 dė
dės Benediktas Dirmeikis, An
tanas Urbonas. Stanislovas Ur
bonas ir Antanas Vaičius ir Jų 
šeimos, 3 pusbroliai: Edward 
Dirmeikis, Antanas Urbonas, 
Jr., ir Stanley VaHMns 1r Jų Šei
mos, pusseserės: Pauline Riau
ba, Franres Skora ir Ona. Ra - 
ker Ir jų šeimos, artimieji: 
Nellie Žilinskas, kiti draugai 
Ir pažįstami. Lietuvoje liko 6 
broliai, jų šeimos ir kiti gimi
nės.

Kūnine pašarvotas Antano 
M. l’tiililpH koplyčioje, 3307 H. 
Lituatiiea Avė.

laidotuvės įvyks penktadie
ni, kovo 1 d., Iš koplyčios 6:30 
vs,l. ryto bus atlydėtas J šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje (vyks' gedulingos pamal
dos už valion les sielą. l'o ps- 
maldų bus nulydėtas į ftv. Ks- 
zlmiero kapines.

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

Brolis ir kiti gtmt-Niiliūdę: 
nes.

laidotuvių direktorius Anta
nas M.- Philips. Tel. YArds 7- 
3401.

LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Condltioued koplyčia
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse: gausime 
koplyčią ardau Jūsų namų.

PIRKITE DABAR TIESIOG KUO 
MR. HEI.SOfi,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Pianų 

Pasirinkimas mieste!

Te, — OEdarcrest 3-6335

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 SO. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 501h AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patama-
1 vimas dieną ir nak- 
* tį, Reikale šaukite

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir 
Roselando dalyse ir 
tuojau patarnaujame

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

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

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HAI^STED STREET Tel. VArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 8. IJTIJANICA AVĖ. Tel. Y Artis 7-1138-1139

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

ZIGMUND (ZUOYK)
1646 W. 46th STREET

ZUDYCKI
YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublic 7-121,4
4314 M 43rd P1.ACE Vlrgima 7-667?

VANCE FUNERAL KOME
1424 S. fiOth AVĖ. OLympic 2-5245 ir TOwnhall 8-9687

Skaitykite ir platinkite dienraštį Pranjto".
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"dienraštis draugas, chtcago, Illinois Ketvirtadienis, vasario 28. 1957

/ mus

i X Chicagos šaulių klubo na- 
, riai jau keliuose savo posė
džiuose svarstė uniformos ir 

j ženklų įvedimo klausimų. Tuo 
i reikalu buvo plačiai išsikalbė
ta visumos narių susirinkimuo- 

1 se ir valdybos posėdžiuose. Šau- 
! liaį nutarė įsigyti uniformų ir 
1 atskirus pareigūnų ženklus. 
Tam tikslui buvo sudaryta ko
misija, kuri rūpinasi tokių da
lykų projekto parengimu. Mi
nėtą komisiją sudaro: Juozas 
Ulevičius, Onutė Dunaiticnė, 
Adelė Butkutė ir Pianas Tom- 
kevičius. Komisija sparčiai dir
ba jai pavestą darbą. Teko gir
dėti, kad šaulių uniformą no
rima padaryti panašios spal
vos, kaip buvo neprikl. Lietu
voje.

X Balto Chicagos apskrities 
naujai išrinktoji vadovybė pa
reigomis pasiskirstė taip: kun. 
St. Šantaras — pirmininkas, 
O. Krikščiūnienė ir A. Trakis 
— vicepirmininkai, Pr. Bičiū
nas — sekretorius, Ign. Dau- 
kus — iždininkas, rūbų tvarky
tojas — J. Kerulis, spaudos — 
A. Gintneris, A. Baronas, Alb. 
Valentinas, J. Būtėnas ir pa
rengimų — A. Stankus, J. Ber
notas, Arštikys, Ūselis, Mar
kulis, Sereičikas, Bružas, Ur- 
belis, Mažvidas.

X Jonas Kukeckis, 3512 So. 
Lowe avė., vasario mėn. 17 d., 
grįždamas į namus ties 34 ir 
Halsted gatve, buvo užpultas 
kelių piktadarių, kurie norėjo 
jį apiplėšti, bet jisai spėjo laiku 
pabėgti, prie didesnės šviesos ir 
išvengti didelių nemalonumų, 
nes mašinoje sėdėjo dar keli 
vyrukai.

X Sofija Barčus, kuri per 25

X Chicagos estai minėjo Es
tijos Nepriklausomybės 39-tąją 
sukaktį praeitą šeštadienį va
sario 23 d., nors jų nepriklau
somybės šventė yra vasario 24 
d.

Minėjimas jvyko Suomių 
bendruomenės salėje, 4219 N.
Lincoln Avė. Programa susidė
jo iš dainų, muzikos, kalbų ir 
sveikinimų. Dainavo Chicagos 
estų choras, smuiku grojo Lud- 
wiig Jakobson, kuriam akom- 
ponavo prof. V. Dobrovolsky; 
jis, be to, paskambino jo pa
ties sukomponuotą Fabtasia 
cesti rahvaviisli (estų liaudies 
melodijų fantaziją). Kalbą pa
sakė dr. August Soosaar. Svei
kinimo žodžius tarė Lietuvos 
ir Suomijos konsulai Daužvar 
dis ir Knuti, o taip pat Latvių 
Federacijos atstovas Vilks. Po 
programos sekė šokiai ir ka
vutė. Žmonių, buvo apie 4—5 
šimtus.

X šaulių klubo vadovybė 
Chicagoje, plėsdama savo veik
lą ir ragindama buvusius šau
lius tėvynėje ir kitus asmenis, 
kurie niekuomet nepriklausė 
Šaulių sąjungai, bet dabar pri
taria šaulių idėjoms ir savo tė
vynės laisvinimo darbams, 
kviečia stoti į- šaulių klubo ei
les ir dirbti naudingą lietuvy
bės darbą. Šaulių klubo vado
vybė ypatingą dėmesį skiria 
jaunimui, kuris šaulių tarpe ga-lmetus vadovaudama lietuviškai 
Ii rasti daug progų savitarpio; radįjo programai neturėjo vi-

MINI MINISTIIS OF FRANCI. 
BRIGIUM, GIRMANY, HOllANO, 
OAIY, IUXIMROURG OISCUSS 

RROAOINING THI COAl-STKl 
“FOOl" TO INClUOI ATOMIC 

FOWIR ANO CUSTOMS UNION — 
WANT URANIUM IROM U. S.

UNITED
STATES

CHINAi

FINTAGON

GUARDING 
Wlll HR

AFRICA
SOUTH

AMERICA
AUSTRALIA

WORLD WEEK

Prarado lašinius, laimėjo 
vainiką

Chicagos moterų draugija 
TOPS (Take Off Pounds Sen- 
sibly), kuri siekia iš storulių 
padaryti mažas moteris, savo 
nauja karaliene apvainikavo 
Eleną Gernerz, kuri anksčiau 
svėrė 385 svarus, ir dar jos 
svoris augo, o dabar yra nu- 
mušusi 145 svarus ir besveria 
217. '

TOPS organizacija turi apie 
1,000 narių, kurios per 1956 
metus visos draugėje nustojo 
13,189 svarus lašinių... Gernerz 
pasakojasi, kad seniau ji pie
tums suvalgydavo porą gabalų 
kiaulienos su bulvių koše, o 
tarp valgių dar sudorodavo 
pusantros pantės ledų ir ga
balus saldaus pyrago. Dabar,

Praėjusios savaitės svarbesni įvykiai: Prancūzijos, Belgijos, Vokietijos, Olandijos, Italijos ir Luksemburgo ministeriai pirmininkai Į numesdama svorį, iš ryto ii už- 
svarstė anglies - plieno “telkimo” praplėtimą, įskaitant altominc jėgą: mažesni laivai jau plaukia Suezo kanalu, bet dideli dar negali; daug i , , .
kalbėta dėl sankcijų prieš Izraelį. (1NS) kanda avižines kosės su pienu,

pietų — tik salotų, vakare — 
jautienos sumuštinį su daržovė
mis.

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

E. Petelkevičienė .... 0.03
Pr. Girdvainis ... ........ 1.00
Stasys Juška .............. 1.00
Joseph Lubas .............. 2.00
Stanley Pranauskas .. 2.00
Ant. Šliauteris .......... 2.00
T. Sereika .................. 2.00
Pr. Juška (Šakių apskr.
klubas) ...................... $5.00
Ačiū spaudos bičiuliams.

“Draugo” administracija

CHICAGOS ŽINIOS

lavinimuisi, sportui, menui ir 
kitiems dalykams. Neveltui 
buvo sudaryta komisija, kuri 
rūpinasi jaunimo ir suaugusių 
asmenų kvietimu į šaulių klubo 
bendradarbių tarpą. Tokią ko-

Lietuvis — "mėgiamiausias 
dailininkas"

Užbaigiant didžiąją Chicagos 
dailininkų parodą Navy Pier 
antradienio pavakare buvo su
šaukti laikraščių fotografai, 
korespondęntai, kuriems paro
dos vadovybė raštu įteikė tokį 
pareiškimą:

— Mėgiamiausias 25,000 žiū
rovų, aplankiusių 1957 metų 
Chicagos dailininkų parodą, kū
rinys yra “Sodnas”, pieštas 
dailininko Juozo Pautieniaus 
gyvenančio 5300 W. 23 place, 
Cicero, III. Pautienius yra 57 
m. amžiaus dailininkas, gimęs 
Lietuvoje. Parodos direktorius 
Viktoras Perlmutter antradie
nį popiet jam įteikė $300 pre
miją. Pautieniaus piešinys, 
aliejinis peisažas, lankytojų 
balsavimu buvo išrinktas tų, 
kurie apžiūrėjo 3,000 darbų,' 
sukurtų 1,530 Chicagos ir Illi-

ke, Los Angeles, o dabar, kaip 
premijuotas, bus išstatytas 
Chicagos Meno instituto paro
doje.

Navy Pier parodos direkto
rius Perlmutter, paklaustas to tokio miesto pasaulyje taip 
apie tą paveikslą, pareiškė, kad greit augančio, kaip Chicaga.

Labiausiai augantis miestas 
pasauly

Maisto gaminių pardavi
mo vadovų suvažiavime Chica
goje kalbėjo Chicagos Preky
bos ir Pramonės sąjungos va
dovas Thomas H. Coulter, pa
reikšdamas, kad nėra dabar ki-

sai jokių atostogų, savo drau
gų kviečiama išvyko porai sa
vaičių poilsio. Šiuo metu ji vie
ši Floridoje, Miami Beach, ir 
rašo, kad labai malonu ten vie- . .
Sėti. Saulės teikiamus malonu- "°“ įmintai u- skulptor.il 

misiją sudaro Kazys Ulevičius, mus papildo lietuviškoji visuo-l gavusių ^iejų savaičių pa- 
Genė Atkočaitytė ir Laima Za- menė; kuri yra labai nuoširdi, 
bukiatč.

Jonas Gradinskas,

jis gražus, malonus, gera tech
nika . atliktas, poimpresionis- 
tinės krypties. “Dabar daugiau 
abstraktinė kryptis dominuoja, 
bet kai darbas gerai atliktas, 
stilius nesvarbu”, — kalbėjo 
parodos direktorius.

Parodos direktorius papasa
kojo, kad iš visos tos didžio
sios parodos tebuvo parduoti 
38 paveikslai, tačiau apie 1,000 
asmenų teiravosi dėl paveikslų 
kainų ir apie 150 žmonių žadė
jo aplankyti dailininkus jų stu
dijose ir ten daugiau susipa
žinti su jų kūryba. Apie 50 
šios parodos paveikslų gegužės 
mėnesį bus išstatyta Chicagos 
Meno instituto parodoje, jų
tarpe ir mūsų lietuvio Juozo 

rodoje, didžiausioje tos rūšies Pautieniaus Panašią parodą

Nuo II Pasaulinio karo inves
tavimai pramonės kūrimui Chi
cagoje 50% pralenkia sekantį 
toj srity pirmaujantį miestą. 
Vien 1955—1956 m. į Chicagos 
apylinkės pramonę investuota 
$1,500,000,000. Ir Chicagos 
apylinkės pramonė daug įvai
resnė, kaip bet kur kitur. Net 
94% visų pramonės rūšių čia 
yra atstovaujama. Dėl to, kai 
pernai metais visose JAV ne
darbas pasiekė 4%, Chicagoje 
jo tebuvo 2%. Iki 1960 metų 
Chicagoje bus reikalinga apie 
513,000 naujų darbininkų. Vie
tinių priaugs apie 109,000, o 
apie 400,000 turės atsikelti iš

Išnešė $10.000 
brangenybių

Įėjęs ginkluotas plėšikas į 
Wolfson Jewelers, 2315 Devon 
avė., Chicagoje, vieną ten ras
tą pirkėją ir savininką su žmo
na suvarė į užpakalinį kamba
rį, grasindamas revolveriu. Ta
da įėjo ginkluotas jo sėbras ir 
jiedu iš seifo išnešė brangeny
bių už $10,000, jų tarpe daug 
deimantų, ir $150 pinigais.

Mirė Goodman teatro 
direktorius

Dr. Maurice Gnesin, 60 m. 
amžiaus, nuo 1930 m. buvęs 
Goodman ' teatro direktorius, 
mirė sulaukęs 60 m. amžiaus. 
Jis buvo gimęs Odesoje, dokto
ratą gavo Syracuse universite
te. Prieš atvykdamas į Chicagą 
vadovavo teatrams Duluth ir 
Denver miestuose. Yra parašęs 
keletą dramų, jų tarpe ir apie 
Leonardo da Vinci. Goodman 
teatras yra administruojamas 
Chicagos Meno instituto^

X Jonas Gradinskas, žino
mas televizijos bei radijo apa
ratų specialistas ir prekybinin
kas, turi labai turtingą savo 
specialybės biblioteką. Šį di
džiulį knygų bei žurnalų rinki
nį papildo kelių dešimčių tomų 
televizijos enciklopedija.

. X Dr. S. Aliūnas ir Alb. 
Pliumpis paskaitys humoristi
nių kūrinių Brighton Parko 
Lietuvių bendruomenės ruošia
mame blynų baliuje, kuris 
įvyks šį penktadienį 7:30 vai. 
Vcngialiansko svetainėje.

X Susidomėjimas Jaunimo
kongresu, kuris įvyks birželio 
mėn. 29—30 d. d. Chicagoje, 
kasdien vis auga. Šio kongreso 
programos komisija jau baigia 
sustatyti jo programą, kuri ne
trukus bus paskelbta spaudoje.

X Vilniaus Krašto Lietuvių 
sąjungos Chicagos skyrius va
sario 23 d. Lietuvių auditori
joje turėjo savo narių susirin
kimą, kurio tikslas buvo pami
nėti Vasario 16 d. Dalyvavo 
apie 50 narių, tarp kurių prof.
Dirmantas ir prof. Vikt. Bir
žiška. Susirinkimą tvarkė pirm.
A. Dundulis, o meninę progra
mą išpildė sol. Jančys, muz.
Nakas, Račkauskas, Beinoris ir 
kiti. Tūrėta graži vakarienė ir 
paskirta Vasario 16 gimnazijai 
25 dol. Buvo sudainuota daug 
patriotinio turinio dainelių apie 
Vilnių.

X Antanas ir Genovaitė Peš- 
kiai, kurie lietuvių publikai yra 
labai gerai žinomi solistai, at
liks programą Pirmyn choro 
rengiamame Kaukių baliuje, 
kuris įvyks kovo 2 dieną Lie
tuvių auditorijoje. Peškiai pa 
dainuos keletą duetų, iš kurių1 šį penktadienį, kovo mėn. 1 d.

parodoje Vidurvakariuose.
Jo premija buvo viena iš 27, 

skirtų dalyvavusiems dailinin
kams. —

Toks oficialus parodos vado
vybės pareiškimas, kuriame to
liau nusakoma, kas buvo teisė
jai skiriant kitas, ne lankytojų 
parinktas, premijas, ir pareiš
kiama viltis, kad didelis susi
domėjimas ta paroda bus aksti
nas įsteigti pastovią miesto 
meno galeriją.

Vistiek, lietuviams džiugu, 
kad mūsiškiui atiteko ta garbė. 
Buvo atvykę Chicago Tribūne, 
Sun-Times, Chicago American, 
Daily News fotografai, kurie 
ėmė nuotraukas mūsų dailinin
ko su jo paveikslu ir parodos 
direktoriumi. Paveikslas vaiz
duoja Jackson parko spalvingą 
gėlyną. Pautienių šeima daž
nai ten vakarą nuvažiuodavo ir

kaip
Pier,
met.

dabar įvykusioji Navy 
tikimasi surengti kas-

Į tas užbaigos iškilmes buvo 
atėjusi ir dailininko Pautie
niaus žmona bei būrelis lietu
vaičių, studijuojančių Meno In
stitute. Dailininkas sako, kad 
žmona yra jo pirmoji kritikė. 
Grįžus jai iš darbo, jis jai nei 
nusirengti, nei pavalgyti neda
vęs rodo, ką tą dieną yra su
kūręs. — J. Pr. .

Pakils važma iki 25 et.
Sausio mėnesio pūgos ir ma

žesnis judėjimas dar pablogino 
Chicagos miesto susisiekimo 
finansinę padėtį. Susidarė dau
giau kaip milionas dolerių nuo
stolių mokėjimuose už ligšiol
įtaisytas .mašinas. Panašus de- i 
ficitas vasario mėnesyje Susi
siekimo vadovybės trūkumus 
padidins iki dviejų milionų, o 
tokiu atveju administracija pa
prastai pagelia važmą. Numa-

kitur. Toks augimas pareika
lauš tiesti naujus kelius ir or--Į Skiepija nuo polijo 
ganizuoti platesnį susisiekimo Pradėjus naują skiepijimų

X Don Varno veteranų pos- m^sų dailininkas rado, kad tas 
to mėnesinis susirinkimas įvyks peisažas vertas perkelti į dro

bę. Pirma piešinys buvo ryške3-
ypatingai išsiskirs Sigmundo 
Rambergo parašyta Miela, mie
la, miela. Šokiams gros Balio 
Pakšto orkestras.

X Lakštuonė Betkauskaitč ir 
Arūnas Zallskas, abu neseniai 
baigę studijas Illinois universi
tete, papildomai išrinkti į Lie
tuvių Akademinio Alumnų klu
bo valdybą. Sekantis klubo su
sirinkimas, su įdomia naujo po
būdžio programa, įvyks kovo 
17 d. 4 vai. p. p. (Bet ne kovo 
3 d., kaip buvo skelbta) 1405 
S. Central avė., Cicero, III.

X Algimantas Liepi naitis, 
kuris neseniai atvyko iš Vokie
tijos ir apsistojo Bridgeporte, 
jau gavo darbą kaip pardavė
jas prie Singer Sewing Machine 
Co., kurių skyrius randasi 3415 
S. Halsted st., Bridgeporte.

X Juozas Švaistas-Balčiūnas
persikėlė į 1645 S. California 
avė., Chicago 8, III. Telef. CR 
7-2898.

8:30 vai. vak. posto namuose, 
6816 So. Western Avė. Čia yra 
kviečiami atsilankyti taip pat ir 
dar šiam postui nepriklausan
tieji karo veteranai.

X Mykolas Jakubauskas, šv.
Antano draugijos, Cicero, III., 
pirmininkas, labai rūpinasi bos 
draugijos ruošiamu parengimu. 
Draugijos metinė gegužinė 
įvyks birželio 23 d.

X Petras Abromavičius, na
mų pirkėjas bei pardavėjas 
(real estate) ir kartu dirbąs 
vienoje statybos bendrovėje 
kaip darbų vedėjas, nusipirko 
didelį ir gražų namą, į kurį ne
trukus rengiasi persikelti.

X Birutė Stanaitienė, gyv 
2433 W. Marųuctte Rd., yra 
didelė meno mėgėja, kuri ne
praleidžia nė vienos Chicagoje 
vykstančios dailės parodos.

X Inž. Eugenijus Bartkus iš
vyko kelioms savaitėms atos
togų į Meksiką.

nės spalvos, bet paskiau buvo

tinklą, kas vėl padidins darbi
ninkų pareikalavimą.

Vėjas nunešė $200
Antradienį Chicagoje siautė 

smarkus vėjas. Čikagietė Ruby 
East, sekretoriaujanti Wesley 
Memorial ligoninėje, nepastebė
jo, kaip prasivėrė jos rankinu
kas ir vėjas pradėjo nešti ja
me laikytas dešimkes, dvide- 
šimkes ir net šimtines.

Jai pasisekė surinkti $410 iš 
turėtų $610, o likusius $200 vė
jas nunešė nežinia kur. Ir tie 
atrasti banknotai kaikurie taip 
sulyti, kad ji prisibijo, jog ban
kas gali nebekcisti. Pinigus ji 
taupė nuo Kalėdų, norėdama 
įmokėti metinį apdraudos mo
kestį.

$650,000 mergaičių 
bendrabučiui

Šv. Jėzaus Širdies Barat ko
legija, esanti Lake Forest, ga
vo iš federalinių fondų pasko-

nuo polijo seriją Chicagoje 
tarp vasario 20 ir 25 dienos 
įskiepyti 14,699 mokyklų vai
kai. .Be to — sveikatingumo ta
rybos įstaigos įskiepijo dar 
20,715 asmenų. Stengiamasi po 
tris kartus įskiepyti kiek gali
ma daugiau žmonių, kol dar 
neprasidėjo polijo ligos siautė
jimas.

Daug automobilių
Per 1956 metus Illinois val

stybėje buvo įregistruoti 3,545,- 
365 automobiliai, kurių 2,984,- 
485 keleiviniai. Palyginus su 
1955 metais mašinų skaičius 
Illinois valstybėje paaugo 155,- 
899.

Plėšia parkinimo 
automatus

Per praeitus 1956 metus Chi-

AUKOS UŽ KALEMORIŲ
Už “Draugo” kalendorių atsiuntė 
šie asmenys:

Feliksas Lapinskas . . $1.00
V. Prūsaitis .................. 1.00
Jonas Burcikas .......... 1.00
St. Saudavičius .......... 1.00
M. Pefckelis .................. 1.00
A. Kanapka .................. 1.00
Kazė Pliuškonis .......... 1.00
Klemensas Praleika ... 1.00 
Vanda Mačiulienė .... 1.00
Leonas Bajorūnas .... 2.00
Jonas Paliulis .............. 1.00
Ona Sapowis .............. 1.00
I. Lukša .............. -. . . . 2.00
B. Kirslis ...................... 0.50
B. Bolmantienė .......... 2.00
Josefa Savickienė .... 1.00 

Ačiū geradariams.

'‘Draugo” administracija

Nepaprastas susidomėjimas 
“Draugo” atpigintų knygų 

išpardavimu
.lau pritrūkome sekančių knygų: 

žurnalo “Dainava”; Benamiai; Iš 
Adomo Mickevičiaus Raštų; Kara
lienės Prižadas; Kauno reginių al 
bumas; Kelionė, A. lanidsbergio, Lie 
tuvos Žemėlapis; Mano Patyrimai Di

cagoje nepilnamečiai nusikaltę- ,lžl°.i‘‘ Kareje: Princas ir Elgeta;
Tarptautinis Eucharistinis Kongre-liai sudaužė net 5,118 parkini

mo automatų, iš jų išvogdami 
pinigus. Dabar tuos automatus

lą $650,000 ir ją sunaudos sta- Perinti firma reikalauja
tymui bendrabučio mergaitėms.

įvesta daugiau žalio kolorito; tomą, kad Chicagoje už pasi- Bendrabutls bus 3kirtas dėl 145
pieštas gramduku. Paveikslas 
— skulpt. P. Vėbros nuosavybė. 
Jau buvo anksčiau išstatytas 
parodose Chicagoje, New Yor-

naudojimą Miesto susisiekimo 
priemone gali tekti mokėti po 
25 et., jei ir toliau bus toksai 
deficitas.

Konsekravo Gary vyskupą
Šventųjų Angelų katedroje 

Gary, Ind., konsekruotas nau
jasis Gary diecezijos vyskupas 
Andrew G. Grutka. Naujasis 

X Cicero lietuvių jaunių ekscelencija teturi 48 m. am- 
krepšinio komanda žada daly- žiaus. Jo konsekravimo iškil- 
vauti Vidurinių Vakarų pirme- mėse dalyvavo penki arkivys- 
nybėse, kurios įvyks kovo 23-24 kupai 30 vyskupų, šimtai pre- 
d. Detroite.

X Ona ir Valerijonas šim-
lųU, Valerijonui švenčiant 50

X Adomas šermukšnis, gyv. 
7025 So. Rockwell, vienas iš 
labiausiai pasižymėjusių mūsų 
jaunųjų dailininkų, šiuo metu 
dirba prie naujų namų dažymo.

m. sukaktį, gavo specialų po
piežiaus palaiminimą.

X “Rigoletto” operos kvieti
mus, pagal salės planą, galės 
užsisakyti visi tie, kurie atvyks 
į Užgavėnių balių kovo 2 d. 8 v. 
vak. Keymens klube, 4711 W. 
Madison st.

studenčių ir 15 dėstytojų. Ko
legija yra vedama seselių ir 
joje studijuoja mergaitės. Ta 
augštoji mokykla turi gerą pa
sisekimą. Joje yra studenčių 
net atvykusių iš užsienio.

Paliko $6 milionus
Hortensija L. Avery, žmona 

Montgomery Ward prezidento 
Sevvell Avery, mirusi praeitų 
metų balandžio 8 d., sulaukusi 
82 metų amžiaus, paliko apie 
$6 milionus. Turtą ji paliko se
serims, dukterims ir dukrai
tėms.

augštesnio atlyginimo už pa
tarnavimą, nes tie piktadariai 
pridaro jiems daug nuostolių.

sas ir The Litbuanian Situation.
Kičinis dienomis tilps .skelbimas 

tij knygų, kurias dar galima gauti 
atpiginta kaina iki 5. m. kovo mėn. 5 
d. Prašome nepraleisti šios progos 
ir įsigyti naudingas knygas.

“Draugo” Administracija

PAJIEŠKOJIMAS M O V I N G
Raudonojo Kryžiaus Chicagoje, i BENIULIS atlieka įvairius

529 S. VVabash Avė., Chicago 5, |__ L . __’u.LLi..
III. pajieškoma:

Jackson, Christiaroa,
Niprikas, Pranai, Antanas,
Vitkuvenc, Mariena ir
Simonovichene, Elena.

perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.
_ Tel. BIshop 7-7075 arba- 

PRospect 8-9842

latų ir kitų dvasiškių. Iškilmės 
buvo transliuojamos per WTTW 
televizijos stotį Chicagoje. vie-Trūkumai darbininkų fonde 
tinės darbo unijos pasirūpino, Atvykę į Chicagą investiga- 
kad iškilmės- būtų nufilmuotos. | toriai darbininkų unijų fon- 
Naujojo vyskupo tėvas buvo ! duose randa trūkumų. *Pvz. spė- 
plieno liejyklų darbininkas, o I jama, kad skalbyklų unijos lab- 
ir pats vyskupas vasaros ato- daros fonde gali trūkti kelių 
stogų metu dirbo liejyklose, šimtų tūkstančių. Kaikurie at- 
Vyskupas Grutka yra slovakų sakingi asmenys pasislėpė nuo 
kilmės. tardymo.

KAS TURI GERA SKONĮ, VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ
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 — 
PURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted Str. VIctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sektu. 10—5, Kitom dienotu 9—ft
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