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Kaip sutikti sovietų 

pasikėsinimus? 
Dulles ligoninėje planuoja, kaip suderinti vakariečių 

nusistatymus bendro pasipriešinimo komunistams 
Berlyno reikalu 

WASHTNGTONAS, vas. 16. — Valstybės sekretorius John 
Foster Dalies labai gerai praleido naktį ir, pasak daktarų, jo svei
katos, stovis vystosi patenkinamai. Gydytojai jam davė leidimą 
dalį dienos darbuotis. 'Tačiau prezidentas vistiek laiko valst- sekre
torių laikinai pasitraukusiu iš pareigų, iki paaiškės sveikatos sto
vis. . 

" Gydytojai yra nuomonės, kad = = = = = = = = = 
šiuo metu būtų dar peranksti 
laikyti J. F. Dulles neveiksmin
gu, ypač, kad jis rodo labai di
delę fizinę ir valios jėgą. Jie taip 

Iš sovietines zonos 
atbėgo į vakarus du 

milionai vokiečiu 
BONNA, Vokietija, vas. 16.— 

Kaip praneša Bonnos oficiozas 
Bulletin, nuo 1949 — 1958 metų 
pabaigos iš sovietinės zonos at
bėgo į vakarus 2,188,435 asmens. 
Maždaug pusė bėgo į vakarų 
Berlyną, o kita pusė tiesiai į va
karus. 

Atskirais metais ėmus, ma-
žiausia atbėgo 331,390 asmenų. 
Atbėgusiųjų tarpe buvo apie 
36,000 akademikų, apie 18,000 
policininkų. JAV nusileistų rytų Vokietijos 

pripažinimo reikalu 
UŽ Berlyno kelio laisvę yra at j Užsienio reik. ministerių 

pat mano, kad, dabar dar per- j sakinga Sovietų Sąjunga. Jeigu j k o n f e r e n c i j a t u r b ū t b u s 
anksti ką nors pasakyti apie toli-į Sovietų Sąjunga išlaikytų kelio t t+ ; Y*7*clwi« t r t t i a 
mesnę ligos eigą. Operacija yra | laisvę, vakariečiai galėtų sutik- ] p e r * « l u l { W d M i « ^ i « i ų 
nepramatoma. Jie pabrėžia, kad ti nusileisti ir pripažinti rytinę! 
naujos priemonės prieš vėžio li
gą, ypač senesniems ligoniams, 
duoda gerų rezultatų. Yra laiko-

LONDONAS, vas. 16. Susir-
Vokietiją, kaip Rusijos atstovą, j g ^ J A V valstybės sekretoriui 

Vokietijos sujungimo klausi-1 John Foster Dulles, britų užsie
niu, sąjungininkai laikysi* savo I n io reikalų ministerijos sluogs-

ma galimu dalyku,- kad valst. j s eno nusistatymo ir sieks sujun-' niuose vyrauja įsitikinimas, kad 
sekr. Dulles galės grįžti į savo|gimo laisvų rinkimų keliu. Bet! sekantį mėnesį planuojama už-

jie yra pasirengę svarstyti kiek-, sienio reikalų ministerių konfe-
vieną kitą projektą, kuris pasiū- jrencija Paryžiuje būsianti per-
lys realų sujungimą, nors ir be įkelta į VVashingtoną. 

Britanijos užsienio reikalų ministeris Selvvyn Lloyd (kairėje) ir 
Graikijos .užsienio reikalų ministeris Evangelos Averoff Londone 
kalbasi su "laikraštininkais Kipro salos nepriklausomybės reikalu. 

pareigas. 
Rusų siūlomos konferencijos 

nebus 
rinkimų, jei 

| įvykdomas. 
toks planas būtų 

&&&&** 

D&Iles, nors ir ligoninėje bu 
damas, nepakenčia nieko nevei-j 
kimo ir planuoja, kaip suderinti i p , ^ komunistiniai reiš-
vakariečių nusistatymus bendro! . . . . 1 . 
pasipriešinimo komunistams Ber j K i n i a i k o e g z i s t e n c i j o s 
lyne reikalu. Sovietai nori Ber
lyne vakariečius izoliuoti. Jie 
yra pagrasinę perduoti visų į 

ų kelių kontrolę 

konferencijoje 

daryta gegužes pabaigoje 
Rusija taip pat yra pasiūliusi 

Iki šiol buvo planuojama kovo 
viduryje fcirėti užsienio reikalų 
ministerių konferenciją Paryžiu
je, bet susirgus valstybės sekre
toriui Dulles, atrodo, kad Brita
nijos, Prancūzijos ir vakarų Vo
kietijos užsienio reikalų ministe-
riai keliaus į Washingtoną. 

KAIRAS, vas. 16. — Egipto 
sostinėje Kaire įvyko Afrikos ir 

i jai. Tai turi būti pai] Azijos jaunimo konferencija 
Nors konferencijos rengėjai 

buvo „neutralistai", koegzisten-
28 valstyohftaikos konferenciją c i J o s šalipinkai, joje netikėtai 
rytų ir vakarų Vokietijos sujun- j pasireiškė ir stiprios prieškomu-
gimo reikalu. Jie nori, kad ši kon nistinės tendencijos". Indonezijos 
ferenciia vyktų anapus geleži- jaunimo delegacija pasipriešino! . 

- - * sovietų delegatų dalyvavimui, I m a m e ^y™ P° dalyvavimo 21-

Scvietu ambasadorius 
grįžo į Berlyną 

BERLYNAS, vas. 16. — Mi-
kail G. Peruchin, Sovietų Sąjun
gos ambasadorius rytinėje Vokie 
ti joje, pradėjo eiti pareigas ryti-

Be nuotargig ženkly 

Vasaris 16 minėjimas Chicagoje 

Siūloma spręsti Vokietijos, 

Berlyno krizes 
Konferencija siūloma Ženevoje ar Vienoje 

WASHINGTONAS, vas. 17. — Jungtinės Amerikos Vatety-
į bės^ Britanija ir Prancūzija vakar įteikė Sovietų Sąjungai atskiras 
notas, siūlydamos keturių didžiųjų užsienių reikalų ministerių kon
ferenciją šį pavasarį dėl Berlyno, Vokietijos apjungimo ir europie
čių saugumo. 

Notos įteiktos Sovietų Sąjun- • 
gos užsienių reikalų ministeri- voje ar Vienoje. Sovietai yra pa
jai- grasinę pasitraukti iš Berlyno 

Vakarų sąjungininkų n o t ų apie gegužės 27 dieną. Vakarie-
svarbesni punktai: į čiai bijo, kad tai gali pažeisti jų 

1. Atmeta Rusijos sausio 10 d. \ poziciją vakariniame Berlyne, 
siūlymą sušaukti 28 valstybių j J A V valstybes departamento 
konferenciją Varšuvoje ar Pra-:n o t0 je sakoma: „Pavojus pasau-
hoje kovo 10 dieną, kad būtų su- ;iįneį taikai šioje sovietų inicia-
daryta sutartis, kuri neutralizuo tyvoje yra aiškus". 
tų ir izoliuotų Vokietiją. 

2. Siūlo vakarų Vokietijos ir 
! komunistinės Vokietijos įsileisti; 
j komunistinės Vokietijos atsto-
vus įsileisti į pasiūlytą keturių1 

'didžiųjų konferenciją, kaip „pa-' 
i tarėjais". 

3. Pakartoja Vakarų valsty-' 
bių norą svarstyti Berlyno krizę 

Susidūrė garlaiviai 
MARGATE, Anglija, vas. 17. 

— Vokietijos garlaivis Carl Frit-
zen ir 30,159 tonų laivas Spyros 
Niarchos vakar susidūrė Šiaurės 
jūroj. Pagal radijo pranešimus, 
nė vienas laivas nebuvo stipriau 

tik su Vokietijos apjungimu ir I sužalotas. Sužeistų irgi nėra. Li-
europiečių saugumu. 

Sąjungininkų notos buvo sure 
berijos valstybės Spyros Nar-
chios vra didžiausias pasaulio 

Senatoriaus- Douglas ir atstovų rūmų nario Murphy 
g kalbų svarbesnes mintys 

CHICAGO.m, vas, 16. — Vasario 16 minėjimas Chicagoje 
Marijos augšt. mokykloje praėjusį sekmadienį praėjo be jokių auo- nutarę nepasiduoti sovietų spau 
vargio ženklų. Tai ypač paliudijo pilna salė dalyvių ir trumpa, bet įlnmu i k / gegužės 27 d. išvesti jų 

daguotos, pasitarus su vakarų tanklaivis alyvai pervežti. Jis pa 
Vokietijos vyriausybe. 

Jungtinės Amerikos .Valstybės 
ir jų sąjungininkai yra griežtai 

statytas 1955 m. 

Rūkas kaltas 

.. =3*= 

įgulas iš vakarinio Berlyno. 

kuojami 
Kritika dar neišvertė Peruchi-

lymą JAV Anglija ir Prancūzija kas esą nesutaikoma su Bandun- j m a m e *°™«* komunistų kongre 
S m e k Jos *eton to siūlo ru-1 go paktu. "JZJLTJŽ^' ZTSm 
sams pavasarį didelę keturių užr Sovietų delegatams atsisakius j '^^^ 8™** tavo k n t J " 
sienių lokalų ministerių konf e- išeiti iš konferencijos, indonezie 
renciią į^iai paskelbė boikotą visai kon 

J ferencijai. Boikotui prisidėjo I n o i š ambasadoriaus kėdės. . 
Patikrinti sovietų intencijas ] t a i p p a t B u r m o s > L a o s 0 ) S i a m o | -
Ką reikės daryti, kai sovietai ir pietų Korėjos delegatai. T l t O d o v a n o j o m e š k ą 

užblokuos kelią į Berlyną ?Britai1 Aštriai prieš komunistus pasi-1 K U A R T O U M Sudanas vas' 
tuo atveju yra linkę pereiti prieįsakė ir Japonijos bei Pakistano _ j ^ ^ s t o r i u s 
oro susisiekimo. Amerikiečiai' delegacijos. 
prieš tai dar norėtų patikrinti i . 
Rusijos intencijas. Norėdamas i C e l l e r S i ū l y m a s 
laimėti, savo planui pritarimo 

vertinga programa. 
'-- P-a^TinimT^-.^botoyi -̂ buvo = 
chicagiečiams lietuviams savas \ ^ į į į j ^ ^ JUi ^ k o n . 
senatonus Paul Douglas. Jis ir užsienių reik. komisijos 
savo kalbos temoje pasirodė, n a r y g i r k a i p toks; p a ž a d ė j o p r i e_ 
kaip vienas is mūsų. Jis pasvars š i n U s k a r t u g u W t a i ^ 
te tą klausimą, kuris ir mūsų , m s okupaci^pri-j^£ L S T S į j S M ^ A b n " • * * « " * • • * * « * 
£ 5 d t o m ^ k a d i n ^ e i : ^ ? r i a * * * E M E 2 £ O S ^ S ^ S Z ^ tačiau sužeistų nėra. gerai aarome, Kaa cia Kas m e t a i

; dirbti, kad atėjus laikui Lietuva, 

KJEL, Vokietija, vas. 16. — 
Norvegijos tanklaivis Siranda, 
10,477 tonų, ir Graikijos preki-

»«Wte konfefemeiją Ženevoje-sr.-: mg gariatv* Argo Delos, ! * * » 
Vienoje 'tonųT susidurt praėjusi sekm*-

WASHINGTONAS vas. 17. — Jony je Kielyje dėl rūko. Susidu-
Jungtinės Amerikos ' Valstybės,: * g a i v i a i nuvilkti į uostą ta-

renkamės? Ar turi kokios pras- l j ė t u h m i š l a i s v i n t a . Lietuviui eu Berlyno krize 
įmes mūsų veikla? Juk p o U c m ė J p ^ r ^ ^ ^ - ^ n i e ^ o j ^ a t e t o l ! 7*0?*. ^ m . a t v ! ^ k e t ū 

; valstybė tebėra stipri, kaip būvu- I - u n a r v < j M l i r n h v t j d n „ t _;nų didžiųjų užsiemų reikalų mi 
Principai nesikeis 

valst. sekr. Dulles važinėjo Eu-| VVASHINGTONAS, vas. 16, 

Tito, lankydamasis Khartoum 
zoologijos sode, padovanojo jam 
retą geltoną mešką iš savo pri
vačios kolekcijos. 

si. — Atsakydamas į šį klausi
mą, senatorius pabrėžė, jog be
galo yra svarbu, kad mes čia 
kasmet rinktumės. Ši veikla daro 
įtakos visai Amerikos visuome
nei. Joje kartais pasigirsta bal
sų, sakančių, kad reikia palikti 
sovietams tuos kraštus, kuriuos 
jie valdo. Mes turime laikytis nu 

Jis 

vų rūmų narys Murphy taip pat i ".V"T*%?'* "" r a".1* «=»"»;# '»'- SAN FRANCISCO, vas. 16.— 
labai vertina. Lietuviai yra t i e , l m s ^ n u konferenciją visai Vo-; Viceprezidentas Nixon vakar pa 
kuriais galima pasitikėti sako faetl** Problemai išspręsti. Vo-; reiškė, kad Eisenhowerio — Dul-

kiečių patarėjai šioje konferenci- įes poliUka — stipriai laikytis 
joje turėtų dalyvauti. Vakarie-: principų ir lanksčiai taktiko-
čiai mano, kad ši konferencija ^ __ D U s tęsiama ir toliai, ne-

I turėtų prasidėti pabaigoje balan- įįūrint, kad valstybės sekr. Dul-
jdžio ar pradžioje gegužės 2ene- j ^ ijga j j galėtų iš to posto pri-
j įversti pasitraukti. 

Pavogė 1,500 aviu 
TEHERAN, Iranas, vas. 16. — 

Irano laikraščiai kaltina, kad ira 

ropoję. j Atstovų rūmų narys Emanuel 
I Celler (D, N. Y.) vakar pasiūlė 

Dulles nenori, kad vakariečiai i preziderihii Eisenhoweriui vals-
prasiveržtų Berlynan bombomis; tybės sekretoriumi paskirti Ad-
ir šautuvų ugnimi. Jis tik siūlo,!lai Stevenson vieton sergančio 
kad vakariečių sunkvežimiai, pra j John Foster Ehilles. 
šalinę kelio kliūtis, tęstų savo ke į 
lionę į Berlyną. Jie turėtų susi
laikyti nuo šautuvų ugnies, bet 
jie neturėtų susilaikyti nuo jė
gos, pašalinant kelio kliūtis. Jei
gu jie sutiktų perdidelį sovietų 
pasipriešinimą, tada būtų galima 
pereiti į orinį tiekimą. 

Dėl šio plano yra tariamasi su 
sąjungininkais; bet tikslus pla
nas dar nėra išdirbtas, šio Dol-

3 mirė autobuse 
BREVTK, Norvegija, vas. 17. 

— Trys norvegų kareiviai vakar 
žuvo ir 33 sužeisti, kariniam au- Į 
tobusui nušokus nuo kelio ir įkri 
tus į gilų griovį. 

Kelione į JAV 
BUENOS AIRES, Argentina, 

vas. 16. — Aštuoni Argentinos 
teisininkai mėnesiui išvyko į 
Jungtines Amerikos Valstybes. 
Jie taipgi vizituos ir Chicagą. 

attache 

sistatymo, kad reikia eiti laisvin Į ^ i a i - r e m ! a m i vyriausybės po-
' licijos, puolė miestelį netoli Naft 
shan. nužudydami iranietį ir pa

ti tų žmonių, kurie yra anapus: 
geležinės uždangos. Ir šj nusista- . 
tymą reikia stiprinti. Be to, šis j 
mūsų minėjimas gerai veikia Lie 
tuvos žmones. Nors apie jį nepar 

vogdami 1,500 avių. 
Vyriausybė siunčia pastipri

nančių jėgų į tą apylinkę. Irano 
rašys vietos laikraščiai, bet jį užsienių reikalų ministerija šį 

I Lietuvon perduos Amerikos Bal- įvylfį aiškinasi su Bagdado pa-
|sas ir kitos radi jd stotys. Dėl to ' reigūnais. 
lyra begalinės reikšmės dalykas • 
daryti tai, ką jūs čia darote, — • Vokietijoje dar yra apie 
pabrėžė senatorius Douglas. 7000 lietuvių, kurių 1,200 dirba. 

Nixon pareiškė tai spaudos 
konferencijoje. Jis taip pat pažy
mėjo, kad kalbėjęsis su sekreto
rium praėjusį šeštadienį ir pažy
mėjo, kad sekretoriaus nuotaika 
yra gera. 

Kalbėjosi Chruščevas ir 
Gomulka 

MASKVA, vas. 16. — Sekma
dienį Sovietų Sąjungos diktato
rius Chruščevas ir Lenkijos ko
munistų partijos šefas Gomulka 
„draugiškai ir nuoširdžiai" svars 
te komunistų partijos reikalus. 
Šią žinią praneša Tass agentūra.. 
Pasikalbėjime dalyvavo Anasta-1 ̂ rinėjamt t mthngus, kurių eilė 

niekad nesibaigia. Neseniai bu-

d 

. 

Okupuotoje Lietuvoje 
4 įmonių darbininkai nuolat 

zas Mikojanas ir vienintelė polit-

Atmetimas 
w JERUZALĖ, vas. 17. — Prem-

f F I S ? M y S L K ! ; k c n " į j e r a s David Ben-Gurion atmetė ti, kaip stiprus yra Sovietų Są-,J 

jungos nusistatymas pravesti 
savo nusistatymą Berlyne. Jis 
yra įsitikinęs, kad, jeigu jie pa
matys, kad vakariečiai yra pasi
rengę jėga priešintis, jie pagerbs 
teisę. 

KALENDORIUS 
Vasario 17 d.: Bėgimas į Egip 

tą; lietuviškas: Viltė. 

Jungtinių Tautų siūlymą ištirti 
Izraelio pasienio nesusipratimus 
su Jungtine Arabų Respublika. 
Tai vakar sužinota. 

Nusavina žeme 
JAKARTA, Indonezija, vas. 

16. — Indonezijos vyriausybė 
pradėjo nusavinti britų nuosa
vybes šiaurinėje Sumatroje. Bri-

Japonija, vas. 16. — 
Suteo Ishida paskir

tas laivyno attache Japonijos 
ambasadai VVashingtone. 

Komunistai negrąžina 
pagrobto lėktuvo 

PANMUNJOM, Korėja, Vas. 
17. — Jungtinių Tautų karinė va 
dovybė vakar pareikalavo komu
nistus grąžinti pietų Korėjos ke
leivini lėktuvą, kurį prieš viene
rius metus pagrobė raudonųjų 
agentai. Reikalavimas atmestas. 

Apšaudė Quemoy 
TAIPEI, Formosa, vas. 16. — 

vo mitinguojama ryšium su Lie
tuvos kp suvažiavimu, paskiau 
pradėta įmonėse minėti visasą-

Baigdamas jis kvietė būti tokiu;Vis i- k i t i y™ vaikai, seneliai ir į biure moteris Ekaterina Furtse-
šauliu, kurio ginklas ir akis yra gyvena iš vokiečių pašalpos. • va. Gomulka į Maskvą nuvyko 
.visada! nukreipti į taikinį. Nerei- A P i e 7 0 P1"00- dirbančiųjų dirba {komunistų partijos suvažiavi- . 
jkia niekad taikinio išleisti iš P*3 amerikiečius. Yra gana iš- man, ten susirgo gripu ir turėjo i

j u n g l n e s . k o m ; . P 4 1 ? * * " Z ? 
^ ų * ;siskirstę po visą kraštą. -a ikti iltreani l«R5 ~z ~ :-ea: vyks 

Kongresmanas W. T,. Murphy, \ = 
neseniai iš trečio distrikto išrink 

palikti ilgesnį laiką. 

* -

•3 

. 

• 

tas į kongresą taip pat labai da- PAS K UT IN IŲ 21 NIŲ 
SANTRAUKA 

Saulė teka 6:46, leidžiasi 5:25. \bg*ą Jakartos vyriausybei. 
ORAS : 

Oro biuras praneša: Chicago-į 

tų ambasada dėl to pareiškė pro-! Kinijos komunistai praėjusį sek
madienį per 18 valandų paleido 
114 artilerijos sviedinių į Que--< 

• 

je ir jos apylinkėje šiandien — 
apalaiukę, šalčiau, apie 30 laips-

• Britanijoje ruošiamasi pa
kelti cukraus kainą. > 

• Prancūzija pasiryžusi pri-

moy salą. Apie tai praneša gyny
bos ministerija. 

• Britams 1958 m. buvo ypač 
nių: rytoj — šalčiau ir galimas traukti daugiau svetimų kapita-l blogi prekybinių laivų statyboje: 
sniegas. ta Į maža užsakymų. 

, — Rusija vakar paneigė, kad vienuolika amerikiečių, dingu-
; <sių nuo JAV keleivinio lėktuvo numosimo sovietų Armėnijoje rug-
\ sėjo t d., yra Sovietų Sąjungoje. Sovietų žinių agentūra taipgi pa-
! sakoja, kad, girdi, prezidentas Eisenhotoeria praėjusią savaitę išsi
galvojęs, jog sovietų radijo signalai galbūt paviliojo JA V lėktuvus 
į Rusijos teritoriją. 

— Jungtinės Arabų Respublikos prezidento Nasserio redakto
rius laikraščio Al Ahram pareiškė: mes įsitikinę, kad komunizmas, 
ne mums. 

— Iranas kaltina Maskvą dėl nepasisekimo pagerinti rusų ira, ** ^ ^ ^ pw 3 metas, kaip pra 
niečių santykių. ' ;

 n e ž a „Tiesa" (28 nr.). 
— Valstybės sekretorius Dulles vakar buvo atsikėlęs iš lovos | • Radijo imtuvų skaičius Lie-

Walter Reed ligoninėje Washingtone ir sėdėjo pusvalandi. Jo pul-; tuvoj per metus priaugęs 20,000, 
sos ir kraujo spaudimas normalus. pranešė ryšių ministeris per Vil

ta kasdien iki dabar, nors suva
žiavimas jau užsibaigė. Visur pa
gal duotas iš centrų instrukcijas 
„karštai pritariama" Maskvoje 
išliaupsintam septynmečio pla
nui ir, žinoma, tuoj pat pasižada
ma planą Lietuvoje išpildyti ne 
per 7 metas, o ankstesniu termi
nu. Taip žmonės ramybės netari 
nė po darbo. Varginami tais be
galiniais mitingais ir kolchozi-
ninkai bei sovehozininkai. Paža-

vabalninkie-

i 

dų rekordą pasiekė 
čiai, pasižadėję septynmečio pla-

V» 
. -

' / 

OuUes'o eMi-orsas — Oen. Leonard 
He&ton padarė operaciją valstybės 

sekretoriai 
• * 

— Antonio Segni, sudaręs naują Italijos ministerių kabinetą, 
vakar prisiekė ištikimai atlikti premjero pareigas. 

— Fidel Castro vakar uiėrnė Kubos ministerių pirmininko 
postą. 

— Vokiečių pramonininkas Alfried Krupp kovo llfd.iš Essen 
išvyksta j Japoniją. 

niaus radiją vasario 7 d. Esą 
įrengta 15,000 radijo taškų. Su
gretinus tą skaičių su naujųjų 
imtuvų skaičiumi, matosi, kad 
tik apie 5,000 imtuvų prisidėjo 
privatiniuose butuose. 

: V Jį * . * -f 

M. > ^ . * M S ^ f f * * . * ^ * * * * * * . 
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'Rašo DR. AL RAČKUS' 

SVEIKATA BRANGUS TOTAS 
4342 Iicher AveM Chicago. 32 • 

D U Š A S IR SVEIKATA ėius, net ir sveikiausius žmones, 

Kūno prausimą po vandens 
purkšle moderniškieji lietuviai 
vadina dušu. Toks kūno prau
simo būdas ir net pats žodis 
"dušas" yra nelietuviškas. Tur
būt k o k s Prancūzijoje '"pasiei-
bilizavęsis" mizantropas atga
beno tą žodį Lietuvon, gi sve
timybių gaudytojai prancūzų žo 
dj "douche" kaip uogelę prari
j o . . . ir lietuvių kalbos žodynan 
įspraudė. O tikro lietuvio dva
siai žodis "dušas" buvo ir tebė
ra svetimas. 

šaltas vanduo gali susirgdinti, 
gali jų sveikatą sunaikinti. Nuo 
staigaus temperatūros pakitimo 

. odoje žmogus gauna sukrėtimą 
("šoką" *— schock) , o kiekvienas 
"šokas" silpnina žmogaus svei
katą. Todėl, maudantis šaltame 
vandenyje, reikia ne staigiai į j 

; jį pulti, bet iš lėto pratinti odą | 
prie šalto vandens. Į staigius j 
temperatūros pakitimus žmo-
gaus nervų centrai tuojau re-1 
abuoja, tuojau širdis pradeda 

smarkiau plakti, ir krūtinė 
smarkiau alsuoja, bet oda m o - , 

purkšlę mentaliai neprisitaiko. Reikia | 
shower leisti odai palaipsniui pratintis | 

prie šaltos temperatūros. 

gydyto ja i panaudoja užmuštų 
tyfuao bacilų įšvirkštimus. T a m 
s t a turi s a v o gydyto ju pasiti
kėti, kai j is nuoširdžiai stengia
s i t a m s t ą pagydyti , ir turi per
daug jo neklausinėti, .kokiais 
vais ta is a r kokiomis priemonė
mis j i s gydo , ir kodėl taip, o 
ne kitaip j i s gydo. Kartais li
goniui y r a negerai perdaug apie 
savo l igą žinoti. 

— Aš nesielgiau taip, k a d ; DR, J, J. S I M O N A I T I S 
gėdinčiausi gyventi , ir nefci-į. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
jau mirti, nes turiu taip gerą i Na«jM a d r e ^ « 5 6 W . «8M S t 
"^ r » t , Ofiso teL REUanoe 5-4410 
savo Mokytoją. 

—Šv. Ambrozi j u s . 

Ofiso teL 
Rez. teL GRoveniD 8-0817 

Valandos: 1-S p. m. ir 6-8 p. m. 
Penktad. tik 1—S p. m. 

Treftad ir SeStad. pagal sutarti 

nebijo šalčio taip, kaip veido 
oda nebijo. Mat veidas yra vi
sada plikas, o kūnas per am
žius drabužiais yra apvilktas ir 
nepratęs prie staigių tempera-

sistemingai. O šiaip jau eili
niam lietuviui sveikiausia bus 
praustis ir maudytis ne šalta
me ir ne karštame vandenyje, 
bet drungname. 

I DAKTARO ATSAKYMAI 
KLAUSIMUS 

Klausia P. L — Yra skiepai, 
kurie apsaugoja žmogų nuo 
raupų, difterito, kokliušo, šilti
nės, polio ligos, aziatiškos in-
fluenzos ir nuo kitokių užkre
čiamų Ii jų . Ar yra kokie nors 
skiepai, kurie apsaugotų žmogų 
nuo sifilio ir nuo kitokių vene
rinių ligų? Vienas mano drau
gų man sakė, kad koks ten pro-

VaiŽgan"tas ! f e s o r i ū s i**"*™ 0 $ n u o * v a i r "* I 
venerinių ligų, ir sake, kad da- J gj 

Amerikoje vandens 
prausimuisi vadina 
bath", gi čia gyveną lietuviai 
tą purkštuvą savotiškai sutrum 
pintai vadina "šauveris". Ame
rikoje augančiam lietuviukui žo 
dis "dušas" nežinomas tokia pat 
prasme, kaip mes suprantame; 
jam žodis "dušas" primena ar
ba mergelę, kurią jis kaikada 
pavadina "dūšyte", arba toki 
guminį švirkštą, naudojamą sa
nitariškam plovimuisi. Bet su-
žargonintą žodį "šauveris" 
kiekvienas amerikietis sporti
ninkas supras. 

Jaunoliams — sportininkams 
dušas geriau patinka negu vo
nia. O seniai labiau mėgsta 
karšto garo pirtyje pertis, ar
ba karšto vandens vonioje mau
dytis, neva savo sustingusius 
sąnarius ir surambėjusius kau
lus "atjauninti". Yra ir tokių 
senių, kurie nenori senatvei pa
siduoti ir sulepšėti, ir mano. kad 
jei darys taip, kaip sportinin
kai daro, jei ne šiltoje vonioje 
maudysis, o dažnai po šalto van 
dens dušu savo kūną praus, tai 
jų oda sutamprės ir "atjaunės". 
O kiti dar šalto vandens dušą 
panaudoja, kad nuo pagundų 
apsigintų, — taip bent savo ras 
tuose kan. Tumas 
rašė. 

Ir dušo, ir vonios pirminis 
t ikslas turi būti t ik apskretusią 
odą nuplauti, tik kūno švarą 
palaikyti — ir daugiau nieko. 
Jei žmogus lenda po šaltu du
šu, kad kraujo apytaką išjudin
tų, arba eina karšton pirtin, 
kad "raumatiką" pagydytų, tai 
yra hydroterapija. Tokiu atve
ju žmogus privalo žinoti, kada 
ir kaip j is gali hydroterapija 
naudotis. Ir bendrai iš savo gy
dytojo privalo sužinoti, ar nau
dinga j a m bus hydroterapija, 
o, rasi, gal ir pakenks sveika
tai. 

Nuo šalto vandens oda pa
šiurpsta, paviršutiniai odos krau 
jo indai susiaurėja; tokiu būdu 
kraujas iš paviršiaus nuteka į 
vkiinius kūno organus. Dėl to 
kūno paviršiaus temperatūra su 
mažėja, bet todėl viduriuose C A R R — M O O D Y 
kilstelėja. Vidinių organių pri-! - i | M | % C D r * / \ 
tvinkimas krauju ir temperatū- L U I H D E I f w U . 
ros pakilimas kartais gal i žmo-i STASYS UivvcTAS, Pres. 
gui labai pakenkti, gali jį net 
užmušti. Todėl niekada nerei
kia sušilusiam žmogui staiga 
lįsti po šaltu dušu. Turint ne
sveikas kraujo indų sieneles 
(arterioBclerosis), nuo didelio 
perpildymo krauju jie gali kur 
nors plyšt i , gali ant sniegenų 
kraujas užsilieti, gali žmogų su-
paraližuoti. gali net mir t | iš
šaukt i 

Visai draudžiama šaltame van 
denyje maudytis sergantiems 
širdies ligomis* Labai pavojin
g a šaltus dušus imti t iems, ku
rie turi peraugštą kraujo spau
dimą. 

Šaltas dušas, šaltas vanduo 
yra naudinga tik tiems, kurie 
yra visiškai sveiki ir moka šal
tu vandeniu naudotis. Nemokan 

Tautinės gvardijos vyrai tvirtina Wabash upes krantus, kad van
duo, kuris paskutinėmis dienomis dar kilo, neužpiltų daugiau vie
tovių Krantų augštirrimo darbai vyko visą parą. (UPI) 

Pripratinta prie šalto van- bar prie jo jokios venerinės li-
dens kūno oda užsigrūdina ir £ ° s nekibs. Jei toki skiepai y-

ra, tai prašau gerb. daktarą jū
sų sveikatos skyriuje pranešti, 
kaip jie vadinami ir ar ilgai jie 
žmogų apsaugoja. 

Atsakymas P. L. — Tokių 
tūros atmainų. Civilizuotam skiepų, kurie apsaugotų nuo ve 
žmogui su savo kūno oda ten- nerimų ligų, nėra. O jūsų drau-
ka kitaip elgt is negu s u veido I * 8 , gavęs kažkokius skiepus, 
o d a Kam sąlygos leidžia, te- a r b a nesuprato, arba buvo pa-
gul pratinasi prie šalto vandens tekęs į šarlatano rankas. 

kokius vaistus jis man išvirkš
čia, ar ne antibiotiniusi kad kar 
tais negaučiau alergijos; j is at
sakė, kad antibiotinių. vais tų 
nenaudoja, bet įšvirkščia t a m 

i tikrais kiekiais užmuštų tyfoidų 

. J. ir K. AGLINSKAI 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5431) So. Kedzie Ave. 
Priima ligonis pagal susitarimą. 

1)61 vaLandoe akambinti t e l e f o n u 
HKmlock 4-1562 nuo t iki 9 v. p.p. 
kasdien, išskyrus trečiad. Jr seiUid. 

DR. ANNA BALIUIAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
Pritaiko akinius 

6322 South VVestera Avenue 
Vai.: Kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 

! vak. šeštadieniais lo—1 vai. Trečia-
i dieniais uždarvta. K t laiku susitarus 

Ofiso telefonas PR 8-3229 
Kt-z. telef. WAlbrook 5-5078 

Ofiso tel. GA 5-480O. Rez. GA 3-66S0 '. 
DR. GRAŽINA-IRENA 

KAGANIEC 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAVS I.K.OS 
10002 South Kedzie Ave. 

Kasdien 4-7. sestad. 2-5. Trečiad 
ir kitu laiku tik susitarus 

Ofiso ir buto tel. OLymplc 2-1881 į 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49tn Court, Cicero 
Kasdien 10—12 ir 4—7 vaL Trečiad. 

ir SeStad. tik 'lo—12 

Teic ofiso TO S-0»5» 
Res, teL GA 3-6046 

DR. FL TALLAT-KELPŠA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 
1502 W. I6th Street, Cicero, IU. 
Vai.: kasdien 2-8 p. p.. Šeštadieni 

1-4 p. p. Kttu laiku ir trediad. susi-
tarua 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

I (Bendra praktika Ir moterų ligos) 
Ofisas ir rez. 5106 S. Western Ave. 

: TeL l*Rrospeet 8-1223 ar T R 8-5577 
Ofiso vai.: Pirm. 8-10 v. v., Antrad. 
Trei. ir Penkt. 6-9 vai. v a k , SeStad. 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu. 

Tel. _ KKltanee 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietutis gydytojas) 
3925 West 59th Street 

Vai.: Pirmad.. antrad.. ketvtrtad tr 
penktad, nuo 1—4 p. p., 6:So-S:30 
vaL vak. Trečiad. ir šeštad. 1 - 4 vai. 

bacilų. Truputį išsigandau, kai 
paminėjo tyfuso bacilas 
las daktare, malonėk pareikšti 
savo nuomonę, ar ty fuso baci
los yra naudojamos reumatinio 
artrito gydymui, ir ar jų injek 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
Kampas 47-tos Ir Damen Ave. 
Vai. kasdien nuo 6—8 vaL vak. 

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Mie- I Trečiad ir kitu laiku pagal sutarti 
" Ofiso telef. LAfayette 3-8048 

Iiez. \VAIbrook 5-3048 

Klausia 4. G. — Gydausi pas cijos nepakenks bendrai mano 
vieną kitatautį gydytoją, nes Į sveikatai, 
mano apylinkėje nėra lietuvio j 
gydytojo. Sergu artritu, ir jis! * * * * ? » * * ' • G. - Kaiku-
maae gydo injekcijomis bei ma- *"**** atvejais tam tikros rūšies 
sažu. Vieną syki paklausiau jj. artrito gydymui, pagal reikalą, 

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ! 

G R A N E S A V I N G S 
2555 WKST «"m. s i ^ f i 

OlTCLCvision 
C^ales - service) 

Sav. Inž. A. SemEnas 
3321 S. Halsted S L . t M . O L 4-5865 
Atdara kasdien 9-6, pirm. ir ketv. 9-9 

PATAISYMUI MEDŽIAGA 
PRISTATOME VISOKIŲ RCSIŲ 

STATYBAI IR NAMŲ 

AND LOAN 
ASST* 

LAfayette 3-1088 
B. R. P1etkiewicz, pres.: E. R. Piettdewicz, sekr. ir advokatas 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO- . Ji'i .J 
me ausšnis dividendas. Reiftame dėklas. Parduodame ir perkame 

valstybės bonus. Tauprtojams patarnavimai iM-mokainai. 
Pradekite taupyti atidarydami sąskaita šiandien. Apdrausta iki $10.000. 
Darbo valandos: pirmadienias ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 8 vai. vakaro: 
antrad. ir penkt. 9 iki 5: trečiad. uždaryta, o sešt. nuo 9 iki vidurdienio. 

DR. C. K. BOBELIS 
! Inkste ir šlapumo tako chirurgija 
'• Tel. PRospect 6-1795 

2300 W. Slst SC, Chicago. 11L 
Oakley Mcdical Arts Bldg. 

arba 
434 Algona Ave., IJgin. lIlinoLs 

TeL OWens 5-0538 
Valandos pagal susitarimą. 

I Tel. ofiso HE 4-5849, re*. HK 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
į Vai. Pirm., ketvir.. penkt. 1-4 ir 7-9 
i Antr. 1-6. treč-. ir šeSt. pagal sutartj 
' setm. uždaryta 

Tel. oTix> HK 4-5758. Res. GR 6-34©t 
D f l i v i H* M t D v v n l O 

G Y D Y T O J A I IR CHIRURGAI 
(Bendra praktika ir Alergija) 

2709 W e s t S l s t Street 
Valandos: pirm., antr.. ketvrt., penk. 

Tei. ofiso Ir buvo OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W. 15th S t . Cicero 
1 Kasdien 1 — 3 vai. ir 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet 

Ofiso telef. LAfayctte 3-3219. Jei 
neatsiliepia, saukite KEdzie 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

4146 S. Archer Ave. 
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—3 vai. 
vak., pirm., antr.. ketvtrt. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus /• 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KfDIKH IR VAIKU LU.Ų 

SPECIALISTE 
7158 Sontli Wess«ern Avenue 

MEDICAL BClIJ)lNO) 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — l v. p. p še&tad. 1X 

vai. ryto iki 3 vai. p' p. 
Office tel. R E 7-116$ 

Res. tel. \VAIibrOOk 5-S765 

Tel. ofiso RE 4-2123. rez. GI 8-8195 
DR. V. P. TUMAS0MS 

CBURCRGA.»' 
2454 West Tlst Street 

(71st ir So. Campbell Ave.) 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
noo 2 fki 4 ir nuo 6 iki 8. Treč, ir 
Se*t. uždarvta. 

2-4: £ - s A<*t- P-

Tei. ofiso HE 4-1202 rez. PR 8-4732 
0f(. A. M A C I Ū N A S 

CHIRURGAS 
j 2454 W. 71 st. (71 ir Campbell Are.) 
: Vai.: pirmad.- ir ketvirtad. 1-4 

v. 
P P-

FR 6-0304, Re*. Batą via j 

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYlMO IR 
SKOLINIMO IV-VIŲ LYGOS 

Kuriose Kiekvienos Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 — 

ir Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis 

i 

VIetory 2-1272 
3039 So. Halsted St. 

Apkainavimą ir prekių pristatymą 
teikiame nemokamai 

Raiting atidarą kasdien nuo g va) 
rvto iki 6 vai. vakaro. 

šeštadieniais iki 3 vai. p. p. 

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN. 
624S Westem Ave. Chicago 36, D l 

COHTIRERTAL SAVINGS & LOAN ASSN. 
4559 S. Paulina St., Chicago 9, m., Yflrds 7 0145 

CRANE SAVINGS A LOAN ASSN. 
2555 Wect 47th Street Chicago 32, m. 

RA 8-1190. 
4287-M-l 

. J0MAS G. B Y U 
Nerra-Smėseau Ligos, Chirorg. 

DR. K. NASVYTtS *'* 
Nerru I%os 

104 S. Michigan Ave., kamb. 615 
Konsultacija tik susitarus 

i antrad. ir penktad. 6-8 v. 
neradus, skambinti mano padftjgjui 
Dr. V. RĖKLYS. teL RE 7-2806 

. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS 

spec. rMaaa Ugos 
. 6S17 South Western Avenne 

Te*, ofiso — REpn1»«o 7-4900 
namu — Groveoai 6-8181 

Valandos: kasdien 2-7 v. p. p., šeš 
tao. ,-o vai. p. p., trečla-lienlal* u* 
dar* ta. 

D81 tlkslaos prMtnlmo laiko (ap 
pointment) malonėkite susitarti te
lefonu ar asmeniškai, kad nerelkatų 
tticmi lankti * 

Ofiso HE 4-1818 arba RE 7-9TOO 
Rez. VA O-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpecialTbe — vidaus Ugos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave,.kampas) 
Vai.: kasdu-n 9-U ryto ir 4-$ v. v. 
Šeštadieniais 9-11 ryto ir 2-4 p. p. 
"Trečiadieniais uždaryta 

WL JULIJA M0NSTAVIČIUS 
" f GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

i Office: 10748 South Michlftan Ave. 
| Buto 1853 W. 103 St., Beverly HUls 
| Vai.: kasdien nuo 6 v., v. iki 9 v. v., 
i Ufekyrps trečiad. šeštadieniais nuo 1 
1 iki 4 vai. popiet 

TeJ. ofiso — PCllman 5-6788 
Boto — BEverlv 8-3946 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

4157 Archer .Venue 
Ofiso vai nuo £-4 ir nuo 5-8:*0 vai. 
rak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet. 

Trečiadieniais pasai sutarti 
Ofiso teL V l r g t t * 7-0088 

Rcsddencijos teL BEverly 8-8244 

D1STRICT SAVINGS A LOAN ASSN. 
3430 South Halsted Street Chicago 8, m . 

ST. ANTNONY SAVINGS 1 LOAN ASSN. 
1447 S. 49th Ct„ Cicero 50, IU tel. TO 3-8131-32 

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN. 
1800 South Halsted Street Chicago 8, HL 

Ofiso H E 4-1414 arba R E 7-9780 
Rezld. R E 7-8887 

DR. B. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe aknSerija ir motenj lijęos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
VaL: kasdien 1—3 ir 6—8 vaL vak. 

4 Šeštadieniais 1-4 p. p. Trečiadieniai* 
j uždaryta 

GRANT VVORKS 
ALYVA ANGLYS 

SaiiiuPKas patarnavimą*. 
Oertausfcai l 6 W anglys tr 

a lyra. 

1546 So. 49 Cf̂  Cicero 50, III. 

OLympk 2 - 9 3 1 1 
Adam Bernadisus 

DR. A. GARUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaojt Ir raikn Ugos 
2423 West 6Srd Street 

Vai. kasdien nuo 8-8 vaL vakaro. 
SeStad. nuo 12:30-2:3" vai. P p. 
Trečiad. ir kito laika tik sogttanu. 

Trtef. Ofiso: WA 5-2017 
P« , 8-42&5 

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

(Arti Archer Ave.) 
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—S; 7—9 

Šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta 
Lafayette 3-4949 

Namų — CEdar«re& 3-7788 

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525 

DR. AL RAČKUS • 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer) 

VAI^. kasdien nuo 2 iki 9 vaL vak. 
Trečiad ir sekmaA. tik susitarus 

Telefonas — GRovehiU 6-2823 

DR. A. VALIS-LABOICAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKCSERUA ir MOTERŲ 
UGOS 

• 2524 VVest 69th Street 
Valandom: nuo 1-4 ir 6-8 vaL vak. 

Se^tadTeniais nuo 1-4 "vai. popiet 

Tel. ofiso PRospect 8-9400 
Reda. PRospect 6-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(Vaškeviciūte) , "* 

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasofen 1-2 p.p. ir nuo 6-8 vai. 
vai. gest. 1-4 p. p. Trečiadieniais 
tr kitu laiku tik susitarus. 
Tel. ofiso VIetory 2-158J 

Teau -PRospect 8-4250 
DR. V. VILEIŠIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
802 West Slst Street 

Kam p. Halsted ir 31-mos gatvių. 
PriSmimo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
ir nuo 6-S v.v. šešt. 1-4 v. popiet 

l'ždaryta trečiadieniais 
Tel. ofiso- PR 6-8448, re«. WE 4-3150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS ffi CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Road 
Vai. nuo 2 iki 4 p.p. ir 7 iki 8 v. v. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti. 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
TeL ofiso CA 6-0257. rez. PR 8-8659 

Rezid. 6800 So. 
Val. i i vai. ryto iki s v. 

9 A . M . - 5 P . M. 
5:30P.Mf.«U9 

Tel. Off. PR 2-4841, 
Tel. Res. A V 3-2627, 

DR. JUSTINA ŽIRGULIS 
įvairios nervu bei proto figos — 

vaiku ir suaugusių 
PTTTSriELT) BUILDING. KamJS. 62l 
55 T.. \TashinRton St.. ChioajcoS. OI. 

Prigmimas tik pagal susitarimą 

Tel LTJ 2-8093 

DR. S. ZMUIDZINAS 
GYDYTOJAS IR CHIRlJRGAS 

3915 West 59tb Sttfeet 
U anksto susitarus telefoną, 

šaukti galima bite kada 

DR.G. SERNEB 
urrvvis AKIŲ GYDYTOMS 

25 
TaU YAnfc 7- l t» 

Pritaiko Akinio* 
Kreivaa Akto 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
Spec ORTHOPKDrNfiS LIGOS 

2745 West 69th Street. 
PHeasts §v. Kryžiaus ligonine 

Telef. REpublic 7-2290 
VAL-.: Pirmad., antr.. ketv., penktad. 
nuo 3 iki ii ryte ir nuo 6-8 VaL v. 
SeAtad. nuo 2-4 Trečiadieniais Ir 
kitu laiku susitarus telefonu. 

*«S88B? 
10 iki t, Bnoe f ld a 
PMkt k i e i t 10—2 

****** 

Trt.o ftoo PO 7 8998, res. R S 7-9199 1 

OR. A. IENK1NS 
GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS 

3 8 4 4 W e s t 68rd Stoee* 

DR. ANT. RUDOKAS, Opi. 

Vai. kasdien nuo 1-
iki 4 vai. TraClad. ir 

-*• p. p. ir 6 
gest. uždaryta. 

Tlte/OMa* GRovebitl 8-15*3 

DR. ALDONA JUŠKA 
ARTŲ LIGŲ SPECIALISTE 
— PRITAIKO AKINTUS — 

2422 W. Marąoette Road 
Valandos: 8-

susitarima. 
-M Ir 7—» v. •% 
išskyrus trediadieniua 

Tikrina akis. ir pritaiko 
keičia Alkius tr rėmus 

4455 S. Callfornia Ave. TA 7-7381 
VaL: 10 ryto rkl 8 va*. <tr»giad. «*-
daryta SeStad. 10 v. r. iki 2 p. p. 

Ofiso telef. CT J f f side 4-2898 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 We* 47th Street 
(kamp 4Tth tr S. Herattage) 

VaL: nno 2 Iki 4 vai. ir « iki » v. v. 
SeStad. nuo 2 Iki 6 vai., istkyr. sek. 

ANATOLIJAUS KAIRIO 

DIAGNOZE 
trijų veiksmų komedija 

i i lietuviu, gyvenimo 
J. A. Valstybėse 

Kaina $1.50, 150 pusi. 
Užsakymus ir pinigus siuskite: 

D R A N G A S 
454S W. 63rd S i 

Chicago 29 . TSL 

« • * 

^ 

mm 
Vai 

Ked. baa-
aažal. Spec. pagalba kojoms 

(Arcb Supportsl ir t t 
4 Ir * - 8. «k*tadiet»iato »-l J 

ORTHOrFTlt*OS TKfR. t tHoa LAB. 
W. « W St„ CUea«» » , UL 

ttmm 

^ 
CHICAGO SAVINOS TTRTAS V O » $30.000.000.08. Vh« taaprtojo prnieai yra pilnai apdrausti per Federalinės 
vaidilos {staiga. Visuomet iSmokamaa aogfitM dividendas. Perkantiems arba *tetantierrm namus paskolos doodamoa 

•atygeoBS. Tanpytojaim telkiama dang patarnavimą nemokamai. 

Kviečiame visus į vieną i i moderniškiausiai įrengta. Jūsų patogumui, finansinę ištaiga Chicagoje. 

CHICAGO SAVINGS AND 
6245 South Western Avenue . 

ASSOCIATION 
Telef. GRovehfll 6-7575 

Chicago Savings and Loan naujoji ištaiga 

3 - = : 

ATDARA: Pirmadieni 12 iki 8, antradkai 9 iki 4, treciadieių uidaryta visą dieną. Ketvirtadieni b- penktadieni 
9 iki 8. Aastadieni » iki 12:30 va i 

D R A U G A S 
THE LJTKUAinAjr DAILY FRLKrTD 

4546 We«t «rd St, Cbicajto 29, tOfafU t a i L-TJaKr* %4WJ 
Second-clasa poetage paid at Chicago, Illinois 

Member of ths Catbx>Mc P n s i 
Publtahed dally ezospt 8undav» and 
davs aftsr Chrtstma* and Barter by 

j ttae UthuanUn Catholtc Pr«sl Soc'y 
PRKNTMERATA: Metams 
-mteasoj ir OesrftJ f lS .« l 
Kitur JAV p- Kanadoj • t l M O 
r;«slenrj» f l l . t » 

be i 
BJLTB8 

• 
= 

SUB8CBIPTION 

<10.00 per year outside of 
1240 per year ta CataafcO * CWIr« 

910.00 per year te Canada 
Forelsrn tl2.0C per year 
% meto - t man. 1 mla 

K M 1»50 $L8» 
t« tt.8fl tLSl 

t6 M '98.89 
Redakcija stralpsnins taiso savo BOOiJOm. Nesunaodotn 

Juon *r»*ina tik 19 anksto suMttcrna Redakcija U« skelbtina turtai 
neatsako. SkflMmu kainos ort»1un«a*ios savus prašymą. 
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Antradienis, 1989 vasario 17 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 3L 
JEI VAKARAI SU MASKVA 

NESUARTŲ 
KALBA APIE DEMOKRATINĮ 

SOOALIZMĄ 
K. MOCKUS 

NEGALI BCTI PADALYTA 

Liua žurnalas "Darba**** c.alizmas tebesąs ne tik gyvas, 
Tokio vardo žurnalas pasiro- bet S***' kūrybiškas ir išskai-

Nors yra sakoma, kad JAV vadovauja laisvajam pasauliui 
kovoje su bolševizmu, tačiau tikrumoje ta vadovybė nesiekia 
toliau bendros politikos nustatymo pasitarimu keliu. Sio krašto I do jau keleris metus. Pastarasis' č i u o J * **** kraštai, kuriuose po 
vyriausybei tenka dažnai ilgai įtiknėti laisvojo pasaulio kraštus, ! numeris išėjo naujoje vietoje — j P****™]* k a r o socialistinės par 
kad išlygintų atsiradusius pažiūrų skirtumus santykiuose su I Brooklyne. Anksčiau faktiškai i t i j o f txxn n 5 ? * i * reikšmės. Lie 

Bostone. Žurnalas raudonaisiais. Kartais, nežiūrint visų įtikinėjimų, nepvyksta pa
siekti vieningo nusistatymo. Bet ir tuomet šis kraštas nedaro 
jokio spaudimo vieningam frontui sudaryti. Nesusitarus dėl bet 
kurio klausimo, jis paprastai atidedamas, iki jo sprendimui su
sidaro patogesnės sąlygos. Tai labai apsunkina politinį lais
vojo pasaulio manevravimą ir dažnai neleidžia išvystyti reikia
mą iniciatyvą. 

, . . turinys ir bendradarbių sąsta-
Su tokiais vadovybes sunkumais visai nesusiduria Krem-; t a g r o d o k a d n o r i m a a t s t o v a u . 

mis. Nors ir raudonojoje imperijoje daromi suvažiavimai ir • ū ^ t e n k i n t i p l a t e s n į i ibera-
vyksta formalūs pasitarimai, bet tie suvažiavimai ir pasitarimai | ūnivta s l u o g s n i u s > P a t i e s žuma. 
turi c * visai kitokį pobūdį, negu laisvajame pasaulyje. Jie yra l o viršeiyje pažymėta, kad tai 
daromi čia tik tam, kad organizuotu būdu pravestų jau sufor- į . . ^ 0 ^ ^ m o k s l ų m e n o i r 

ejo Bostone. Žurnalas pana- ! t u v i , I S «>c»Wemokratus auto-
saus, bet kiek mažesnio forma- i n u s -*****1 ljš^>°ia- šalia britų j 
to, kaip "Aidai", savo turiniu v M t u k r a š b » s**^***, kurie , 

šiandien yra apsisprendę už de-' 
mokratinį socializmą, ir mažiau 
kalba apie Prancūziją ir ypač 
Italiją, kur socialistai yra ar- i 
čiau komunistų. Reikia sveikinti 
mūsų socialistų norus reikštis 
kaip demokratinio socializmo 

ir laužymo technika stengiasi 
būti labai įvairus. Nevengia lies 
ti dienos aktualijų. Nors pagrin 
de jo leidėjiai ir redaktoriai yra 
iš socialistų stovyklos, bet jo 

kesnį. bet ir priedų dar jie pa-
; siėmė. 

O toliau — kurgi girdėtos 
1 nuolaidos sovietams Teherane, 
Jaltoje ir Potsdame? Kokią 
duoklę amerikiečiai ir kiti są
jungininkai atidavė komunis-

1 tams jų žygyje už komunizmo 
; įsigalėjimą pasaulyje jau visi 
; gerai žinome. 
1 

Dar ae visų akys atidarytos 

atstovus, bet sykiu negalima 
nepabrėžti, kad kiek tai liečia 
krikščionybės ir socializmo san-

Vakarų Berlyno burmistras, kalbėdamas Springfie'd, 111., minint 
prez. Linkolno 150 m. sukaktį, prit?ikė Linkolno žodžius apie na
mų padalinimą ir Vokietijos atveju. Brandt pažymėjo, kad negali 
būti dvi Vokietijos. (UPI) 

Kas keisčiausia, jog ir šian
dien komunistų apgavystės ir 

j sukčiavimai dar ne visiems akis 
I atidarė. Ir kas keisčiausia, kad 
i ir šiame krašte pildosi Lenino 
į žodžiai — sakiusieji, kad ko-
' munistams laimėti padės kiti 
: patys to nesuprasdami ir ne
jausdami. Ir čia yra tiek daug 
augstų pareigūnų, kurie gal ne 

' iš blogos valios pila vandenį 
ant sovietinio malūno. 

Jeigu vien tik paimsime dar 
: , 

tykius, tai mūsų socialistai dar ' 
muluotą bolševikų partijos viršūnių nusistatymą. Opozicija to- j irteratūros^žurnaJas". P a s t a r i (

, v r a toli n e ** n u o b r i t " ** i žodžiai. O ten sakoma: "Sočia- ir įtaką naujoje Lietuvoje ar gerafatmenama Alikoiano vieš
a m nusistatymui raudonojoje imperijoje visu griežtumu u ž - i j o n u m e r i o bendradarbių tarpe, a^tru_SOC

1
iaUfU' ,*** ir . n u o \ ltatal siekia sukurti tokią ben-1 nesusilies su kitomis liberali- j nag? Amerikoje, pamatysime, 

jam rankas ištiesė ne "pro-
* ,. . . •" •* —*—-.»-.»- o — [ j 0 numerio rjenaraaartnų tarpe 1 ^ ~ — 'įisiai sieKia SUKUTO tomą oen- \ nesusmes su Kitomis liberali- na<*e 

Tai hecu tiek atskirus asmenis, tiek raudonuosius r a n d a m e keletą mūsą Hteratū-, ejlįf k i t u įraštų, kur socialis-: ̂ ^ ^ i r t o k i u s ^ too-jnėmis grupėmis, šiandien per- kad i 
ros atstovų. Vedamuoju padė-

gn laužiama. 
satelitus. Šių satelitų politika yra nustatinėjama ne įtikinėji-
mų, ne pasitarimų, o įsakymų keliu. Diktatūros santvarka ki -I t a s A š k e m o s su^MaV supran-
tokių kelių ir nežino. Kas tų įsakymų neklauso, visokiais bū
dais yra spaudžiamas pasiduoti. O jeigu ir tai negelbsti, kaip 
Tito atveju, neklaužada šalinamas iš raudonosios bendruomenės 

mūsų į letarai," bet komunistų keikia-

tamas straipsnis "Lietuvių trem 
ties literatūros mirtis?" Nema-
ža vietos skiriama verstiniams 

ir skelbiamas uz tos bendruomenės įstatymų ribų. Tokia tvar- i s t r a i p s n i a m s . Įdomiausiu ir ver 
ka palaiko raudonojoje imperijoje paviršutinę drausmę ir lei- j tingiausiu straipsniu norime lai-
? t ^ 8 , . ! ™ P e " ^ S _ V a ? n i ! " l ^ ^ ^ J F / 6 " ^ ^ S U _ 1 ! ^ V U ° : ! kyti P r o f - J- Kaminsko straips

nį, kuriame šis mūsų socialis
tų veteranas mėgina bene pir
mą sykį po daugelio metų duo
ti mūsiškojo socializmo šiandie
nines gaires ir apibūdinti tą 
sąjūdį tarptautiniu mastu. 

ju pasauliu. Tuo pačiu ta tvarka palengvina Kremliaus šulams 
išlaikyti savo rankose politinę iniciatyvą. Tai suteikia Mask
vai žymią pirmenybę politiniame manevravime ir yra bene stip
riausia jos korta šaltajame kare. 

TAI RYŠKIAUSIAI MATYTI IŠ MASKVOS SUKELTOS 
NAUJOS BERLYNO KRIZĖS 

Reikia sutikti su Prancūzijos prezidento de Gaulle nuomo
ne, kad bolševikai čia nesiekia sukelti karo. Jeigu jie nore tų 
karo, jie galėtų jį išprovokuoti ir be Berlyno, susirasdami pa
togesnes vietas kariavimui. Iš .viso matyti, jog Maskva dabar 
yra sukėlusi įtampą dėl Berlyno dėl to, kad Vokietijos reikalais 
yra bene didžiausi pažiūrų skirtumai Vakarų valstybių tarpe. 
Maskva.3.tai žino. Pakišdama šiuo, metu toms valstybėms tų 
reikalų svarstymą, ji tikisi paginti Vakarų nesutarimus, o 
kas svarbiausia — nukreipti Vakarų dėmesį nuo dabar iškylan
čių sunkumų Sovietų Sąjungos vidaus gyvenime ir galbūt nuo 
naujai projektuojamų" raudonųjų užmačių Azijoje ar Afrikoje. 
Šiuo požiūriu Berlyno krizė yra labai patogus objektas raudo
niesiems. Ir iš to, kas jau yra dėl tos krizės įvykę, galima 
spręsti, kad bolševikų užšachavimas buvo gana vykusiai ap-

Akcentuoja, kad socializmas 
tebėra gyvas 

Norime cituoti to straipsnio 
ilgoką antraštę. Ji taip skamba: 
"Siekdamas kokybės šalia ly
gybės, demokratinis socializmas 
pereina į puolimą visos kultū
ros frontu. Šiame žygyje į hu
manistinę civilizaciją intelektu
alui ir menininkui tenka svar
biausias uždavinys: pažadinti 

tmės grupės ^ savo eilėse turi ^ų santykius, kurių tikslas bū-1 anksti spręsti. Stebint 
aktyvių krikščionybės įspazme-. t ų laisvas žmogaus asmenybls j emigracinį gyvenimą, toks ar-; m i "kapitalistai", siūlydami sa-
J"̂  j plėtojimas." Nereikia turbūt gin j tėjimas yra labai pastebimas, vus patarnavimus bolševikams. 

Atsiriboja nuo marksizmo j čytis, kad su tokiu nusistaty- į Savo laiku išeivių socialdemOkra žinoma, jie gal tai darė ne iš 
Straipsnyje sakoma- "šian-' U s o c i a I i s t a i l a b a i a r t ė 3 a P"e : tų sukurtoji lietuviškoji emigra- blogos valios, tačiau čia yra 

dien socialistai žymiai kitaip i k i t ų U b e r a l i n u * g™P»i i r r o d o I c*nė perijodinė spauda vis dau pastebimas jų trumparegišku-
1 tendencijos lietis su jomis. giau pereina į liberalų įtaką ir mas. nepramatymas sovietinių 

Kaip su mumis? socialistinis atspalvis joje men- tikslų. Kaip Rusijos revoliucd-
Sunku šiandien numatyti rai- kėja. Ypač Amerikoje tokia ten i joje tvirčiausią žodį tarė jos 

dą, kokia vyks po to, kai oku- dencija ir sunkiai išvengiama | didikai, taip ir šio krašto kapi-
puotos Lietuvos lietuvis atgaus Kai dėl prieauglio, tai taip pat j talo valdytojai savo pavojingu 
teisę laisvai rikiuoti savo gy- panašus reiškinys. Išauga ne- j Aidimu su ugnimi gali šalį į-
venimą. Kad šalia krikščionis- mažai liberalinių nuotaikų žmo j stumti į pražūtį, 
kųjų reikšis ir kitokie sąjūdžiai, nių, o socialistų prieauglio lyg j J. A. Valstybės su Atlanto 
žinoma, reikia sutikti. Tačiau, ir nesimato. Tai gyvenamųjų! Chartos (kartu su Didž. Bri-
ar mūsų socialdemokratai pa- sąlygų rezultatas, aplinkos ir tani ja). Keturių Didžiųjų Lais-
jėgs išlaikyti kiek savitą veidą mokyklų* įtaka 

mato kapitalistinės visuomenės 
evoliucijos raidą, negu tai bu-

1 vo nusakyta marksinio socializ
mo teoretikų. "Toliau stengia
masi akivaizdžiais faktais pa
rodyti, kas privedė prie mark
sizmo kritikos, prie bent dalinio 
atsiribojimo nuo jo. Galima 
džiaugtis, kad ne jauno am
žiaus mūsų politiko tikrai pa
jėgiama įžvelgti tuos pasikeiti
mus ir drįstama, daryti iš to 
reikalingas išvadas. Tačiau ar 
tas išvadas padarius socialistų 
sąjūdis belieka tuo, kuo jis bu
vo, tai jau kitas tame straips
nyje nenagrinėjamas klausi
mas. Tačiau straipsnyje gyvai 
h* vertingai paliečiamos mūsų 

,. - z * , , . - laikų visuomenes lengvabudis-zmogų žmoguje* (autoriaus pa- . . . . . , „ ; „ J „ „ ,__,-.I \ XT TV . , K. Į ku rna žymes u* jos pavaizduo-~~ Ne taip jau lengva to-

iygybe. T*ir>-pat^ž^g-fe 4$ hu
manistinę civilizaciją" skamba 
gana miglotai. Bet tolimesnis 

brėžta) 

skaičiuotas. Pirmiausia, Chruščevo ultimatumas užklupo Vakarui J* ^ ^ ^ p a r a k S ^ sąvoka su 
sąjungininkus iš netyčių. Svarstyti Vokietijos sujungimo klau- J F 

simą, kurį jie norėtų iškelti Berlyno krizes proga, tie sąjun-
Įpninkąi pasirodę nepasiruošę. O, kai jie pradėjo tuo klausimu 
kalbėtis tarp savęs, valstybės sekretoriui J. F. Dulles prireikėjo 
skubiai apkeliauti Londoną, Paryžių ir Bonną. Kai kovo 15 d. 
yra numatyti keturių didžiųjų Vakarų valstybių užsienių rei- į ^ z y k u s i o socialis-
.fcalų vadovų pasitarimai Paryžiuje del atsakymo Maskvai l Josį t o a i š k t ^ pasisakymą už demo-
pasiūlynrrus Vokietijos reikalais, tenka daryti išvadą kad ir as- ' ** ~ 
meniškų Dulles pasikalbėjimų su Mcmillanu, de Gaulle ir Aden-
aueriu *eužteko esantiems Vakaruose pažiūrų skirtumams iš
lyginti.'** 

jamos gyvenimiškais faktais. 
Nurodęs, kad visuomenės su-
demokratinimas, kuriam dabar 
so 

PRAEITIES ĮVYKIAI ŠIŲ DIENŲ 
ŠVIESOJE 

EDVARDAS ŠULAI TIS, Cicero, DL 
Leninas kartą yra pareiškęs, Amerikiečių prisidėjimas 

kad labai naivus yra tas, kuris 
galvoja, jog pasaulinę revoliu
ciją komunistai galės įvykdyti 
vien tik savo rankomis. Jis tei
gė, jog komunistams padės ki-

vių bei Trumano Dvylikos Punk 
į.ų paskelbimu į pasaulio istori
ją buvo įrašytos kaip kovotojos 
už visokeriopą asmens ir vals
tybių laisvę. 

Poetas Stephen V. Benet dar 
TT jo Pasaulinio karo metu pa
rašytame veikale "Amerika", 
kalta apie pasaulį po karo ir 

Toliau einant, reikia prisimin pabrėžia, jog Amerikos vienin-
ti ir amerikiečių duoklę komu- t e l i s tikslas esąs taika, bet ne l 
nizmo įsigalėjimui, ypatingai 
tuo metu, kada jam jau buvo 
grojamas mirties maršas. Kada 

fcaldemokratei-vfeai pritaria,; ^ ^ ^ to. nesuprasdami ir * fe i 1 t o k i e & a i gent ines armijas bu 
yra tik priemonė, autorius sten-' J*^0*™1- vo nugrūdę iki Volgos, į Sov. 

- , . . . . . . giasi atsakyti į klausimą, kas :
 v ^? a n lJ^ne. *' P a m a 3^'- Sąjungą pradėjo plaukti ameri-

destymas yra žymiai aiškesnis f,. i_ 1 — J-t • i-_* me> kad jau Rusnos revoliucija , — . . . . , , . . . . . 
. . . J . ' . toliau, koks iš tikrųjų socialistų . ^. T . . AJ: + . . J _j kiečių ginklai, maistas u* biho-
ir jame oene pirmą kartą raa- g ą j ū d ž i o t į j^as. """" """""" 

&AS BCTU, <?EI SAKYTI SKIRTUMAI BCTŲ NEteLYGINTI? 
Į sovietų notas JAV, Anglija, Prancūzija ir Vakarų Vokie

tija atsakytų tuomet pagal savo atskirą nusistatymą. Tai yra, 
Bonna tuomet atrėžtų sovietams, kad be laisvų rinkimų vi
soje Vokietijoje ir kalbos negali būti apie Vokietijos sujungi
mą. Paryžius, kuriam tas sujungimas nelabai ir rūpi, taip pat 
reikalautų laisvų rinkimų. O JAV ir Anglija pasirodytų lanks
tesnės, sutikdamos ii* su "kitokiais "Vokietijos sujungimo bū 

kratinį socializmą ir ryškesnį 
atsiribojimą nuo marksizmo. 
Mėginkime kiek pasekti straips
nį. 

Prof. J . Kaminskas pradžioje 
primena 1943 m. pogrindiniame 
Lietuvių Fronto laikraštyje iš-

nai dolerių. Amerikiečiai kar-
Nori įprasminti gyvenimą 

Straipsnyje sakoma: "Užtik
rinę daugumai vakariečių duo
ną ir laisvę, socialistai pagaliau 
susirūpino eilinio žmogaus su-1 kilo anarchija ir tada bolševi 
gebėjimu naudoti savo, palygi- į kai be didesnio vargo susidoro-
nus, sočiu ir laisvu gyvenimu i j D su bevaliu Kerenskiu, pa-

Į įrodė Lenino žodžių teisingumą. 
! Carą tada nuverti ne bolševi- , . . . . . , 
'kai bet didikai su titulais. V ^ f c ! ? . ^ I ^ ^ , ^ 0 ^ ^ . . . . nkoje ir Vokietijoje, paklojo 
liau socialistas Kerenskis u* j o : . - , . - ,• \ , .:, 
, x ., . , . tūkstančius gyvybių, atrodo, tik kompamja suteikė komunis- . . ?-. . 7, ., . .t ,. , , , , ^ tam, jog galėtų bolševikus paštams pilną vaLą is ko krašte , ,, .. . . . v, . . . . J__3_ _5 -L.-.-_ :_ i. J- L-12 : kelbti nacių 8utnuškintojais. 

Jie tada sustojo prie Berlyno 

karas. Jo žodžiais'tariant, Ame
rika siekianti taikos, taikos ne 
kapų, bet gyvųjų, taikos ne ka
lėjimo kameros, bet laisvojo 
pasaulio laisvųjų tautų. 

Šiandien jau mes pradedame 
nekantrauti kada į pasaulį nu- ~"*t 
sileis ilgalaike taika, nes da
bartiniai įvykiai nieko gero ne
žada. O pasaulis iš tikro jos 
yra ištroškęs, ypatingai, kada 
raudonieji įvairiose pasaulio da-
lvse žvansrina savo karo kir-

Dar gražiau sovietai apstatė 

prasmingai (autoriaus pabr.). grobdami valdžią į savo ran-
reikštą mintį, kad po karo (jau į Vadinasi, paaiškėjo; kad mate- kas. 
praėjusio) krikščionybė liksian-1 rialinis gerbūvis nėra ir negali Panašių pavyzdžių galima ras 
ti vienintele kūrybiška jėga, pa- Į būti vienintelis tikslas, kad rei-1 ti ir daugiau, štai, anjlai pa- amerikiečius Japonijoje. Čia A 
jėgia atkurti materialiai ir mo-1 kia žmogų ."jdvasuiti", kaip į gelbėjo Jugoslavijos komunis- merika ilgą laiką kariavo prieš 
raliai suniokotą pasaulį. Sočiai- f pats autorius 'sako ar cituoja Į tams, II-jo Pas. karo metu iš- japonus, tapiau Sov. Sąjunga. 

toT'DTp^ties^Berlyno Angu į t a i p T a T i ^ «"»• Michailovičių ir j nors ir prašoma, ii?ą laiką del-
sutikti su pVrleidimu ^ a r ų ^ u s l s i e k l n o su Berlynu kontrolės į n a s a v ^ « * " * « * * susmuki- dar g e r t a i sbriasi nuo knks- p„d«dami remti Tito. Cekosto-, sė ir nesijungė į kovą. Tačiau 
Rytu Vokietijai, tuo tarpu JAV ir Prancūzija, o juo labiau Va- l m ą ' I č l ^ u š k ^ > t u kausimų suprati-Į vakijos- prezidentas Benefes kada japonai jau buvo nuspren-i 
karų Vokietija, mano, kad bolševikų sudaromos tokiam susisie-

vius. Mums dabar dar nebeaiš-
ir laukė, kad sovietų armija )<u __ kaip bus su laisvąja žraa 

nijos dalimi — ar jos daugu
ma nepaseks Lenino pranašautu 
keliu? Tikėkimės, kad ne! 

' 

triumfališkai ten įžengtų ir pa
sidarytų nugalėtojais. 

čioniškojo tų klausimų suprati- Į vakijos-
Toliau autorius neneigia krik mo; stengiantis apibūdinti šianipats padėjo komunistams už-idę kapituliuoti, sovietai irgi sa

kiniui kliūtys turėtų būti pašalintos reikalui esant, tankų p a - l į f ^ f ^f™*™ f ^ 5 ^ | J ^ » socializmo tikslus ei-; grobti tą kraštą, prašydamas i vo nosį čia įkišo. Nors jiems 
i bet non-parodyti, jog tai neraįtuojama austrų socialdempkra-i sąjungininkų išlaisvinimo darbą kariauti prieš japonus berną? 
vienmtefe pokario jėga, kad so- tų naujos programos pirmieji pavesti "broliams slavams". ! nebeteko, tačiau ne tik užmo-

galba. 
Aišku, kad toks atsakymų margumas tik paskatintų Mask

vą raustis toliau į Vakarų sąjungininkų nesutarimus. Šaltasis 
karas Beriyno atveju jos būtų laimėtas. Ir ar ne dei tokio įsi
tikinimo CSiruščevas, tyčiodamasis iš Vakarų sąjungininkų pa
stangų susitarti dėl atsakymo sovietams, pasiūlė pripažinti Va
karams*'Šaltojo karo laimėjimą? Bet nepamirškime ir to, kad 
tikrai pasijuokia tas, kuris juokiasi paskutinis. Vakarų pasi
tarimai tebeina, ir, kol jie nėra baigti, Chruščevo pasigyrimas 
šaltojo kare laimėjimu yra mažiausiai perankstyvas. P. Dailidė 

— Vi^os materialines aplin
kybės tėra laikinos; dingus 
laikai dingsta ir jos. Tad te* . 
ra vvm? tikroji realybė —i mū
sų siela. įtaikąs neturi ant jos 
galios nes jis nėr? tariamoji 
tikrenybe, o ji — tikra, 

—M. Poffcauskaitfc 

JO 
NE 

— Tokia tarnyba, ką gi veiks. Gal ir nenorėtai 
žmogus, bet neišmano, kaip kitokiu būdu pelnytis sau 
duoną... 

— Neteisink, Motiejau! — karštai replikavo ku* 

Kai Mikojanas lankėsi Jungtinėse Amerikos Valstybėse, jis 
jieškojo galimybių čia tartis dėl praplėtimo prekybos tarp JAV 
ir Sovietų Sąjungos. Rimtesnieji ir bolševizmą geriau suprantą 
amerikiečiai jam atsakė, ar negeriau būtų pradėti kalbėtis apie 
brangiausią prekę — žmogaus laisvę. Tesuteikia sovietai pūna . .. . „ 
kusvį p a v e r g t o m s tautoms ir visiem* Rusijos žmonėms, ta- ̂  ***** ~ - ^ J ^ 1 * 8 ' s ą ? n m « a 8 į ? * " ? t o k l < * 
da bus fengva jam ir kitiems Rusijos atstovams kalbėtis ir apie d u o n o s nevalgys. Verčiau jau badaus! Išdavikas, pa-
bendros prekybos reikalus. 

PREMIJUOTAS ROMANAS 

(Tęsinysl 

• 

-

Pietinės Korėjos prezidentas Syngman Rhee, jau sulaukęs 
83 metų amžiaus, tebėra darbingas. Vasario 3 d. jis pareiškė, 
kad 1960 metų rinkimuose jis ir v*ėi bus kandidatu į prezidentus. 
Visą amžių kovojęs dėl Korėjos laisvės ir nepriklausomybės, 
Šis vyras ir gilioje senatvėje nenori išsijungti iš tautinių ir 
valstybinių' darbų. Jo darbų nuopelnai Korėjai yra stambūs ir «arbingt > UlIįH'" 

Pastebimas džiugus reiškinys, kad po visą kraštą gana 
sparčiai plinta studijų klubai, kuriuose dideliu susidomėjimu 
Studijuojami katalikiškieji socialiniai principai. Įdomu konsta
tuoti ir tą faktą, kad ir darbdavių tarpe plinta šis sąjūdis. Ir 
gerai. Juk popiežių socialinės enciklikos buvo paskelbtos lygiai 
vistf pasinaudojimui, o neyieu darbininkams. 

taikūnas, koks jis bebūtų, visada man biaurus ir smerk
tinas: 

Saulė bučiavo žemę i r sakė: labanakt! Svečiai pa
noro atsipūsti, pajudėti. Vienas po kito kilo nuo stale* 

J U O Z A S ŠVAISTAS t P 3 ^ 0 8 nuotaikos ir gana aktyvus. Gal paveikė keli gėrė, tai jau, kad būtų „maena" ir kojose šilta. 
stikleliai, išmesti prie bendrojo stalo. Navickas jokių Antrasis veiksmas nusitęsė iki vidunakčio. Pirma-
svaigalų nevartojo. Tenkinosi duonine gira. Buvo vi- sis pradėjo dėkoti ir atsisveikinti klebonas Oleka Vie-" 
sai blaivus ir kaip visada linksmas, giedras. Jis neiš- nus jis patraukė savo pavyzdžiu. Kiti nė nemanė dar 
kentė nepalietęs opiausio savo draugo skaudulio. 1 sk.rstytis Daug atsirado kalbos Jaukesne, arčiau 

— Kaip tavo reikalai, Vincai? Gal jau pasisakei prie širdies pasidarė pati aplinka. 
ir išsiaiškinot? * y Vakaro garsai nebuvo nutilę ir toliau, už sodybos 

Kudirka atsiliepė ramiau. Vis dėlto jo balsas per- ribų. Naktis buvo prisisunkusi nesugaunamo ilgesio, 
simainė ir pasigirdo graudulio tonai: nebaigto pasitenkinimo. Šioji naktis nevargino, i r mie-

— Ne! Viską tebenešioju krūtinėj. Kiek kartų gas neglaudė blakstienų. Naktis bėgo greitai, labai 
buvau besirengiąs, tiek nepavykdavo. Pažvelgęs į tė- trumpa atrodė ji. 
vą, nesurasdavau nei įžangos, nei tolesnio tinkamo žo-
džio.... 8. * 

- ^ O juk reikės kada nors? Tariamasai dėdė buvo apnakvintas Vinco kamba-
— Tatai ir blogiausia, kad reikės... Kiekvienas ne- ryje. Abudu sutilpo. Vincas atsigulė sofoj, o dėdei ui-

pagydomas ligonis aiškiai žino, kad beliko tik mirtis leido savo lovą. Daug nebešnekėjo. Ritą rytą laukė 
Bet vis dėlto diena po dienos užsimiršta ir patenkintas, kelionė atgal. Stačiai, trumpai dėdė paklausė: 
Taip ir aš. Dabar atidėjau iki rudens, kai prasidės — Aš norėčiau, Vincai, i r tave pasiimti drauge, 
mokslas gimnazijoj. Šiuo metu turiu savotišką pla- Kaip tu į tai pažiūrėtum ? 

. • 

-

Kiekvienas teisinosi: kas arklių ėjo pažiūrėti, kas pa- Paslaptis 
sižvalgyti, 6 kiti dainų ir armonikos pasiklausyti 

Dainos ir armonika skardėjo-visur. Vietomis gar* 
siau, triukšmingiau, didesniame būryje. Kitur pasigirs* 
davo vieniši, atskiri garsai, kupini ilgesio, nepasiektu, 
troškimų, lyg skundas koksai. Ežeras irgi dainank 
grojo. Laiveliu daug, visi prikrauti Jaunatviško juok i 
išdykavimo. Lakštingalų nebesigirdėjo: jos buvo nu
slopintos ar išbaidytos. 

Abu klierikai vaikščiojo pakrante. Kinko pap'.nkš-
čius akmenėlius. Atsimindami jaunesnių metų dienas, 
svaidė vandens paviršiumi ir skynė „kopūstus". Var 

•* 

-> 

*s» 

niuką. Vincas vos nepašoko iš sofos. Be galo lengva ir 
džiugu pasidarė. Ko jis norėjo ir karštai troško, įvyko 
savaime. Nereikėjo nei dažnų kostelėjimų, nei sunkiai 
sugaunamų žodžių, kaip per egzaminus. Juk jis pats 

— Ne. Kokia cia paslaptis, jei ryt ar poryt vis-
tiek sužinosi. Tuo tarpu, kol nėra dar faktas, nuty
lėsiu... . 'buvo besrengiąs apie tai kalbėti. Tik suko galvą, kada 

Kalba nutrūko. Pasivaikščioję svečiai vėl rinkosi! prisitaikyti ir kaip diplomatišku būdu išsireikšti, kad 
I seklyčią. Kunigas Kolyta pasikvietė klierikus. Sek-, nebūtų nei pasisiūlymas, nei prašymas. Veikiai atsi-
lyčioj jau degė didžiulė palubėj kabanti žibalinė lem- liepė: 
pa. Platus dubens pavidalo gaubtuvas atmušė beveik — Mielai sutinku, dėde: Jei tik neapsunkinsiu... 
visą šviesą. Stalas vėl; kaip turtingoj valgių parodoj, — Koks čia apsunkinimas! Sudarysi man kompa-
buvo patrauklus, šįkart prisidėjo dar ir samavoras. • ni ją. Abudu naudingiau praleisim laiką. Nuobodžiauti 
Jis šnypštė ir pūkštavo, kaip koks mažas garvežėlis. neteks — garantuoju... 
Arbata maginosi vadinamieji ponai. Pats Kudirka irgi Tėvą ir pamotę, kai išgirdo rytą, nemaloni s'aig-

žėsi kat ro akmenėlis daugiau kartų pašokės į viršų, a i - ' mėgdavo po svaigalų atsigaivinti stipria arbata. Kiti mena sukrėtė. 
Jis ba** svečiai, kaimo buities, to „pirarsaio" nepripažino. Jei* (bus daužau) 

i 

. * 
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"ATSARGINĖS" LIETUVOS 
KLAUSIMAS 

SALOMĖJA NARKEUCNAITfi, Brooklyn, N. Y. 

NEW YORKAS. — Siaurinė- tų valdžia pasirašyti atitinka-
je ir Lotynų Amerikoje gyve- mą autonomijos sutartį ir tin-
nančių lietuvių tarpe via labiau kainai darbą pradėti Esą, Hon 
pradedamas jausti susidomeji- duro politinės ir gamtinės ša
mas pereitą vasarą prof. Ka- lygos kiek patyrinėtos, todėl 
zio Pakšto iškeltu sumanymu dabar tereikėtų ištirti lietuvių 
studijuoti planą Britų Hondu- j finansines nuotaikas bei prita
rė įkurti atsarginei Lietuvai, j rimą kolonizuotis. Jeigu gi pa-

Tokių įspūdžių teko susida- į aiškėtų, kad realaus pagrindo 
ryti čia, neseniai turėjus progos! nėra, tai ir visas Žaliosios At-
pasikalbėti su pačiu profeso-' žalos sąjūdis galėsiąs ramiai 
riumi, New Yorke apsilankiu- j likviduotis. 
siu ir dalyvavusiu įsteigime ra
telio, kurio tikslas yra visu rim 
tumu pastudijuoti tokios mažy
tės Lietuvos įkūrimą. 

Jau veikia penki klubai 

BOMANT1«BOM PRIEMONĖM 

:"""'•' wp«*5snf 

Tai jau buvo iš eilės penktas 
toks ratelis, o dabar girdėti, 
kad ir daugiau kur esama en
tuziazmo tokius ratelius steigti. 
Tie rateliai, kuriuos provizori
niai vadinama Žaliosios Atžalos 
klubais, jau veikia VVashingto-
ne, Chioagoje, Detroite ir Sao 

Kokia gi ta atsarginė Lietuva? 
Pusės miL dolerių suma, ku

rią profesorius mini, reikštų 
daugiau, nei kuklią pradžią, bet 
pačiai pradžiai, jo manymu, už
tektų ir ketvirčio mfl. doL, kada 
tenai galėtų įsikurti bent apie 
255 šeimos, viso šimto asmenų, 
kurie būtų pirmoji atsarginės 
Lietuvos fazė. 

Ilgainiui, ligi pilnos Lietuvos, 
pagal profesoriaus planą, reikė
tų dar trijų fazių. Vadindamas 

tūraliu prieaugliu ir naujų at
eivių banga. Galima būtų jau 
turcti savo gimnaziją (kolegi
ją), o keletas parapijų jau ga
lėtų rūpintis savo lietuviškos 
vyskupijos steigimu. Čia iš kul
tūrinės autonomijos tektų per
eiti į teritorinę autonomiją, kas 
reikštų kūrimą nuosavos vals
tybės su autonomijos funkcijo
mis, ir jų apimtis pareitų nuo 
susitarimo su Londonu. 

Ketvirtoji fazė 

Paskutinė fazė — ketvirtoji 
— universitetas — prasidėtų 
po kokių 25 m. Ji daugiausia 
remtųsi natūraliu prieaugliumi, 
mažiau ateiviais, bet visdėlto iš 
12 tūkst. gyventojų, kurių pa
siekus baigtųsi trečioji fazė, bū 
tų galimybės pasiekti 60 tūkst. 
Gi prie tokio skaičiaus, jau ga
lima būtų steigti ir lietuvišką 
universitetą turėti savo smul- j 

cias dominijos teises ir jstoti C a I i f a t l i k f 8 3 4 0 0 m y l i ų k e l i o 
į Jungt. Tautas. Sostinėje, be Prezidento jam pamatyti nepasise-
abejo, būtų operos ir dramos ke, tačiau jis apie savo kelionę 

| teatrai Į parašysiąs knygą. Kelionę raitelis 
Ilgainiui tokioje mažytėje i r Į Padėjo gegužės mėnesį. (UPI) 

" v i ? 2 7 ^*, ^l88* t y r e >
B r a z i l i i o s nesipraiino, tad ir psichologiš-j tik 600 asmenų, kuri turėtų 

""""" kai jiems tai atrodo sunkiau Į talpinti mažiausia 1,50d sėdin-

Paulo (Brazilijoje). New Yorke į a s ĮP^titucijų vardais, jisai vaiz j demokratiniais pagrindą* "tvar 
duojasi šitaip: pirmoji fazė, ku- k o m o j e Lietuvoje galėtų gerai 

minėta, vadintųsi pradžiai įsirašė dešimt narių. 
Kadangi studijų kelionę per-, 

eitą vasarą profesorius atliko 
savo privačia iniciatyva ir lė
šomis ir jokie oficialūs finan
suotojai už jo nugaros nesto
vėjo, tai ir toliau manoma, kad 
tas pats sumanymas tiek tegaus 
pritarimo ir paramos, kiek pa
tys lietuviai juo domėsis. Gi 
šitokių klubų steigimasis Šiau
rės Amerikoje ir gausūs laiš
kai, kuriuos profesorius gauna 
iš Lotynų Amerikos bei kitų 
kraštų, tai vis naujo pritarimo 
ženklas. 

Tačiau finansų, kaip profeso
rius sako, dar nematyti, o be 
jų negali steigtis nė atsargine 
Lietuva. Todėl ateities uždavi
nys — ištirti išeivijos nuotai
kas ir jos finansinį pajėgumą 

žmogaus, kuris jau nuo seno 
n jau minėta, vadintųsi pra- j gyventi apie 400 tūkst, tačiau : studijuoja įvairias galimybes 
džios mokykla. Tos 25 šeimos j gerai vykdant industrializaciją įkurti pastoviam lietuviškam 
jau turėtų ir pradinę mokyklą, į įr plečiant prekybą, galėtų ir I kampeliui, "kuris paliktų pas-
savo koplyčią, stambieji ūkiai i dukart ar triskart tiek. Cia, ži- tovų ženklą pasaulyje", kaip 
gaTėtų verstis ūkininkyste, ma- j n 0 ma, turima galvoje lietuviams jis išsireiškia. 
žesni — vištų ir kakao augini-i kurtis priimtinoji pietinė kraš- Šis prof. Kazio Pakšto pa

to dalis, apimanti apie 12 tūkst. siūlymas yra pirmasis po to, 
kv. km., nors visas kraštas sie- kai jis, pastudijavęs Madagas-
kia 23 tūkst. kv. km. j karą ir radęs jį politiškai ne-

Tai būtų maždaug trečdalis tinkamu, pradėjo domėtis cent-
dabartinės Lietuvos. Ten ma- riniu Quebecu 1924 m. Vėliau 

mu. Vėliau, sąlygas ištyrus, ga
lima būtų pasukti į pramonę,) 
tada kaimas palengva vystytųsi 
į miestelį, atsirastų daugiau kai 
mų. 

Atsarginės tėvynės buvimas žas pavojus lietuviams paskęsti 
jau būtų užtikrintas pirmosioms svetimųjų tarpe, jokio pavojaus 
sodyboms paaugus iki tūkstan
čio gyventojų. Tada prasidėtų 
antroji fazė — progimnazija. 
Pramonė ir prekyba imtų vys
tytis, atsirastų progimnazija, 

būti okupuotiems, kraštas da
bar primityvus, bet teikias dau 
gelį progų įkurti nuosavą kam
pelį, savo darbu ir nieko ne
skriaudžiant, o tik apgyvendi
nant dar niekieno neužimtus 

politines sąlygas, 1930 m. studi 
javo Angolą, Pietine Rodeziją 
ir Tanganiką. 

Karo metu jisai buvo susi
domėjęs Mingamo kraštu Que-
beco pajūryje, Matanuskos slė-

| niu Aliaskoje, pietine Argentina 
ir Naujų Hebridų salomis. Da
bar, pereitą vasarą nusikėięs 
į Britų Hondūrą, tenai pakelia
vęs ir pasikalbėjęs su britų val
džia, jisai pirmą sykį išeina su 
konkrečiu pasiūlymu. 

Nesijaudina dėl kritikos 

Kaip kiekvienas sumanymas, 
taip ir šis, lietuviškoje visuo
menėje neliko be atgarsio, ša
lia entuziazmo, kuris reiškiasi 
Žaliosios Atžalos klubų kūrimu, 
pasigirdo ir skeptiškų balsų. 

Dėl jų profesorius nenusime
na. Jisai sako: 

— Dėl pasireiškiančio skepti
cizmo ar neracionalios kritikos 
visiškai nesijaudinu. Skepticiz
mas irgi juk turi gyvenime sau 
vietos. Ir a š kaikuomet kaiku-
riais klausimais palinkstu skep 
ticizman. Tai visiškai natūralu. 

Kadangi atsarginės Lietuvos 
steigimas nėra koks įprastinis 
reikalas, bet išplaukiąs iš tau
tos tragizmo ir labai pavojin-; ^ 
gos geografinės padėties prie *" 
Nemuno, tai jis didžiumai gali 

kti keistu ir dėmesio nevertu 
klausimu. 

Atsargines tėvynes užjūriuo
se turi tik keletas tautų — an-1 
glai, prancūzai, olandai, belgai, J 
ispanai ir portugalai. Lietuviai 
prie tokios minties niekados i 

įmanoma, — baigė profesorius. 
u 

Daug piligrimų 
Prancūzijos miestą Ars, ku

riame gyveno ir mirė šventasis 
klebonas kun. John Vianney, 
per metus aplanko 300,000 mal 
dininkų, iš jų 6,000 kunigų. 
Meistely tėra tik 500 gyvento
jų. Vietos bažnyčioj tesutelpa 

čių žmonių Dabar šioje vietoje 
norima pastatyti naują bažny
čia ir todėl daroma riakliava. 

u it A i» i \ s K \ s 
4. G. TELEVTSION 00. 

2512 W. 47U» St., TB fh&M 
rv, KADUAi. Hi-Fi. vesiNTtrvAi 
Hardavuruia-uuByaiaa. Sek. 

RIN'OS & VANDENS 
NUTEKAMIEJI VAMZDŽIAI 

(Gutters & Dovvnspouts) 
STOGAI IR DŪMTRAUKIAI 
UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS 
Dedame n a u j a s plieno (coppe-

alloy *teel> rina*. kuriu nereikia da-
^ U . Taisome rinas ant senų namų 
iSsmaliname « vidaus ir nudažome! knvgoje atsispindi skaidrus opti-
* P t o « S r »r W SS?rJSSi ^ u & nnzmas.^AUtorius davė tikrai pa-
*ome, remontuojame arba naujai traukiančių, gražių, iš knygų ir re-
»t'^?'*1kJ)? ,mtr&uklU8 be4 "smok*, alaus gyvenimo pavyzdžių... Knyga 
^J!272Jl?7S55£2tt ******* *labai w » *•* 
su* namo dažymo darbus is lauko. ' £*». kalbėtojui ir kiekvienam, jieš-
££V£!?e „tuckpointiiųr. — muro | kančiam kilnių minčių skaitytojui". 
remontą, E ^ ̂  apsidraudė ' y ^ ^ ^ ^ ^ J ^ p ^ 

METAI S U DBBVU 
šitokiu pavadinimu tik ką iš

spausdinta nauja knyga, kur yra 
turiningi pasiskaitymai kiekvienam 
betų sekmadieniui ir šventadieniui. 
š] veikalą apibūdindamas dr. Ign. 
Urbonas rašo: "Knyga skaitoma 

{labai lengvai, nenuobodi. Visoje 

Darbas garantuojamas. Atdara dien<* 
ir naktį. 

LAundale 1-6047 arba 
ROck»«U 2-8778 

kis. Knyga turi 239 pusi., papuošta 
dail. A. Rūkštelės pieštu viršeliu, 
kainuoja $2, gaunama Drange. 

PERKRAUSTYMAI - MOVING 
Pigus, sąžiningas darbas. Viai apdraudimai Del arHmų h-

tolimų distapciju. saukite sekančiai -

ANTANAS VILIMAS 
S415 ^O. IJTUANICA AV1L, CHICAGO, DLL. 

Telefonas FRoatier 9-1882 

radijas, laikraštis, gal pora pa
rapijų su savo bažnyčiomis. Tai j plotus ir įkuriant augštos kul-
įvyktų kokio dešimties metų tūros lietuvišką valstybėlę bri-

1 T o r g a n i n i u s l u ^ j ^ i r U k i š e i v i j o s jė" t u valstybių bendruomenėje. 

toa^frto* arit-y^'inST 2 | ? ° ^ č i a fa2ė - VT**** bQ" Na° •enD stadiJavo kra6taH 

liosios A ^ c T S r tinklas." Itų ^Tent°5 fff iui *****-' +
T o k i a .** T

a ^ t i e 6 m ^ s ir 
Į ius iki penkių tūkstančių, na- atsargines Lietuvos idėja to 

Jau arti 200 norinčiu vykti ' ••- .,• • » .; • - •-,>. ..•• . . . - • • 
Dabartinėmis profesoriaus ži 

niomis, pagal laiškus ir žodžius, 
į tokią atsarginę Lietuvą no
rinčiųjų vykti atsirastų apie 
200 lietuvių iš Šiaurės Ameri
kos. Tačiau jų finansinis pajė
gumas negalėtų būti didelis, tai 
ir neką tenai galima būtų nu
veikti. Tik gerai suorganizuo
tas pavienių žmonių kapitalas 
galėtų ką-pradėti, o be to, da
bar dar stinga organizatorių 
ir reikalingų įvairių rūšių spe
cialistų. 

Jei atsirastų lėšų, profeso
riaus manymu, žmonių pakanka 
mai atsirastų iš Pietų Ameri
kos, o gal ir iš Vokietijos. Be 
to, profesoriaus manymu, rei
kėtų tik pradžios, nes, pirma
jai šimtinei prasigyvenus, į at
sarginę Lietuvą jau ir daugiau 
lietuvių galėtų atsikelti — jų 
galėtų atvykti iš Brazilijos, U-
rugvajaus, Argentinos, Vokie
tijos, o gal ir iš Sibiro, jei 
sovietai sušvelnintų savo režimą 
ir žmonėms leistų išvykti. 

Tš Siaurės Amerikos lietuvių 
profesorii^ labiau besitiki mo
ralinės ir finansinės paramos, 
panašios, kokią dabar Izraelis 
gauna iš Amerikos žydų, kurie 
patys" nevyksta ir nesikuria te
nai, bet kurie savo pinigais ir 
įtaka Amerikoje remia tą vals
tybe. 

Ko reikėtų pradžiai? 

Taigi, pačioje pradžioje, kad 
galima butų įkelti koją tame 
Britų Hondūre, reikėtų nusipirk 
ti žemės. 0 ją pirkti galima bū
tų ir individualiai ir kolekty
viai Bendrovė už 150 tūkstan-
čių dolerių galėt nusipirkti skly
pą iki 30 tūkst. akrų arba 12 I 
tūkst. hektarų. Tai būtų nedi
delio valsčiaus plotas, maždaug 
16 km. ilgumo ir 8 km. platu
mo. Pavieniai sklypai galėtų 
irgi būti, bet jie bent kiek dau
giau kaštuotų, ir kurtis reikėtų 
suglaustu kaimu, kad galėtų į-
sisteigti mokykla ir kiti reikalin į 
gi vienetai. 

Profesomu8 manymu, šiuo 
metu reikėtų bent puses milio-
no dolerių, jei norime su bri-

^ ^ ^ ^ ^ ! ^ n 

PASKOLOS PIRKIMUI N A M Ų — 
nuo I meta iki 20 metu, lengvais mėnesiniais at
mokė jimais. Nuošimčiai nno 4%% Iki 6 * . 

Tanpvtojams mokame sagstąs dividendas. 
Indeliai apdrausti Od $10.060.00 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS'N 
4071 Archer Ave.f ; vakarus nuo California A ve. 

CHARLES ZEKUS, Sekretorius 

OFISO VALANDOS: 
PirmaOieniats, antrad., penktad ir šeštad. » v. r. iki 4:30 p. p 
Trečiadieniais uždaryta visa di»na Ketvirtadieniai* 9 v»l fr-
™ ik; a vnl vak T̂  

^J^njgugKpgugfrič^jgii^iu^ 

Mes 
mokame 

Augsta. 
Dividendai 

MIDLAND * » * 0 METU 
VTSU LIETUVIŠKU 

KOtONUU 
SAUGiAusu m 

i KUNINGIAUSU 
TAUfVMO 

I I N O I O V I 

4088 ARCHES AVENUE. TeL LA M71f 
AUGUST SALDUKA8, 

^ = 

8 2 . 3 3 8 . 0 0 
Plius taksai 

1 9 5 9 BUICK LE SABRE 
2-įM DURŲ SEDANAS 

Su visais standartiniais įrengimais. Pasirenkate 
juros tinkamą spalvą 

"Tik Milda geriausiai aptarnaus" 

Lietuviška Prekyba - M I L D A B U I C K Ine, 
907 W. 35fh St.. Chicago 9, III. ' U 3-2022 

NAMAS PARDUOTAS! 
Naujausių Prekių už $250,000 

skubiai turi būti likviduota. Nuolaidos 50%-75% ant visu prekių. 
Ueiuvlų Prekybos Nainy paštetas parduatas — visos prekes naujausia stilių likviduojamos. 

NAMAS TURI BOTI PAUU0SU0TAS NAUJIEMS ŠEIMININKAMS 
SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI 

.• U 

.mą* i* 

A t^ f t . PEČIAMS ALIEJŲ 
^ 2 2 ^ IR ANGLIS ^ N U 0 < L 

PRISTAT0M TUOJAU PAT 
f VISAS MIESTO DALIS 

Saorn* b*Jdp perfcraanty— asoeap torin«p ilsra patyrimą 

S T A S Y S F A B I J O N A S 
2146 Soott HoyM Ave««« TelH. Vl igUa 7-7097 

$59 vertės minkštos kėdes, nylon ar vilnos 
apmušimu $ -| 0 .50 

$200 vertes 2 dalių sofos ir foteliai, naujų 
stilių. Likviduojama ui $ 9 9 - 0 0 

$300 vertes 3 dalių nylon sofos, geriausių 
Amerikos fabrikų $1 4 9 . 0 0 

$400 vertes 3 dalių nylon sofos $ 2 4 9 - 0 0 
VALGOMŲJŲ IR VIRTUVES BALDAI 

Paskiros kėdes, likusios nuo setų $3-00 
3 dalių virtuves Formica viršum setas . . . $ 2 9 - 0 0 
5 dalių Formica setai įvairių spalvų . . . . $ 3 9 - 0 0 
5 dalių Formica setai, vertes $69, likvi

duojami po $ 4 9 - 0 0 
7 dalių virtuves Formica viršumi stalai 

su 6 kėdėmis tik $ S 9 - ° 0 
S dalių valgomieji, riešuto ar ąžuolo medžio $ 9 9 - 0 0 
7dalių valgomieji, naujų stilių, tik $1 2 9 - 0 0 
8 dalių valgomieji, Brazilijos medžio, tik $ 1 3 9 * 0 0 
9 dalių vertes $400 valgomieji, likviduo

jami už $ 2 3 9 - 0 0 
Virtuves kabinetai $ 1 2 5 0 

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI 
Naktiniai staliukai, likę nuo setų $ 1 2 - 0 0 
Brangių miegamųjų, pilno dydžio {vairios 

lovos po $-| 4-50 
Vyriškos komodos, likusios nuo serų . . . . $ 3 9 - 0 0 
Dreseriai su šlifuoto stiklo veidrodžiais, 

riešuto spalvos, likviduojami po $ 6 9 - 0 0 
$300 miegamieji, walnut ir ąžuolo medžio, 

likviduojami už $ 1 2 9 - ° ° 
$350 vertes 3 dalių miegamasis, riešuto 

medžio, po $ 1 4 9 - 0 0 

$400 vertes 3 dalių, 1959 m. stiliaus 
iniegamiejirpo .. $ 1 8 9 * 0 0 

$500 vertes 3 dalių miegamieji geriausių 
Amerikos, fabrikų, likviduojami po . . $ 2 2 9 - 0 0 

- >' t̂  
Šimtai įvairiausiu Drekiy turi buri išparduota neaurint kainos. Paskubėkite - tokios geros 
progos niekad nebus! Krautuve užima pilnus tris lotus ir du augstus. ./«*» 

Lietuvių Prekybos Namai - Furnitūra Center, Inc. 

SVEcIŲ KAMBARIO KAVOS STALIUKAI IR LEMPOS 
$10 vertes lempos, įvairių spalvų, ^j-

likviduojamos po $2-95 
$20 vertes lempos likviduojamos po $0-50 
$30 vertes lempos, dabar tik $9-50 
$40 vertes lempos išparduodamos po . . . . $"| 4.50 
$20 vertes lempų dabar turimieji staliukai po >0.§5 
$20 vertes kavos staliukai, ąžuolo, riešuto 

ir raudono medžio, po $9-95 
Puikiausi paveikslai, gražiausi vaizdai tik . . $9.50 

KILIMAI ' 
Maži kilimėliai — kilimų pavyzdžiai 9 9 c 
Kilimų pavyzdžiai 27"x54" po $4-85 
Kilimų pavyzdžiai 4.16x6 pėdų po $9-95 
Vilnoniai kilimai, įvairių spalvų, 

likviduojami po $49-00 
MATRACAI 

$29 vertes spyruokliniai matracai, 
likviduojami po $"17-50 

$39 vertes spyruokliniai matracai, 
likviduojami po $19-95 

$49 vertes spyruokliniai matracai, 
likviduojami po $34-50 

Hollyvrood lovos su plastic headboard po . . $39-00 
$90 vertes Hollyvrood lovos su puikiais 

matracais po 1 4 9 00 
VIRTUVES PEČIAI, ŠALDYTUVAI, 
TELEVIZIJOS, SKALBIMO MAŠINOS 

Virimui porcelano gazo pečiai, likviduo
jami po — 

Šaldytuvai General Electric, Hot Point, 
likviduojami po 

Televizijos aparatai naujausių stilių 
21" po $ 1 6 9 - 0 0 

Skalbiamos mašinos' 1959 m. modelio po $79-00 

.00 

.00 

3224 SO. HALSTED STREET TeL VIctory 
*£.« 

Krautnvž atidaryta: pirmadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9:00 vaL ryto Ed 9:00 valandos vakaro. Kttonii 
dienomis ano 9:00 valandos ryto Bd 6:00 v a i vakaro. Sekmadienį nno 12:00 valandos dienos iki 5:00 valandos po pieta. 

1 ^ 



Antradienis, 1959 vasario 17 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAOO. ILLTNOTS 
= 

KNYGŲ IŠPARDAVIMAS PAPIGINTOM KAINOM! 
buvo dabar j M O S Ų K O L O N I J O M 

LIKIMO 2AISMAS, Henrikas Lukaševičius. Romanas. L. I * 
1.90 

mm 
buvo dabar 

KĄ m KAIP RAŠYTI Į LAIKRAŠTĮ, Dr. J. Prunskis. 
1950, "Draugas", 46 pusi $0.20 

KELIONES ISPŪD2IAI. Parašė Kun. Pauliukas. 330 pusi 
425 paveikslai. Labai gražiai išleista knyga U . $3.00 

KELIONE PO EUROPĄ, kun. Pr. Vaitukaitis, 1928, 18 p. $1.00 
KOMUNIZMO PAGRINDAI, J. Venckus, S. J. "Laiko 

leidinys, Buenos Aires, Argentinoje, 1954 m.. 152 p. $1.00 
KOMUNIZMAS BE KAUKES. Dr. Juozas Kaškelia. 1955 

m. Montrealis, Kanada, 116 pusi. Kaina . . .. . $150 

Geriausių knygų papiginta kaina įsigyti proga'bus ši vasario mė
nesį. Dienraštis Draugas, šiemet švęsdamas savo 50 metų gyvavimo 
sukakti, 
- Įį% nuo vasario 10 d. iki kovo 10 dienos 

' s k e l b i 

KNYGŲ IŠPARDAVIMO MĖNESĮ. 
Kaip iš- sąrašo matysite — knygų kainos yra labai sumažintos. Drau
gą* yra„perėmęs visos eilės kitų leidyklų išleistas knygas ir dabar į KOVOS METAI DEL SAVOSIOS* SPAUDOS. Redagavo 
bus ratai pasitaikanti proga palankiausiomis sąlygomis praturtinti | 
savo knygyną. ^ 

Papiginimu galite pasinaudoti knygas atsiimdami iŠ Draugo ad-
nnmstracijos arba atsiųsdami pinigus ir norimų knygų sąrašą adresu: 

D R A U G A S 
4545 W. 63rd St. Chicago 29, Ui 
Dar. viena šio papiginimo lengvata, kad persiuntimo išlaidas ap

mokės pats Draugas, Tamstos turite siųsti tik iš šio sąrašo pasirink
tų knygų kainorašty pažymėtą sumą. 

0.15 

.2.25 

.0.75 

.1.90 

1.10 

1.15 

TIKYBINIAI RASTAI 
buvo dabar 

50 p. $0.50..0.35 ANGELAI, Frederiek von Lama, 1950, Chicago, 111 
ARKIVYSKUPO JURGIO MATULAIČIO - MATULEVT 

ČIAUS U2RASAI. Tėvu Marijonų leidinys. 1953 m. 
220 pusL Kietais viršeliais $2 50 

AUŠROS VARTAI, Kun. J. Prunskis, 1949 m. 40 pusi $0 30 
DIEVAS IR 2MOGUS. Prel. Dr. F. Bartkus, kan. Dr. P. 

Aleksa. Išleido Prel. K. Vasys, Roma 1953 m. Didelio 
formato 518 pusi. Minkštais viršeliais $5.00. 

DORYBES, kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC, 1932, "Drau-
_ &" 8P-. 192 p $ 1 0 0 
FATIMA IR MES, Kun. J. Kuamickis. Kieti viršeliai ir ap

lankas, 1955 m. 255 pusi. Pilnai supažindina skaitv-
toii|įg~*» Svenč. P. Marijos apsireiškimu Fatimoje. Kny
ga sttsjrirstyta j 20 skyrių. Vienas iš jų "Fatima" ir 
Rusijos atsivertimas $3.00 

G Y V 9 ^ ' ^ ? V A S I A ' mąstymai kiekvienai metų dienai, I to-
m*j£-kun. dr. J. Vaitkevičius, MIC. TT. Marijonai, 

nJSŠjtP ».00. 
GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, II to

mas, Gavėnia ir velykinis laikotarpis, kun. dr. J. Vait
kevičius, MIC, TT. Marijonai, 543 pusi $5.00. 

GYV<OTr£Į)VASlA, mąstymai kiekvienai metų dienai, m 
toma* VelyWnis laikotarpis iki Žolinės, kun. dr. J. 
Vaitkevičius. MIC, 622 pusi. . . . $500 

GYVOJI ^DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, IV 
tomas, nuo Žolinės iki Advento, kun. dr. J. Vaitkevi
čius, MIC, 672 pusi $500 

KAIPj«g£ENGTI SKAISTYKLOS, E. D M. Vertimas iš 
-afelSkalbos. 1954 met. 56 pusi $0 40 

KRISTOtfS PATARIMŲ KELIAIS, Kun. Dr. K. Matu
laitis, M.I.C. Tėvų Marijonų leidinys, 1929 m. 224 pusi. 
Kietais viršeliais. Kaina $1.00 

MARIJA DANGUJE IR 2EMEJE, Vyskupas Vincentas 
Bri^ys. Knyga skirta gegužės mėnesio pamaldoms. 
L. Knygos Klubo leidinys. liB56 m. 142 pusi. Viršelis 

.1.90 

.0.25 

.3.7.5 

Kun. Vyt. Bagdanavičius, MIC, Dr. Petras Jonikas. 
Juozas Švaistas Balčiūnas. Lietuvių Bendruomenės 
Cbicagos Apyg. leidinys. Išleista talkininkaujant Liet. 
Knygos Klubui. Autoriai: K. J. Avižonis, kun. V. J. 
Bagdanavičius, MIC, Prof. V. Biržiška, K. J. Čegins
kas, D. Lipčiūtė Augienė, Dr. J. Matusas, Dr. J. Pruns 
kis, J. Sangaila, Vyt. Sirvydas, Dr. V. Sruogienė. Vir
šelis dail. Jono Pilipausko. 1958 m. 367 pusi 

LIETUVIŲ CHICAGOS METRAŠTIS, "Nemuno" leidinys. 
Redagavo A. VUainis-Šidlauskas, 244 pusi 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, 8 žemėlapiai chronologiškoje 
eilėje nušviečia Lietuvos etninę padėti nuo priešisto
rinių laikų iki nepriklausomybes atgaivinimo, paaiš
kinimai anglų ir prancūzų kalbomis, išleido Lithuan: r. 
National Council, USA 

MANO PASAULĖŽIŪRA, kultūrininkų pasisakymų rinki
nys. Redagavo Dr. Juozas Prunskis. Aplankas dail. 
Jono Pilipausko. Išleido Liet. Knygos Klubas, Chicago. 
1958 m. 352 pusi 

NEMUNAS, S. Kolupaila, 1950, Chicago, 111., su žemėla
piais, 237 pusi •. $2.50 

PRAEITIES PABYROS, kun. A. Petrauskas. 1934, 192 p. $0.50 
ŽMONIJOS LIKIMAS ŠV. JONO APRETSKIMO KNYGO-

Je, Kun. Vyt. J. Bagdanavičius, L. Knygos Klubo 
leidinys, 1953 m. 406 pusi $3.50 

$5.00. 

$3.50. 

$0.50. .0.40 

$3.50. .2.65 

.1.90 

.0.40 

$2.50 .1.90 

$3.25 .2.45 

1.50 

1.90 

2.25 

.3.00 

1.50 

1.50 

0.75 

$2.25 

.3.75 

GROŽINIAI RASTAI 
AGUONOS IR SMĖLIS. Eugenijus Gruodis. Eilėraščiai 

Liet. Knygos Klubo leidinys. 1956 m., 70 pusi $1.00. 
AMŽINI ŠEŠĖLIAI — Literatūriniai reportažai. A. Vilai 

nis. Nemuno leidinys. 1953 m. 166 pusi $2.00. 
ANNA KARENINA I ir n tomas. Aleks. Tolstojus. Ver

tė Pr. Povilatiis. 1954 m. 440 pusi $4.00. 
ANNA KARENINA m ir IV tomas. Aleks Tolstojus. Ver

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

1954 met. 484 pusi. Kietais viršeliais . . .'. $5.00. 
3 75 i APIE LAIKĄ IR ŽMONES, Jonas Aistis. Terros leidinvs. 

1954 m. 252 pusi &.. . . $2.50. 
i AUKSINE SĖJA, Anatolijus Kairys. Poezija. Nemune lei-

3 75 į dinys. 1954 met. 84 pusi. Didelio formato . . . .^^,. . $2.00. 
I AUKSO RUDUO, Mykolas Vaitkus. Eilėraščiai 1950 - 1952. 

Liet. Knygos Klubo leidinys. 1955 m. 120 pusi $1.25. 
3 75 j AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS, Jieva Simonaitytė, 3-ias 

leidimas. Baltija, Toronto, Ont. Canada. 195& m. 
$0 20 4S2 P"81 • • •!?• $3-50 

j BALANDŽIO VIGILIJA, eflėraščiai, Alfonsas Nyka-friliū-
nas. Išleido Vyt. Saulius. Chicago 1957 m. 96 pusi. Di-

.0.75 dėsnio formato. Kieti viršeliai. Auksuotos virš. raidės 
ir celuloido aplankas $3.00 

BARABAS, Paer Lagerkvist, vertė Stasys Vainoras. .Ter
ros leidinys. Chicago, 1952 m. 212 pusi. . . . 3 1 . . . $2.25 

ka, MIC. Marianapolis, 1953 m. 46 pusi $0.40 0 30 
MARįLV MUMS KALBA, Kun. J. Kuznrickis. Knygoje 

yra? ̂ aprašytos švč. Marijos šventovės Lietuvoje: 
Aušros Vartai, Pažaislis, Žemaičių Kalvarija, Verkianti 
Šiluvos Marija, švč. Marija Girkalnyje ir kitos Švč. 
Marijos apsireiškimo vietos. Kieti viršeliai ir aplan
kąs. £954 m. 160 pusi $2.00.. 1.50 

MARIJOS ŽODIS FATIMOJE, Marijos apsireiškimų 1917 

Knygos Klubo leidinvs. 1953 met. 232 pusi $2.50 
LYRIKA, Kazys Binkis. Redagavo ir i vadą parašą Jonas 

Aistis. Terros leidinys. 110 pusi $2.00 
LYRIKOS KRAITIS, Juozas Mikuckis. Terros leidinys 

1954 m. 180 pusi $2.50 
MĖLYNA SUKNELE, Bronius Daubaras. Išleido Dainora 

Daunoraitė. Londonas, 1954 met. 154 pusi $1.50 
MĖNESIENA, Aloyzas Baronas, romanas. Viršelį piešė 

dail. Jonas Pilipauskas, išleido Karvelis. 1957 m.. 202 p. $2.50. .1.90 
MILŽINO PAUNKSME. Balys Sruoga. Trilogiška istorijos 

kronika. Terros leidinys. 1954 m. 174 pusi. Didelio 
formato 

0.75 | MIRUSIOS SIELOS. N. Gogolis. Vertė M. Miškinis. Ter 
ros leidinys. 1954 m. 292 pusi. Didelio formato . . . 

NAMAI ANT SMĖLIO, Jurgis Gliaudą, "Draugo" premi
juotas romanas, "Draugo" Bendradarbių Klubo lei
dinys, 1952 m., Chicago, 111., 244 pusi $2.00. 

NAUJAS VEIDAS, Andrius Norimas. Novelės. 1955 m. 
273 pusi $2.50. 

NEMUNO SONOS, romanas. Andrius Valuckas. I tomas 
280 pusi. 1955 m. $3.00. 

I NEMUNO SŪNŪS, romanas. Andrius Valuckas. II tomas 
1956 m. 430 pusi $4.00. 

3.75\ NUOŠALIU TAKU, Mykolas Vaitkus. Odos, Vaizdai, Sva-
j jos. Terros leidinys. 1955 m. 100 pusi $2.00 

265 ; NUSIDĖJĖLE, Karole Pažėraitė, apysaka, II laida, išleido 
Australijos Lietuvis, 1952 m $2.00. 

j NUSIKALTIMAS IR BAUSME. F. M. Dostojevskis. Vertė 
J. M. Balčiūnas. Šešių dalių romanas su epilogu. Iš
leido Nemunas 1952 m. antrą leidimą. I-snas tomas 
302 pusi $3.00. 
II-ras tomas 256 pusi $2.50. 
m-čias tomas 300 pusi $3.00. 

ORA PRO NOBIS, Jurgis Gliaudą. "Draugo" premijuotas 
romanas. 1953 metų. L. Knygos Klubo leidinys. 448 p. $4.00. 

PASKUTINIS PRŪSŲ SUKILĖLIS (HERKUS MAN
TAS), M. Springborn. Romanas iš didžiojo Prūsų su
kilimo prieš kryžiuočius. Nemuno leidinys. Antras lei
dimas 1953 met, 198 pusi $2.00. 

PASLĖPTA ŽAIZDA. P. Orentaite. Jaunamartes Takas. 
Romanas. Nemuno II leidimas. 1955 m. 180 pusi. . . . . $2.00. 

SAVASARIS PRIE VARDUVOS, Paulius Jurkus, novelės. 
Liet. Knygos Klubo leidinys. 1954 m., 176 pusi $2.50. 

Q „ PAVASARIŲ AUDROJ, Jieva Simonaitytė, Mažosios Lie
tuvos Laisvės Kovos. Terros leidinys. 1956 m. 228 psl. $2.50. 

PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI. F. M. Dostojevs
kis. Vertė V. Andriukaitytė. Antras leidimas. Nemu
no leidinys. 1955 m. I tomas 266 pusi $2.50. 

PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI, F. M. Dostojevs
kis. II tomas. Nemuno leidinys. 1955 met. 290 pusi. . . $2.50. 

PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE, išvertė ir sudarė Povi
las Gaučys. Knygoje randate net 15 Pietų Amerikos 
valstybių rašytojų gražia kalba išverstas noveles. Ar
gentinos — 4: Bolivijos — 2; Brazilijos — 6: Ciles 
— 7; Ekvadoro. Hondūras ir Guatemalos po 1: Kolum
bijos. Kubos ir Salvadoro po 2 noveles; Meksikos — 4 
novelės, Nikaraguos — 3 novelės: Peru — 5 novelės; 
Urugvajaus — 7 novelės: ir Venecuelos — 4 novelės. 
Viso 50 novelių. Vertėjas supažindina skaitytoją su 
autoriais, kurių yra net 41. Perskaitę šią knygą bū
site jau gerai susipažinę su Pietų Amerikos rašytojais 
1953 m L. Knygos Klubo leidinys, 480 pusi. ..'. $4.50 

PIRMASIS RŪPESTIS, J. Jankus. Gražiausių rašytojo J. 

Saginaw, Mich. 
1.50 ' Vasario 16 d. minėjimą* 

.2.65 
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3.75 
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Vasario 16 d. minėjimas {vy
ko vasario 8 d. '•Spauiding 
Township salėje. Žmonių čia 
dalyvavo daug daugiau negu 
buvo numatyta. Atvyko svečių 
iš Flir.io, Birminghamo ir Bay 
City. Po trumpo pasikalbėjimo 
ir susipažinimo, J. Vaičiulis a-
tidarė minėjimą ir pasveikino 
susirinkusius. Po to veteranų 
ligoninės dr. J. šonta puikiai 
pravedė minėjimą. 

Į prezidiumą buvo pakviesti 
kun. J. Kluonius, buvęs Lietu
vos ministeris pirm. gen. J. Čer
nius, rašyt. Alė Rūta, rašyt. 
B. Gražulis, latvių atstovas 
prov. A. Vejins ,lr ukrainiečių 
atst. kun. V. Majdanski. 

Kun. J. Kluonius paskaitė in-
vokaciją, kurioje prašė lietu-

: viams Dievo malonės. Gen. J. 
2.25 Černius tarė reikšmingą žodį. 
*-^ Latvių atstovas prov. Vejins 

pasveikino ir kalbėjo apie bro-
3.00 j ̂ ų lietuvių ir' latvių tautų bū-

į simą draugiškumą ir vieningu
mą. Ukrainiečių atstovas kun. 

' V. Majdanski. kalbėjo apie lie
tuvių didybę Vytauto ir Jogai
los laikais, kada Ukraina pri
klausė Lietuvai, bet ji buvo dau 
giau negu laisva. Ypatingai ra
gino kreipti dėmesį į mūsų jau
nimą ir nepamiršti savo kal
bos. 

Meninėj daly ras. B. Gražulis 
paskaitė novelę, pritaikytą Va
sario 166 d. minėjimui. K. Ko-
datienė gražiai paskaitė savo 
patriotinių eilėraščių. Audronė 
Virškutė padeklamavo J. M3-
kuckio eil. Vytautas Virškus, 

; padeklamavo Ks. Vanagėlio eil. 
Minėjimas baigtas Lietuvos ir 
Amerikos himnu. 
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.1.90 
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mrfatimoje aprašymas, kan. dr. P. Aleksa, 1951, Liet. 
Sgjpdos Draugija, 128 pusi $1.00 

MBIJOStfERIAUS UŽRAŠAI, kun. R. W. Alexander, 
lfcfcr 190 pusi $1.50. 

MOTINA GAILESTINGOJI, kun. dr. Juozas Prunskis. 
9je yra 31 skyrius, pritaikytas kiekvienai gegu-

jfėnesio dienai. Pabaigoje yra švč. Mergelės Ma-
*Litanija ir kitos reikalingos maldos. Liet. Kny

gos Klubo leidinys. 1957 m., 117 pusi $1.30. 
NAUJASIS TESTAMENTAS, Arkivysk. Skvireckas, IV 

laida 620 pusi. "Lux" leidinys $1.50. 
PASISEKIMO PASLAPTIS, Dom. J. B. CHAUTARD, O.C.R. 

Knygelė turi dar ir antrą pavadinimą — Melskis ir 
apaštalauk —. IŠ prancūzų kalbos išvertė Kauno Met
ropolijos Kunigų Seminarijos Maldos Apaštalavimo 
Būrelis. 1938 met. 186 pusi. Minkšt. virš $1.25. 

POPULIŲ ENCIKLIKOS, 1949 metais Lux leidinys. 632 
pusi. Minkštais viršeliais , . . . $3.50. 
Kitais viršeliais $4.00. 

PSALMYNAS — PSALMIŲ KNYGA, Arkiv. J. Skvirec
kas, 1949 met. Lux leidinys, 224 pusi., Kietais virš. $1.00.. 0.75 

ŠVČ. K MARUOS APSIREIŠKIMAS LIURDE. Vysk. P. 
Būtys*. 1943 met 510 pusi. Kieti viršeliai $8.50 

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI, Kun. K. Matulaitis, MIC, Ma-
rijclrtt Vienuoli ja Amerikoje, 1949 m. 714 pusi $3.00 

TEREŠR TtfEUMANAITfi, parašė Kun. J. .Burkus, 1953 
met. Didelio formato. 270 pusi 3.00 

TftVAJ^MJUS, Kun. Dr. Viktoras Rimšelis, M.I.C. Kuni-

.0.75 

.1.10 

.1.00 

.1.15 

.1.00 

.2.65 

.3.00 

.1.00 

.2.25 

.2.25 

gų Marijonų Seminarijos leidinys, 1955 metais, 152 p. $2.00. 
TRUPMENŲ REKOLEKCIJOS, kun. dr. Civinskas. 1907 

Seinai, 120 pusi -. $0.85. 
TRISDEŠIMT MEILES 20D2IŲ, Vyskupas Vincentas 

Brttgys. Gyvenimo temomis Kristaus dvasioje. Kny
ga turi įžangą ir 30 skyrių. Tinka birželio mėnesiui, 
kuris skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui, bet įdo
mi skaityti ir kitu laiku. Liet Knygos Klubo leidinys. 
1957 m., 168 pusi $1.50. 

UŽ GERESNI PASAULĮ, Pranas Dauknys, M.I.C.. "NI-
DAV*4967 m. 136 pusi $L50. 

VERKSAITTI DIEVO MOTINA SIRAKŪZUOSE, Kan. Dr. , , 
O. Musumeci, verte M Pulauskas.^MIC. 1967 met 
10%J*sl. , . . . - . . : . J2.00. 

TODIS'flTGYVENIMAS, Kun. Tomas Žiūraitis, O. P. Kny
ga skirta Religinei tautinei minčiai. Knygos įvadą pa-
n g jProf. Dr. A. Maceina. Aplankas dail. V. K. Jo-
nyap-kieti viršeliai. Knyga gražiai išleista. 1955 m. 
2Š0- pust. Suskirstyta į daugiau negu 70 skyrių, taip 
kad kiekvienas iš turinio gali susirasti kas jam rei-

.1.50 

.0.65 

1.10 

1.10 

.1.50 

BuenosAires. 215 pusi, $2.00 
BROLIAI DOMEIKOS, Liudas Dovydėnas. Terros leidinys 

Chicago, 1952 m. 260 pusi. .*. v;Vv-. $2.50 
CEZARIS, Mirko Jelusič. Vertė A. K. Puida. Terros leidi

nys. 3 tomai Chicago 1955 m. Kiekvienas tomas po 
$2.00 $2.00 

DIEVŲ MIŠKAS, Balys Sruoga. Viršelis ir aplankas _dail. 
Algirdo Kurausko. Terros leidinys. Chicago, 1937 m. 
Kieti viršeliai į . . . . . $5.00 

GELEŽINIAI ŽIEDAI, Antanas Venys. Eilėraščių rin
kinys Nemuno leidinys. 1955 met. 64 pusi $1.00 

GĘSTANTI SAULE, Jurgis Gliaudą. . Metmenys. Liet 
Knygos Klubo leidinys. 1954 m. 218 pusi $2.00 

GIEDRA VISAD GRĮŽTA, novelės, Kaz. Barėnas, 
"Tremtis" 1953 m. 215 pusi. Kiet viršeliais $3.00 

GIESME APIE GEDIMINĄ, Balys Sruoga. Iliustravo Vikt. 
Petravičius. Terros leidinys. Chicago 1952. Didelio 
formato. Knyga gražiam jaunimėliui $2.00 

GIMDYTOJA, Francois Mauriac, Prancūzų Akad. narys. 
Nobelio premijos laureatas. Vertė A. Vaičiulaitis. Ter
ros leidinys, 133 pusi $1.75 

GINTARINIAI VARTAI, legendarinio pobūdžio novelių 
rinkinys, Nelė Mazalaite, 1952 m., L. Knygos Klubas, 
Chicago, m. 248 pusi. $2.00 

GUNDYMAI, apysaka. Jonas Gailius. "Laiko" leidinys. 
Buenos Aires, 1957 m. 143 pusi $2.00 

IR NEVESK Į PAGUNDA, Jeronimas Ignatonis. "Draugo'* 
premijuotas romanas, 1958 m. L. Knygos Klubo leidi
nys. 814 pusL „ $3.00 

JŪRININKO SINBADO NUOTYKIAI, kaip jie surašyti 
knygoje Tūkstantis ir viena naktis Terros leidinys, 
1956 m. Didelio formato, Iliustruota 112 pusi $2.00 

KAIMIEČIAI — Ruduo, W. S. Reymont. Vertė F. Nevera-
vičius. I-mas tomas. Išleido '"Nemunas". 352 pusi. . . $3.00 

KAIMIEČIAI — Žiema, W. S. Reymont. Vertė F. Nevera-
vičius. Il-as tomas, 383 pusi. Išleido "Nemunas" $3.00 

KAIMIEČIAI — Pavasaris, m tomas. Vertė F Nevera-
"vBius, 471 pusi. Išleido 
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Jankaus novelių rinkinys: Velnio bala. Dubenėlis. Pa 
si tikėjimas, Tėviške, Pirmasis rūpestis. Armonikėlė, 
Žmogus ir šuo, Draugai, Krikštynos, Paminklas, Tavo 
rankos švarios, Pabėgėliai, Žali velniukai ir Pasaulio 
dailininkas. Viso 14 novelių. Viršelis ir aplankas dail. 
Viktoro Petravičiaus. Liet. Knygos Klube leidinys. 
1951 m. 214 pusi. ...;;.-,....... .* $2.00.-1.50 

PIRMOJI NAKTIS, Luigi Ph-andello. Nobelio premijos-
laureatas. Novelės. Terros leidinys, 1954 m. 124 pusi. $1.50 

PICTLES METAS, Nelė Mazalaite. Romanas iš Lietuvos 
gyvenimo bolševikų okupacijos metu. Liet Knygos 
Klubo leidinys. 1956 m. 378 pusi $3.75. .2.80 

POPIEŽIAUS CELESTINO-VT LAIŠKAI ŽMONfiMS. G. 
Pappini, vertė dr. P. Mačiulis, 216 pusi. Išleido Liet. 
Knygos Klubas, 1953 m. $2.00.. 1.50 

PRABOČIŲ ŠEŽSLIAI, Vydūnas. Mažosios Lietuvos ra
šytojo ir filosofo knyga. 192 pusi. Terros leidinys . . $2.50. .1.90 

RAIDŽIŲ PASfiLIAI. Jurgis Gliaudą. Romanas iš knyg
nešių laikų. Liet Knvgos Klubo leidinys. 1955 met. 
311 pusi. Kaina $3.00. 

RUGSĖJO ŽVAIGŽDES. Lyrika. Knyga laimėjusi 1958 ra
šytojų draugijos premiją. Terros leidinys. 1957 met. 
Kietais viršeliais. 62 pusL $2.00. 

SAPNŲ PĖDOMIS ,V. Kazokas. Eilėraščiai. Išleido M. 
Morkūnas, 1953 m. 64 pusi $1.00. 

SAULES LAIKRODŽIAI, Poezija, Henrikas Nagys, 80 p. 
1952 m. Išleido Liet Knygos Klubas $1.00. 

SAULES TAKAS, Nelė Mazalaite. Romanas, Liet. Kny
gos Klubo leidinys. 1954 met 418 pusL $3.50 

SENAME DVARE, Šatrijos Ragana. Baltijos leidinys. 
1951 met 176 pusi ,. $2.00 

SODAS UŽ HORIZONTO. Aloyzas Baronas, Liet Knygos 
Klubo leidinys. 1955 met 252 pusL ...'.* $2.50 

SMILGAICIŲ AKVARELE, Paulius Jurkus, "Draugo" pre
mijuotas romanas. Liet Knygos Klubo leidinys. 
Virš. ir aplankas dail. V. K. Jonynas. 1957 m., 527 p. $5.00 

SŪNUS PALAIDŪNAS, Vysk. Pulton J. Sheen. išvertė 
Kun. J. Karalius, išleido L. Kn. Klubas. 1952 m.. 174 p. $2.00 

SUŽADĖTINE, Novelės. J. Tininis. Terros leidinys. 1957 
m., 180 pust -. $2.00 

ŠVENTOJI LIETUVA, romanas. Jurgis Savickas. "Trem-

Po trumpos pertraukos, S. 
Krafčikienė, R. Preškaitytė ir 
J. Zalensienė. paruošė skanių 
lietuviškų dešrų su kopūstais ir 
įvairių valgių. 

Pabaigoje kun. Klonius tarė 
į padėkos žodį visiems dalyvu-
į vusiems minėjime ir minėjimo 
rengėjams s!"TJrafčikienėi, X 
Zalensai, B. Kupčinskui, J. Vai-

1.15 Į čiuliui, už aukas ir darbą visų 
susirinkusių buvo gausiai pap
lota, J. Vaičiutis 

.2.25 

1.50 

.0.75 

.0.75 

.2.65 

.1.50 

.1.90 

.3.75 

Toronto, Ont. 
Mažųjų Užgavėnės 

tis", 1952 m. 248 pusi $3.00 
i wma». »ertC r. . , . , « » - TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ, P. Kesiūnas. 3-jų dalių ro-
Nemunas" $3.50. .2.65 :_ * . . . . . . . . . _ . . _ « I _ M J . . ? TZ V u s 

2.25 

«• 

kalita» 

ISTORIJA. FILOSOFIJA, MOKSLAI 

• • « • » - • i $2.75 .2.00 

BŪDAS, SENOVĖS LIETUVIŲ, KALNĖNŲ ir ŽEMAI
ČIU. Simonas Daukantas, Vytauto Sauliaus leidinys, 
19Mfa,, 362 pusi. $4.00 

BŪKntf pVEIKI, Dr. Steponas Biežis. 1953 m.. 190 p. $2.00. 
JAUNAI INTELIGENTEI, apsirengimo, kosmetikos ir 

gražaus elgesio menas. 1954 met,. 104 pusi $1.25. 
JUOZAS PALTIENIUS. Ignas Šlapelis, Studija apie mė

są ir Juozo Pailtienisus kūrybą. Lietuvių ir anglų kai- . 
bomis. Virš 20 J. Paatienians pieštų paveikslų. Didelio 
formato. Teksto 87 pusi. K. Knygos Klube leidinys, 
1955 m. Kieti drobiniai viršeliai $5.00. 
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KAIMIEČIAI — Vasara, IV tomas. Vertė F. Neveravičius. 
392 pusL Išleido "Nemunas" $3.50. 2.65 

KAZDHIERAS SAPIEGA, Balys Sruoga. 4-rių veiksmų, 
>"9 paveikslų Istoriška kronika. Dail. Albino Bielskio 

viršelis ir aplankas. Terros leidinys. 258 pusi $2.50.. 1.90 
KELIAI IR KRYŽKELES, Putinas. Lyrika. II as leidimas. 

^•^Brros" leidinys. 1953 m. 300 pusi. ., • • $2,50. .1.90 
KOLOMBĄ, romanas. Prosper Merimee. Verte Ant. Valiu

kėnas. Terros leidinys 1953 m. 221 pusi $2.25.. 1.70 
KON-ITKI Tbor Heyerdel. Iš Norvegų kalbos vertė Stasys 

Vainoras. Terros leidinys. 1954 m. 416 pusi $3.75. .2.80 
KRAŽIŲ SKERDYNES, Jonas Marcinkevičius. I dalis. 

324 pusi. Nemuno leidinys, 1986 m ». *&00. 2.25 
KRAŽIŲ SKERDYNES, Jonas Marcinkevičius. II datis. 

320 pusL Nemuno leidinys, 1955 m. - $3.00. .2.25 
KUDIRKOS-RASTAI. Spaudai paruošė Simas Miglinas. 

Tremties leidinys. 1953 met 448 pusi. Kietais virš. , . $5.00. .3.75. 
LAIPTAI Į TOLUMAS, Liudas Zeikus. Romanas 1954 m. 

242 pusL . . $2.50.. 1.90 
LENKTYNES SU ŠĖTONU. Vladas Ramojus. A - mini

mai iš II-jo Pasaulinio Karo pabaigos. Atsiminimai 
yra parašyti labai gyvai k* skaitomi, kaip įdomus ro
manas. L. Knygos Klubo leidinys. 292 pusi. . . . $3.00. .2.25 

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS ANTOLOGUA. Redagan> v 
Bernarda* Brazdžionis. I dalis. 49 autorių kūriniai 
Liet. Knygos Klubo leidinys. 607 pusi.. 1957 m . . . $7.00. .5.25 

UETUVIŲ POEZIJOS ANTOLOGIJA, sudarė J Aistis 
ir A. Vaičiulaitis, liaudies dainos, virš 150 poetų ko
riniai, ilO paveikslų, gražus kieti audeklo viršeliai, 
1952 m. L. Knygos Klubas, Chicago, BJ, 832 pusi. . . $6.00.. 4.50 

LIETUVOS PAJŪRIO PADAVIMAI. Paruošė Dr J Rs-
meikis. Viri 20 padavimų. Tinka jaunimui ir ?•.augu
siems. Tremties leidinys, 1954 m. 114 pusi. Kieti 4Ę*m <l 
bimai viršeliai, paauksuotos raides. Kaina $2.00.. 1.50 

.2.25 

.0.75 

manas iš bolševikų okupacijos, išleido autorius, Chi-
cagoje. 1953 m.. 293 pusi $3.00 

TEBŪNA TARTUM PASAKOJ. Liūne Sutema, Poezija. 
Terros leidinys. 1955.. 34 eilėraščiai, 54 pusi $100 

TOMAS NIPERNADIS. August GaiUt vertė EC K., Ter
ros leidinys, 1952 m.. 315 pusi $2.50 

TRYS ŽODŽIAI arba GYVENIMO MAGU A Juozas Švais
tas, Chicago, 1958 m. 178 pusi $2.00 

TRUMPA DIENA. Alė Rūta, Romanas, laimėjęs "Drau
go" premiją. L. Kn. Klubo leidinys. 1955 m. 434 p. . . $4.00 

URVINIAI ŽMONES. Juozas Kralikauskas. Gyvenimas ir 
darbas Kanados aukso kasyklose. l i e t Knygos Klu
bo leidinys. 1954 m. 280 pusi. $2.75. 

U2 SPYGLIUOTŲ VIELŲ, A. Gervydas, 1950, "Draugo'* 
sp. 219 pusi ..:• $2^5 

UŽUOVĖJA, romanas. Marius Katiliškis. Terros leidinys. 
1952 m. 367 pusi $3.50 

VALANDOS IR AMŽIAI, religiniai pasakojimai ir legen
dos. Aloyzas Baronas. Aplankas dail. Algirdo Kuraus
ko. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys. 1958 m 100 p. $1.00. .0.75 

VALERIJONO LAŠAI, sutaisė ir sumaišė Dr. S. AJiūnas. 
Jumoristika. Nemuno leidinys. 1954 m. 64 pusi $1.00. .0.75 

VARDAI VANDENIMS IR DIENOMS. Jurgis Blekaitis. 
Eilėraščiai Terros leidinys 1954 m. 5 pusi $1.50. .145 

VARGDIENIAI, Victor Hugo, vertė Pranas Povilaitis. 
Antr?sis leidimas. Nemuno leidinys. I tomas, 1955 
m. 390 pusi $3.50.>2.65 

VARGDIENIAI. Victor Hugo, vertė Vikt Kamantaus
kas Antrasis leidimas. Nemuno leidinys II tomas. 
1956 m, 216 pusi / $2.00.. 1.50 

VARGDIENIAI. Victor Hugo. vertė Pranas Povilaitis. 
Antrasis leidimas. Nemuno leidinys, m tomas. 1957 
m. 316 pusi. 

(Nrtelta i 6-ff pslapį) 
$3.00. .2.25 

, • i 

Prisikėlimo parapijos puikioje 
salėje Įvyko vasario 8 d. 4 v a i 
PP-

Savo Užgavėnėse, kurias jiems 
suruošė Marijos Nekalto Pra
sidėjimo seserys, Toronto lietu
vių vaikučiai turėjo gana daug 
ir gana gražaus džiaugsmo. Jie 
salėje bėgiojo, džiūgavo, krikš-
tavo, o vėliau — seselėms ir 
kaikurioms mamytėms vadovau 
jant — šoko ratelius ir kitus 
šokius. 

Visą laiką per garsiakalbi iš 
plokštelių buvo duodama lietu
viška muzika, dainos ir vaikiš
kų žaidimų melodijos. Tarp t o 

1.50 I visko girdėjome ir armoniką. 
Tenai pat salėje vaikučiai ap-

1-50 ; si rūpino dekoratyvinėmis kepu 
raitėmis. įvairiomis dūdelėmis, 
batonais ir kt. K ai kurie vaiku
čiai įsigijo netgi specialius po
pierinius drabužėlius Užgavė
nių baliui... 

Na. o kavuiės bufete — jie 
190 š^ėjo nusipirkti (žinoma, te> 

iveliams kredituojant) gaivinan-
1.50 čių gėrimų, bulvių drožlelių ir 

krt 
Į užgavėnes prisirinko pilnu

tėlė salė vaikučių ir jų tėvelių 
bei mamyčių. 

Nekalto Prasidėjimo seselių 
ruošiamos pramogos vaikučiams 
visuomet turi gana g&rą pasi
sekimą. 

Taigi, šiose Užgavėnėse vai
kučiai pasilinksmino, o tėveliai 
— pasidžiaugė vaizdu, žiūrėda
mi j gražiai žaidžiančius vaiku
čius. 

Baigus pasilinksminimą, per 
garsiakalbį buvo pranešta, kad 
balandžio mėn. į tą pat salę 
atvyksianti "Velykų bobutė". 
Vaikučiai kviečiami vėl atsilan
kyti. 

Dėkinga Toronto lietuvių vi
suomenė seselėms už vaikų pra
mogėlių rengimą. 

.3.00 

.2.00 

L70 

2.65 

j > > . . 

• 

. I . - - . 

' 

i 



ŠL = 
DIENRAŠTIS DRAUGAS CH1CAOO, ILLTOOIS Antradienis, 1959 vasario- 17 

SO. BOSTONO ŽINIOS 
LIETUVIŲ RENGIAMA 

TV PROGRAMA 
Bartulis, Mary Cygas, Ona Gu-
zevičienė, A. Kazlauskas, P. Nat 
kus, dr. J. Pašakarnis, Dolorea 

Bostono vyčių rūpesčiu yra petkus. J. Petraitis, W. Rayvot 
rengiamas svarbus dalykas. Va- N e u i e shilinski, A. Smaižys, Ch 

Antanas Gudonis, o iždininku dov ujamo Chic gos vyrų kvar 
yra Jonas Sprainaitis. Lietuvių j teto koncertai. New Yorke kon | 
klubas jau paskyrė 100 dol. j ̂ ^ ^ E į į ^ b a l a a . 
auką. Tikunaaa, kad Patersono ^ l g d Gnn(į p a r a d i a e J 
koloruja .r suanet, kaip kasmet | , 

CLASSIFIED & HELP WANTED ADS 
įvykdys jai nustatytą Alto au
kų kvotą. Tik gausiai ir akty
viai dalyvaukime visi tiek bažny 

8EAL ESTATE 
J L V R Ų l t T T t K i K h O CK.VTKK 

<f 

sario 22 d. nuo 9:15 iki 10 vai. čtmp-aiairi P t v ^ o a T -v/oiAi,-, i l'~. — * — " 
. .—•-=,. -, , . . _ . , . 5 5 t r u«a l s k l ._**• Švedas, J. Vaičių- | į^^ {jx^il0e l 0 Val. 30 min.). ryto per televizijos 7 kanalą n a s įr j Jankauskas, 

bus perduodama lietuvių atlie- i 
karna programa. Vyčių dvasios 
vadas kun. A. Kontautas tuo 
metu atnašaus šv. misiąs ir pa
sakys pamokslą apie šv. Kazi
miera. Po to kun. J. Žuromskis 
darys trumpą pasikalbėjimą su 
toB programos vedėju kun. Fla-

T R U M P A I 

— At-ku Fed. Tarybos komi
sija, kuriai buvo pavesta suda
ryti kitais metais Chicagoje 
rengiamo 50 m. jubilėjinio kon
greso programos projektą, bu
vo susirinkusi pas Sužiedėlius 

herty. Programos pabaidoj gie- B ^ k t o n ; " M a s s . r H Bostono'bu 
dos lietuvių parapijos berniukų vo nuvykę dr. J. Grinius ir K. 
choras. Programa bus perduo- w , y- D * . t 

„ ° , . , . • Mockus. Is Putnam buvo atvy
dama Bostono arkivyskupijos , . , . . _ , _. , 

J r kęs kun. prof. St. Yla. Daly
vavo Federacijos vadas prof. 
Simas Sužiedėlis. 

— A. ir V. Keturakiai sulau
kė dukrelės. 

— A. Juknevičius išvyko po-

religitfės programos*metu. 

LB APYL. KAUKIŲ BALIUS 

Vasario 7 d. LB vietos apy
linkė surengė kaukių balių, ku
ris praėjo neblogai. Išskyrus ilsio j Miami, Fla. 
pačias kaukes, kurių buvo ne
mažai, šiaip jau beveik nebuvo PutTWUTl C o i H l . 
jokios programos, tik šokiai. 
Kai kalbame apie LB kultūrinių 
uždavinių vykdymą, tektų dau
giau pagalvoti ir apie progra
mų pobūviuose kultūrinimą. 

tiek salėje. Si diena turi būti 
paaukota susikaupimui ir veiklai 
už kenčiančios Lietuvos išlais
vinimą. Jurg. Ežer. 

J. A. VALSTYBĖSE 

t? s pats koncertis bus duoda
mas Hartfordo Lietuvių Pilie
čių Įdubo salėje. Koncertams 
v komponavo muz. Al. Mrozins-

Du luttnai ir du lotai, labai Sva
rūs prižiūrėti namui, ramioje gat
vėje, arti mūši, įstaigos. J24,900. 

Gražioje gatvėje 6 kam b. rutinas, 
radiotoriai, rūsys, garažas. (14,750. 

Pigiai Uk $11.900 už 4 kamb. me
dini, rūsys, mod'-rn. vonia, radutto-

kas iš New Yorko. Rytinio pa- •"•*?• s*2" ardymas. 
: Gelsva plytų mūrine rezidencija į 

kraičio lietuviu visuomene yra i *rle* 12 «*>«*" Matyta, puošniai 
^ įrengta patogiai gyventi, daug ver- i 

kviečiami šiuose koncertuose I tmgu priedų pažiurkite koi nevs-
! lu. užtenka $6,000 įmokSti. 

: dalyvauti. Koncertus rengia! . »-**»«•• n*^* s 6 k a m b- mnr**-! 
° Apsaugotas, iškeltas rūsys, gazu ra-

| Akademinio Skautų sąjūdžio I ?**•** * !<lyrna8;, „j?"*0* JrengimaL 
' •* {mokėti apie $7,000. 

— New Yorke ir Hartforde i New Yorko ir Hartfordo — Wa i ,..*•»••.> ?»«• ->urtai«, graž*. e 

A B NAMUS PIRKTI, PARDUOTI IR MAINYTI, 
U K PER MUS JUMS PASISEKS SUTAUPYTI. 
Kodėl nepatikrinti pas mus prieš investuojant ir kitur duo

dant parašą už didžiulę sumą pinigų?! 

TA LMA N REALTY SALES 
2625 \Vest Tlst Street, Chicago 29, Illinois 

Phone for your home: BE. 7-9490. EVALDAS KURŠIUS, vedėjas J 
RUAL ESTATE REAL BSTATE 

yra rengiami L. Jarošeko va- ' terburio skyriai. 
kamb. butai, rūsys, alyva šildymas, 

1 garažas. $30,500. 
Pelningus 4 butu mūras, alyva 

K N Y G Ų IŠPARDAVIMAS 
(Atkelta iš 5 puslapio) 

tniiniLm.. buvo dabar 
VARGDIENIAI, Victor Hugo, vertė Vikt. Kamantaus

kas. Antrasis leidimas. Nemuno leidinvs. IV tomas 
1957 m. 350 pusi 3.50 

VARGDIENIAI, Victor Hugo. vertė Pranas Povilaitis. 
Antrasis leidimas. Nemuno leidinys. V tomas. 1957 
m. 382 pusi $3 50 

VĖJO DAINOS, Aldona - Irena Nasvytytė, Lyrika. Terros 
leidinys. 1955 m. 50 pusi $1.00 

šildymas, alumlnum langai, daug 
vertingų priedu, visi gražūs butai. 
Kaina $55.000. 

Biznis mokyklos reikmenys ir pel
ninga krautuve ant kampo naujam 
name. $3,500. 

Apartmenttnis 2 augštų mūras. 
Apie $16,000 nuomos, aiyva Sildy-

7 KAMBARIŲ Bt. \GALOW 
Roselande. Didelis, gražus kamb. 

rūsyj. Gazo šildymas. 2 karų gara
žas. $19.300. A. Katilius. 

Ag ATRODAU PUIKIAI 
Ksu Jaunas — tik 8 metu, 2 butų Į 

mūr. namas. Mane šildo alyva. Jei
gu nori mane turėti — ilgat netauk, 
n>-s už $34.500 savininkas gali ma-

; ne tuojau parduoti. B. Liskus. 
2 PO 4 KAMB. — $13.900 

Brighton Pfc. Šildymas karštu 
vandeniu — stokeriu. Pastogėje dar 
2 neužbaigti kambariai. Garažas. A. 
Rėklaitis. 

NAMAS 
2x4 ir 3 

Mūsu padangėje i VTDURNAKfilD VARGONAI, Česlovo Grincevičiaus, ne-
'" '' įtikėtinos istorijos, išleido Liet. Knygos Klubas, 1953 

Po linksmų Kalėdų atostogų m-. 132 pusi $150 
vėl j bendrabuti suvažiavo Bar- TOSNIA Ig ŠIAURfiS,_ romanas I dalis. A. 'vienuolis. 

Pagaliau, vasario 8 d. buvo 
sušauktas kuopos susirinkimas. 
Na, kaip ir visi susirinkimai, jis 
buvo atidarytas malda. Po to 

Jos grįžo pilnos energijos ir 
ATVKSTA DR. A. TRIMAKAS iraž.ų pasiryžimų po MAS or

ganizacinių kursų, Chicagoje, ir 
Dr. A. Trimakas atvyksta j M A S ž i e m o s s t0vyk]os, Phila-

Bostoną vasario 21 d. Tos die- d e l p n į J 0 j e . 
nos vajcare jis pasimatys su 
bostoniškiais visų politinių gru
pių darbuotojais ir padarys ak
tualų pranešimą. 

Vasario 22 d. dr. A. Trimakas 
skaitys paskaitą ateitininkų sen 
draugių susirinkime. 

A. KM- IŽO PROGRAMOS 
25 METŲ SUKAKTIS 

Šiemet sueina 25 metai nuo 
to laiko, kai Bostone buvo pra
dėta A. Kneižio vadovaujama 
lietuvių radijo programa. Nu
matoma tą sukaktį gražiai pa
minėti. Minėjimo komiteto pir
mininku sutiko būti dr. A. L. 
Kapochy. 

Terros leidinys. 1957 m, 333 pusi . $3.00. 
boros Žagarietės kuopos nares. VTESNIA IŠ SIAURfiS, romanas LT dalis. A. Vienuolis 

Terros leidinys, 1957 m., 291 pusi $3.00. 
ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE reportažas iš' kelionių Lietuvoje. A. 

Vilainis, 1952 m., Chicago, 111. 132 pusi $1.50. 
ŽEMAITIS NEPRAŽUS, Balys Sruoga. Terros leidinys. 

1954 met., 206 pusi $2.50. 
2EMS DEGA, Karo meto dienoraštis. Jurgis Savickis. 

Terros leidinys, 1955 m. Kieti viršeliaj, paauksuotos 
raides. I tomas 455 pusi $4.50. 

ŽEME DEGA, Karo meto dienoraštis. Jurgis Savickis. 
Terros leidinys. 1956 m. Kieti viršeliai paauksuotos 

. . , raides. II tomas, 41 pusi $4.50. 
sekė prezidiumo kvietimas — j 2EMELE ŠVENTOJI, Marija Radzevičiūtė. Vertė C. Pet- " 
pirmininkavo Rita Danfleviciū- ! rikas, kalbą žiūrėjo Pulgis Andriušis. Žemaitijos knyg-
tė o sekretoriavo Jūrate Pau- j nėšių romanas. 184 p. Australijos Lietuvio leidinys, 
liukonytė. Iš Šv. Rašto skaitė! !954 metais $2.00. 
Vaidilutė Rūbaitė. Toliau w**\WAmQ m , A i m m o LFTERATCRA 
protokolai — užpraeito susinn-t 
kimo protokolą skaitė Teresė I ANDERSENO PASAKOS, I dalis, J. Balčikonio vertimas. 

' mas, aluminum langai. įmokėti i _.,_.,.,•__•_, _„ «. _« «-»»^™,», 
' $*5 000 • SETOli 6 3 - « o s IR KFDZIK 

2 6 5 ' «'kamb. bungalow, už $16.500 ga- i , *H augSto gražus rezidencinis 6 
' ! lime parduoti Jums čia pat Mar- toh- mūras su 3 miegamais. Mo-

I quette'parke. i de.rnizuota virtuve. Aut. Šildymas. 
| — Puikus 7 kamb. bungaIow, di- į ' l/" a n t o saražas. $17.900. A. Si-

2 65 d e " kambariai. modern. vonia i r i r u t l s -
virtuvg. garažas. $18,800. MODERNIŠKAS MTRO 

2 butu mūrinis. 2 po 5 ir garą- I 8 metu. Marquette Pk. 
0.75 2as. alyva Šildymas, alum. langai. ! kamb. butai. Alum. langai. Alyvos 

i rytus nuo parko. $21,500. į — karšto vandens Šildymas. Platus 
1 Tvirtas mūras, 2 po 6 kamb., rū lotas. 2 auto naujas mūr. garažas, 

sys. garažas, Brigton parke. $22,100. ! Apžiūrėkite! P. Pranckevičius. 
I 10 Pasantro augšto, 3 butu mūrinis i PENSININKAS — IŠSIKELIA 

apie $300 men nuomos, *0 pėdų Parduoda 8 metų 4% kamb. mflr. 
„ r l S ^.^^i-^73- š u d > r m a s - a^1 moderniška bungalow ant plataus 
2.25 I Ro«eland-«. $25.000. s k l y p o S l d y i n J ~ a i y v a . Dvigubas 

«. u•>•»>. K L B I L \ T B T i r ga.ražas. Prie gero susialekimo , tr 
2.25 **" > " < t l / I d HLt\.L UOlCilu . krautuvių naujam rajone. B. Oer-

dius. 
1.10 

REAL ESTATE-IMSURAKCE 
NORKUS * ASSOCIATES 

2405 W. 51st Street 
WAIbrOOk 5-5030 
Vak. PR 8-S579 

INCOME T.AX SERVICE 

Norintieji parduoti ar pirkti nekil
nojama turtą — Kr^ipkitSs ) aktyvią 
ir rezultatus duodančią. įstaiga. 

Pasiteiravę maaų namų sąraše įsi
tikinsite gersis pirkiniais. 

BELL-VARPAS 
Real Estate — Insurance 

Notarj PublK 
5916 SO. WESTERN AVE. 

TeL — PRospeot 8-2283 

Petrikonytė, o praėjusio susi
rinkimo (kuris buvo sušauktas 
pagerbti generalinio sekreto
riaus kun. V. Dabušio ir Fede-

$2.00. 
$2.00. 

Stili-
1952, 

apsilankymą sausio 12 d.) pro
tokolą skaitė RimgaUė Kucinai-
te. Pranešinią apie MAS organi 

MIESTAS KELIA MOKESČIUS f zacimus kursus skaitė Sigutė 
Kavaliūnaitė, apie žiemos sto-

Bostone darosi labai nenor 
mali padėtis. Kasmet labai ky 
la mokesčiai už 
turtą. 1958 m. buvo mgkama 
po 93 nuo 1,000, o 1959 m. žada 

dol. Jieškoma to dalyko prie 
žasčių ir būdų padėties taisy
mui. Vienas iš bandymų bus 
perkainuoti nejudomo turto ver 
tę, kuri, kaip manoma, yra ge
rokai pakilusi. Tačiau tuo ne
bus palengvinta pačių namų sa
vininkų padėtis, ir kils' nuomos 
už Imtus. 

GRASINA STREIKU 

American Sugar Ref. Co., ku 

Nemuno leidinys. 1952 m., Chicagoje, 212 pusi. 
ANDERSENO PASAKOS, n dalis. 204 pusi. 
AUKSO KIRVIS, rinktinės mūsų žmonių pasakos, 

zavo J. Švaistas, spaude Draugas, Chicago, 
224 pusi $2.50. 

racijos vado prof. S. Sužiedėlio i BR. GRIMŲ PASAKOS, vertimas St. Vainoro ir V. C5-
vinsko. Didelio formato. Iliustruota. Terros leidinys. 
1956 m., 170 pusL $3.00. 

KARALAITfiS GINTARfiS. ILGESYS, Pasaka. Vanda 
«J*nkien4. "Sudavos" leidinys. 1957 m. 48- pusi. Spal
votos iliuatracrjos •.»... $1.25. 

KIŠKUČIO VARDINBS. Stasys Džiugas. Diustr. VI. 
Stančikaitė - Abraitienė. Liet. Knygos Klubo leidinys. 

r»*M mum K\- r, , • • • i - i - ; D«aini Didelio formato. 1953 m. 58 pusi * $1.50. 
r u n n n i n S i , S e k e e™™** ^ ^ ^ P į * * UETUVIsKOS PASAKOS, n laida Viso 50 pasakų, ku-
neKunojamąjj, H n i a n m m m n s nnnktas buvo ^ gugjnrstytos į Jiuos skyrius: Gyvulinės pasakos 

-r 5; Stebuklingosios pasakos — 30; Novelines pasa
kos — 30; Novelinės pasakos — 5: Realistinės pasa
kos — 5; Jumoristinės pasakos — 5. Gražios dail. A. 
Vaičaičio iliustracijos. Viršelis dail. P. Augiaus. Kny
ga, kuri patiks ir mažiems ir dideliems. Sudarė Dr. 
Jonas Balys Išleido Liet. Knygos Klubas. 1951 m. 
230 pusL $2.50. 

NAKTYS KARALI8KIUOSE. Liudas Dovydėnas. Uiustr. 
Vyt. Igno. {domūs vasaros nuotykių prisiminimai. Ter
ros leidinys. 1955 m. 168 pusi $2.00. 

Vasario 16 d. minėjimas Cia Į SAULfiS VBSTUVfiS, pasakos Sonė TomarieBė. Bfeido 
jvyks sekmadienį, vasario 22 d.' Harry Tomaras. 1957 m. 128 pusi $2.00. 
3 vai p p Lietuvių klubo aa-, SAULUTfc DEBESĖLIUOSE. Leonardas Žitkevičius. Lai-
iėje, 62 Lafayette S t Progra- , ^J?**??. literatūros premiją 1953 m. L. Kny-
moje bus Kaz. Barzduko pas-j 
kaita, solo padainuos I. Stankū- j 

vykią — Jūratė Pauliukonytė. 
Sekė einamieji reikalai. Pasku
tinis programos punktas buvo 
ses. M. Paulės žodis. Ji kalbėjo 
apie dabartines moksleives at-

1.90 

3.40 

3.40 

1.50 

1.50 
1.50 

1.90 

2.25 

0.95 

1.10 

K. VALDIS REAL ESTATE 
2655 W. 69th % 

EE 7-7208 arba RE 7-8534 
Medinis, 4 ir 5 kamb. Didelis skie

pas, naujas garažas, autom, dujomis 
šild. $18,000. 

Marinis bungraow, 7 kam. Centr. 
dujomis, radijatoriais šild. Garažas. 
tuoj galima užimti. $17,960. 

Turime daug namų ir jieakančių pirkėjų. 
Parūpiname paskolas, visų rūsių 

draudimus ir apskaičiuojame paja
mų mokesčius. 

Šeštadieni dirbsime visa diena. 

SIMAITIS REALTY. 
General Jnsurance, \otary Public 

INCOME TAX 
2737. W.43rdSt-CL4 2390 

KAI>rYVE, Jei norite pirkti ar 
parduoti savo narna, arba turi is-
nnomnoti butą ar j ieškai gero nuo
mininko, prašau kreiptis j šia ištai
ga ir gausi greita ir sąžininga pa
tarnavimą. Turime platų sarasa na
mų bei pirkėjų įvairiuose miesto 
dalyse. Taip pat statome naujus na
mus, vedame biznio knygas bei pil
dome INCOME TAX. 

M. Š I M K U S 
REAL ESTATE — I.VSTTRANCE 

4259 So. Mapfevrood Ave. 
CL. 4-7450. Res. YA 7-204S 

PILDOME INCOME TAKSAS 

P. L E O N A S 
REAL ESTATE 

2735 West 71sf Street 
Tel.: W.\Ibrook 5-0915 

Mčsos ir maisto produktų krautu
ve. 2 butai: 5 ir 6 kamb. Savinin
kas sunkiai serga ir priverstas par- Įėią moterį. Gyventi vietOJe.E. Re-
d U O t i . IV?ohranc ia . i ij»i«rvwlti» i \ r^ lrxrKa r - . ^ ^ ^ ^ _ • ^ ^ ~ — , _ duoti. Nebrangiai jsigysite prekybą 
kuri j mėnesj bnrtto pajamų turi , T _ . . _•_ . ,_ 
$5.500.00 iki $6.000.00. Reta proga \ Vlrginia 7-5415. 
tinkamam asmeniui. Parduodama 
su visais moderniškais įrengimais ir 
prekSmis. Prie Van Buren ir Kostner 
Ave. 

Turime tr kitų namų pardavimui. 
taip pat ir prekybinių namų. 

Jei norite parduoti savo namą, mes 
Jums mielai patarnausime: tarime 
fclijentų, norinčių pirkti. Prašome 
kreiptis ) mOsų rastine — 

SHUKIS REALTY 
6433 S. Pulaski St. 
TeL Lūdlow 5-5900 

$8,900 PIRKS 2-jų butų namą 
— 4 ir 5 kamb. Mokesčiai tiktai 
$56. Pajamų $50 į mėn., plius bu
tas, įmokėti $1,800. SVOBbDA, 

13739 W. 26th St. LAwndale 1-7038. 

j SAVININKAS PARDUODA 
didelj 7 kambarių mūrinį namą — 
Marqūette Parko apylinkėje. Užda
ras porčius. Gazu apšild. Kerami
kos plytelių vonfct. Pilnas rūsys, pa-
tio. 2 automoliam gara.žas. Apžiū
rėti susitarus — 

Tel. GRoiehill 6-8704 

HELP WANTED — MOTEKYS 

Reikalinga vyresnio amžiaus mo
teris namų ruošos darbui ir prižiū
rėti vyresnio amžiaus sirguliojan-

[meika, 3129 W. 39 ^St. Telefonas 

D Ė M E S I O ! 

pakuti dar 13 dol. ir_bus_lW kes" pareigas, "susirinkimas už
darytas malda. S. K. 

Paterson, N. J. 
Neapsileiskime h- šiemet 

gos Klubo leidinys. niustr.J. Pilipausko. 64 pusi. ..". . $1.50. 

rVAIRCS LErDINIAJ 

1.90 

1.50 

1.50 

1.10 

«CnJW»G « REMODELING 

—.—^. . ^ut,^ lkv... v.̂ ., „^ naitė, akordeonu pagros KL' 
gamina Domino cukrų, turi Praleika bus eilėraščių, tautinių A N G L V LIETUVIŲ KALBŲ 20DYNAS. Redagavo V Ba-

penkia fabrikus — Boston, šokių. Laukiama, kad žodi t a n S2S? iSS ?'¥? *?*£*Terros I e i d i n y s ^ ^ 
^ ~2* . ! _ . jusl iai . 1956 m. 38 pusi. Kišeninio formato $4.00. 

n 

Brooklyn, Philadelphija, Balti- ir miesto meras. Minėjimo ko-
more ir New Orleans. Visų tų 
fabrikų unijų vadovybės susi
tarė bendrai veikti ir išgauti iš 
savininkų didesnes darbo pa
stovumo ir pensijų garantijas. 

mitetui ir šiemet pirmininkauja 

PAJ1ESKOJIMAJ 

DIAGNOZE, Anatolijus Kairys, 1957 m. Trijų veiksmu 
komedija 1950 m. Y.:'. $2.00. 

LAISVES MEDIS, Anatolijus Kairys, 4-rių veiksmų istori
ne drama, "Nemuno" leidinys. 1955 m. 120 p. 1.00. 

LffiTUVOS ISTORUA, mokykloms, 5 laida. V. Daugirdai
te - Sruogienė. Terros leidinys. Kieti viršeliai, paauk
suotos raidės. Didesnio formato, 203 pusi $3.00. 

3.00 

.1.50 

.0.75 

.2.25 Jieškomas KLEMENSAS JARA-
Tam tikslui visose'penkiose vie-: Į™8- * *™»>A anksįhau gyvenęs ; L T E T U V K K A S I S ^S^m^'u^v^r^^ma'^^. 
tose buvo didele baLsų daugu- J ^ J - i į £ ^ £ ? % £ £ imy> prisiminti, redagavo *SE£J>32S?i£Z 
ma priimti nutarimai streikuoti,: P o S k u s > Tytuvėnai, Padegonio g-vė LrrmJANIA^ ^ L ^ T A ^ r ^ ^ L *V"*l ^°° 07S 

IP . n p n a v v k t n onai igrt i T i l r i m . N . 1A I 5»h„«„i« i Z i ^ . S ^ _ ^ " F : h*. M" V *ri*kojyte - In-jei nepavyktų susitarti. Tikima, Nr. 10. Lithuania 
kad pavyks susitarti ir streikų 
bus išvengta. Jieškoma BARAUSKIENE (MA

ŽEIKYTĖ), prieš 40 m. gyv. She-
jnandoah, Pennsylvania. JiešVo se
suo Petronėle (Mažeikyte) Piepa-
liene. nuo Raseinių apskr Kreiptis 

;adresu: Ona Austin, 129 Fish St, 
Athol, Mass. 

SEN. SALTONSTALL VEL 
BUS KANDIDATU 

Žinomas respublikonų politi
kas «*ru Leverett Saltonstafl 
pareiškė, kad 1960 m. jis vėl j M o t i n o s * ^ t u v o s jieškomas 
bus kandidatu perrinkimui į »e- [ VYTAUTAS-IGNAS STUKAS. sū-
natoriua Manoma, kad jo opo- n us Igno. Gimęs 1926, Kaune, pa-
nentu iš demokratų pusės bus tekęs r u s ų kariuomenėn 1944. At-
p a r t i n i s gubernatorius Foater Į ^ į ^ ^ ^ " Ž l . 7 2 0 4 ^ 

S 0 P N I E I A R C U S 
H D 9 0 THJHfDr! 

VtoM j m m m o K si WOP A 
AM. 1490 KllocyclPS F*M 10J-T MC 

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS 
Sv. Kazimiero minėjimas šie

met numatomas kovo 8 d. Bus i 
pamaldos ir bendri pusryčiai sa- K ^ ^ r n ^ T & ^ i i ^ « 
lėie po bažnyčia ' t^^-ato įe - Ii TJU. ryt*. Mtadftntlr 

i aeknuuUeai 8:10 iki 9:»0 vaL ryta. 
Vakaruškos ptrmaaienj 7 ral. vak 

Rafttine: 715* 8o. Maptewood Av*n 
• . Dl. M M . HE 4-S4U 

SO. BOSTONO LIETUVIŲ 
PIL. DR-JOS APYSKAITA 
Iš 1958 m. apyskaitos mato- Į •HunnimiiiiiiiuNMMainiiuMnaiiMiti 

ma. kad draugija viso turėjo j M O V I N G 
$17,747.22 gryno pelno. DraaJ A. BENIULIS atlieka ivairiua 
gijos turtas vertinamas $293,- Perkraustymu* bei pervežimus Ii 
324.98. 1958 m. mirė šie drau- t o l l n , q - l r , Arl^ * t* t t , m l Tel. BIshop 7-7075 
gijos nariai: A. Ašmenskas, P- ^ „ „ ^ ^ n M ^ L n i n i n i i i m i M ^ - KAZnCERO PAVEIKSLAS, spalvotas 

kenienė. Labai gera knygelė padovanoti tiems, kurie 
mokėdami anglų kalbą nori mokytis ir lietuviškai. 
146 pusi 01.25. .0.95 

LrTHUANIA AND WORLD WAR H, Prof. Kazys Pakštas. 
Knyga suskirstyta \ 5 skyrius: I — Historical Back-
ground; II — Under Foreign Domination (1796 — 
1918); The Republk of Lithuania (191 — 1940); , 
TV — Lithuania in the World War H (1939 — 1945). 
Šiame skyriuje supažindina skaitytoją su pirma bolše
vikų okupacija (1940 — 1941); Vokiečių okupacija 
(1941 — 1944). Antroji bolševikų okupacija (1944 — 
1946) ir Lietuva tremtyje. 5-me skyriuje supažindina 
skaitytoją su dabartinės lietuvių kartos siekimais ir *• 

jos vadais. Labai gera knyga, nors trumpai supažin
dinti angliškai kalbančius su Lietuvos vargais ir jos 
siekimais. Lietuvių Kultūros Instituto leidinvs. 1947 
met 80 pusL i... $0.50. .040 

OUTLINE HE9TORY OP LTTHUANIAN LITERATURE ' 
by A, Vsiclulsitis, 1942, Chicago, 54 p $0,50. .0.40 

POPULAB LTTHUANIAN RECIPES. paruoSta Juzės 
Daužvardienės. Virimo knyga — lietuviški valgiu re
ceptai, bet anglą kalboje. Antra papildyta lakia 124 

iNaujt rtamai, garažai, įv. pataisy-
, pert vark. (remodeling) darbas! 

VACYS PETRAUSKAS 
BfnJOTNG COVTBACTOR 

IB9:?« So. MapK"wood Av„ fhicagt). 
T d . HK 4-7482 arba CL 4-74501 

KAS NORITE PIRKTI 
AR PARDUOTI 

nekilnojamą turtą arba išnuomoti 
butus, dėl greito ir sąžiningo pa
tarnavimo, kreipkitės į 

VAINA REALTY 
6540 S. .We«terB Ave-. RE 7-9515 
SAVININKAS PARDUODA 5 kamb. 
med. namą. netoli &v\ Kazimiero ka
pinių. Gazu apšild., t autom. mūr. 
garažas, žieminiai langai ir sieteliai. 
$14.000. Skambinti — YVAlbrook 
5-4191. Agentai prašomi nesikreipti. 

KAZYS ČESNAUSKAS 
12116 So. 93rd Ave. 
PALOS PARK, ILL. 
Telef. GIbsoa 8-4938 

• Generalinis, kontraktorius 
naujų namų statybai, jvai-
siems remontams ir namu per
tvarkymams • Turime didelį 
patyrimą namų statyboje. • 
P a t y s atliekame cemento ir 
medžio darbus; • Apskaičiavi
mai nemokamai. i 

ANTANAS LUKAS IR ŠONUS 
2717-19 Wesf 7lst Streef 

BUILDING OONTRACTOR 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Krelpttst 

Telef. HEmlock 4-5881 

VIKTORAS ŠIMAITIS 
GENERAL OONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir komerciniu.-
namus, pasiūlo sklypus, rekomen 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENĮ 

NAMU SAVININKAI! 
TARPININKAUJAME 

BUTŲ IŠNUOMAVTMU1 
| PATARNAVIMAS -vaUSTUl. 
j TURIME LAUKIANttVJU S A R A A Ą 
' BELL - -VARPAS BesJ Bstate 

SS1« So. Western. PRospec* S-93S3 
2-jų BUTŲ. MŪRINIS — 5 ir 6 

kamb., porčiai turi tinkuotas sie-
nas ir apšildomi. 6322 S. Mozart. 

J_ , .«_i^. I įmokėti $9,000. Kreiptis į savinin-
duoja planu« išrūpina statybo. j k ą v a k a r a i s ^ 7 v a J . , geitad. ir | kreditus. Skamb. 

PRospect 6-3747 
2711 West 71 st Street 

jsekmad. po 1 popiet. 

STANKŲ S 
C0NSTRUCT0NCO. 

Atlieka planavimo Ir .otatyboft 
• dartKLH eydvtoju oftaq, gį >eaa-

miijp tr prrli.vbo<« pa^tatg. Ju
si) pasirinkimui turime virs 300 
į vairiu standartinių projektų 
Ofiso ir namų telefonas: 

PRmpert ft-SOIX 
740S SO. WESTKR3F AVE. 

Chicago SS. 111. 

ĮSIGYKITE DABAR 

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
Atvirukai yra nedidelio formato. 

keliu spalvų, pagaminti "šilk 
oreen" 
dst: 

NUO U2SKENEJIJSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDJJ 

m ATVIRŲ ODOS LIGŲ 
Tie, kurie fcencia nuo SENŲ AT

VIRU TR SKAUDANČIU 2AIZDU 
ir negali ramiai sedeti arba naktimis 
mjcgoti dėl ju užsis*-nėjusiq3 žaizdos 
niežėjimo tr skaudėjimo senų atvi. 
rų ir skaudžių žaizdg — uždSkite 
LEGI'LO OINTMENT. Jos gydymo 
ypatybes' palengvins Jūsų skausmą 
ir galėsite vel ramiai miegoti nak
timis. Vartokit ja taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi prašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA-
SIS. Taipgi prašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplySimą 
tarppirsčių. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios. suskilusios odos, dedir-
vinių odos išbėrimų ir txt.. taipgi tin-

I karna vartoti vaikučiams, kada pa-
I sirodo skaudus išbėrimas noo vysty-
I klų. Ji yra gera gyduolė nuo iš-
I virslnių odos ligų. 

Legulo Ointment yra 
parduodama: po 75 
centų, $1.25 ir $3.50 
(pasta, $3.85). Pir
kite vaistinėse Chi. 
cagoj ir apylinkėse: • 
Milwauk"c Wis., Ga-
ry. Ind., Detrott, M1-
cfaigan arba rašykit 
ar atsiųskite Money 
Orderj j — 

LEGULO, Department D. 
Į 861S W. Eddy St., Chicago S4, Hl. 

būdu. Yra sekantys rinki-

— - . . — » , , . M , 

ŠILDYMAS 

PAVimSLAI 

spalvota* JLOO.a7.-5 
$1.00.0.75 

Vardadienio 10 atvir. 
Gimtadienio 10 " 
Padėkos 10 " 
Užuojautos . . . , . ' . . . 10 " 
Vestuvių 10 " 
Vestuvių sukaktuvių 10 " 
Padėka ui užuojautą 10 
Motinos Dienos proga 10 
"Draugas" gan išpildyti užsaky-

nus tik pilniemg pakeliams (po 10 
[ tukų) augsčiau ižvardintų atviru
kų. Sių atvirukų gamintojas dar 
yra paruošęs vieną rinkini maišy-
ą. sudarytą ii vardadienio, gim
tadienio, padėkos, užuojautos, ves THE BOOK OF OUR PILGROIAGE. by Adam ] £ » . | A. ^ , . , 1 . , ^ , , to-roifaM. * 

THE FIRST MARIAN R E A D E R ' i F o i t t i ^ ' W e s ^ .nd n s J S ^ r J ^ ^ S , ™ P e ^ i l T ***» M **ir«k*- Atvfcttkų kaina 

gnsge), 1951, Chlcsfo, 96 p $«J99. .0.75 sksnio. darbus. « « • » * • - j _ _ _ ; 
! f U* S. tttti JMMB We« 
Į TA OLympic G4tT!5 noo 8 vai. 

| AUŠROS VARTŲ 8VC. P. MARUOS PAVEDCSLA* ; - - ^ W 5 ^ v a k a r o ' I 

Vėsfjnr\ą nuobraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

specialybe 

PREC1N PHOTO STUDIO 
(Incorporated) 

EDVARDAS UUS, sav. 
4058 ARCHER A VENTE 

Tel. Vlrginia 7-2481 

Telefoną* nuo 5 vai. vakaro 
Olymp* J-6732 'i :*. 

" D R A U G A S " 
4545 W«rt 

CMcasM 29. m. 

.•>. į. 

MEILC IR LAIMfi 
| ditokiu * pavadinimu nauja dr. 
Juozo Pntuskio knyga išėjo i i 

: spaudos. Joje svarstoma vyro ir 
*—~—— darnaus sugyvenimo klau-

tevų ir vaikų santykiai, o 
— būdo savybės, garantuo

jančios laime jryvenime. Knyga su 
daugybe pavyzdžių, skaitoma leng
vai, kaip romanas. Turi 248 pusi. 

t Gaunama DRAUGE. Kaina .. $2. 

• 
# » - ^ - i - -

file:///Vest
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CHICAGOS ŽINIOS 
Marijonų remejų vakariene) Sniegas ir automobilistas 

Sekmadienį jaukiai praėjo! Chicagos Motorų klubas pri-
Tėvų Marijonų bendradarbių mena šiuos praktiškus dalykus 
vakarienė Sv. Jurgio parapijos automobilių savininkams: jei-
salėje, Bridgeporte. Po sveikai g^ jūsų automobilis skęsta 
ir skaniai paruoštų užkandžių, s.-.iege, prieš užvesdamas mo-
bendradarbius pasveikino para- j torą patikrinkikite, ar nėra už-
pijos klebonas kun. Ant. Mar- ! kimštas dujas išmetąs vamz-
tinkiis, pasidžiaugdamas gražia į dys; kitaip — dujos eis j vidų, 
veikla. Už darbuotę padėkoja i motoras reikiamai neveiks ir 
ir bendradarbių dvasios vadas | susidarys keleiviams pavojus. 

Chicaga gailestingesni 
automobilistams 

kun. Bonif. Vaišnoras, MIC. 
Kun. Ant. Miciūnas, MIC, pa
rodė įdomius' spalvotus paveik
slus iš kelionės Licrdaia bei po 
kitas įžymias Europos vietas. 
Jauna, skambaus balso solistė 
Barbora Adamavi«ūtė padai
navo Šimkaus, Puccini, Po
ciaus dainas,.pianu palydint pa 
rapijos vargonininkui R. Sabo-

Visada prieš užvesdamas ma 
šiną atidaryk garažo duris, 
kad nenutrokštumei dujose. 
Geriausia, užvedus automobilį ' 
išvažiuoti iš garažo ir tenai | 
stovint šildyti motorą. Kart- ! 

Duobėtos gatves 
Dideli žiemos šalčiai pavei

kė, kad daugely vietų g a t v ė s j -Illinois v a l s t y b ė j e nuo 
pasidarė duobėtos. Tuo s u s i r ū - ; madienio jau sulaikomi ir areš-
pinęs miestas jau sekmadienį tuojami automobiliste1, kurie 
sudarė aštuonetą darbininkų dar neturi naujų 1959 m nu-
grupių, kurios išvyko gatvių merių, tačiau pačiame Chica-
taisyti. Šią žiemą, esą, gatvių gos mieste policijai dar neduo-
suialojimas blogiausias kaip Į tas įsakymas griebti atsiliku-
bet kada kitados. Beveik kiek-i siu su tų numerių įsigijimu au-
viena gatvė reikalinga taisymo, j tomobifistų. 
Apskaičiuojama, kad nuostoliui _ e -i • • v 
susidarys arti. $5,000,000. Bio-i Sudegė 6 vaikai ir močiute 
giausiai sugadintos gatvės yra j South Bend mieste sudegė 
pietinėje Chicagos dalyje. , 6 vaikai ir močiutė. Ugnis su-

! naikino cemento plytų namą, 
i buvusį mylia nuo paties mies

to. Gyvas išlikęs vaikas pasa-

Mirtis d e l neapdairumo I r u * ° P"*1111*"^ salė. Kcf.icer- _ j u o daugiau žmogcs drau-
Chkragos priemiesty May-! tas praėjo su ypatingu pasi- j ^ 

i woode sekmadienį traukinys j sekimu. Šiandien soliste dainuo J 

suvažinėjo 12 metų berniuką, ja Šv. Rožančiaus kolegijoje ' i š Dievo. 
Ravmond Kozak Traukinio ma • 

Lietuvaites paveikslas 
laikrašty 

Dienraštis Sun-Times įsidėjo 
paveikslą A. Gudėnaitės, mode 
l iuojaačias gražią padorią suk-

šinistas pasakoja, jog berniu-1 
kas nerūpest ingai ėjo palei bė
gius, mos ikuodamas lazda; štai 
ga įėjo t a r p bėgių. M3šinistas 
šauksmu ji įspėjo, bet jau bu
vo pervėlu Berniukas buvo su
važinėtas. 

Renata Tebaldi Chicagoje 
Sekmadienį Chicagoje, Or

chestra Hali patalpose, daina-
•vo garsioj i Europos solistė Re
nata Tebaldi . Publikos prisi-

" * 41 

kartėmis patikrinti , kad nebū- , n e l ę J d § t i p 3 v e i k s l a i „ d a r 

tų skylių dujas i šmetanč iame! t r i j ų m e r f a i č i ų > priklausančių 
vamzdy. Skylės gali būti prie- , moksleivių S D S sąjūdžiui, ku-

niui. B u v o prisiminta L ie tuvos j žast imi vairuotojų nugaravimo. •} ris propHgcoja padorias ma-
nepriklausomybės paskelbimas j Niekda nevažiuoki užsidaręs I das . 
Parengimo dalyviai a ts i s toj i - j vism ^ ^ Laikykis n e pe r . j r j ^ p g ^ r f ; 

. T . ' « arti nuo priešaky važiuojan- Į Vaikų ligoninėje Chicagoje ijUpą Meyer 
vusius Lietuvoje. Buvo suene-: U. J ... u • • e 
dotas himnas č i o * mašinos. Iš priekinės ma- ! fcav° padaryta operacija 6 me- • , 

-v i i v. , ,.: tų berniukui Richard DeKnock. i 
Keletas asmenų prisirašė am «*<* patenkančios dujos gali į ^ ^ ^ ^ ^ ^ * 

žinais nariais, paaukodami po paveikti į jus, kad jūsų budru- " 
šimtinę. Vakarienės programą mas ir sprendimai nebebus 
pravedė kun. J. Prunskis. Šiam t ^ p g r e i t i ) i r t 3 i g^j būtį ne_ 
Tėvų Marijonų bendradarbių l a į m § g priežastimi. 
skyriui vadovauja pirm. Stel la ; 

Kaulakienė, vicepirm. Ucš įi 
Petraitienė, protokolų raštinin
kė Ona Banienė, finansų rašti
ninkė Joana Želvienė. i 

koja, kad agnis prasidėjo, kai 
iš krosnies iškrito degančio ang 
lies gabalas ir uždegė čia pat 
buvusią popierių krūvą. 

Pagerbs arkivyskupą 
Arti 1,000 ketvirto laipsnio 

Kolumbo (vyčių sekmadieni Con 
rad viešbuty pagerbs arkivys-

vo užtaisyta skylė tarp širdies j 
apatinių vožtuvų. Berniukas į 
jau išleistas' iš ligonines. Jau- '•' 
čiasi gerai. 

H ' 

SSSR turi atitraukti 
kariuomenę iš Lietuvos 

Dienraštis Sun-Times pakar-i 
tojo konsulo dr. P. Daužvar- j 
džio nepriklausomybės minė ji-į 
me pareikštą mintį, kad Rusi-1 
ja privalo iš Lietuvos išvesti 
savo dalinius ir savo atgaben
tus kolonistus bei grąžinti apie 
300,000 lietuvių, išgabentų į 
Sibirą ir kitas Lietuvos Rusi-| 
jos dalis. 

Dienraštis taipgi pakartojo 
dr. J&užvardžio_ mintį, jog Lie
tuva yra pavyzdys, kaip Sovie
tai laužo savo sudarytas sutar-į 
tis. Jie sulaužė savo pasižadė-: 
jimus nuo pat taikos sutarties: 
su Lietuva (1920) ikf 1939 m. j 
okupacijos į 

Aprašydamas lietuvių iškil- j 
mes Chicago American p a ž y 
mėjo, jog buvo pasiųsta t e l e 
grama Valst. sekretoriui Dul-
les, linkint jam greito išgijimo. 
Dienraštis sumini teisėjo Weils 
žodžius, jog lietuviai dėkingi 
Dulles už Lietuvos laisvės rė
mimą ir kovą už tautų išiais-
(vinimą. 

Union stoties rūmai 
Tarp įdomiųjų Chicagos pa

statų - reikia priskaityti ir 
Union stoties rūmus. Tos sto
ties užimamas plotas, su jai 
priklausančiomis bėgių linijo
mis, nusttęsia iki Roosevelt ke
bo pietuose ir iki Lake gatvės 
šiaurėje ir užima 35 akrus. 
Union stoties rūmai buvo pra
dėti 1914 m. Jų statyba užtru
ko 11 metų. Cia dabar yra ap
tarnaujamos geležinkelių lini
jos: Pennsylvanija; Chicago, 
Burlington ir Quicy; Chicago, 
Milwaukee, St. Paul & Pacific! 
ir taipgi Gulf, Mobile & Ohia 
Pusė stoties pastato priklauso 
Pennsylvanijos linijai. Kasdien j 
čia išeina arba ateina 280 traul 
kinif. šeštadieniais — 164, o į 
sekmadieniais — 136r Viduti
niškai per tą stotį kasdien pra
važiuoja apie 60,000 keleivių. 

Navy Pier — okeano uostas 
Ties Navy Pier į ežerą suva

ryta 970 pfieno stulpų, ant ku
rių &us pastatytos prieplaukos 
okeano laivams, kurie atplauks 
į Chicagą, atidarius susisieki
mą Sv. Lauryno upe. Plieno j 
stulpai yra 80—97 pėdų flgio.' 
Jie suvaryti i pietus nuo dabar 
tinio Navy Pier; Ant jų bus 
pastatyta HO.ftOO kvadratinių 
pėdų papildomo ploto laivu kro 
viniams. 

t 
A. A. 

JUOZAPAS SERGEDA 
Gyveno 251 V» W. 45 St. 

Mirg vasar. 1 .=> d.. 1959. 9:2i> 
v. r., sulaukęs pusės amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš l)au-
giliškio paxapijos. 

Amerikoje iSgyvfno 5(1 m. 
F'asiliko dideliame nuliūdime 

žmona Anna Kunėaiiž. sūnus 
Juozapas: sesuo Melvyna Bal
čiūnas, švogeris Kajetonas Ir 
jų šeima.: 2 pusbroliai: Alex 
Tunkis ir L*o Paukštis; krik
što duktė Eveiyn Ozelis: sese
rų vaikai: Louis. John. Joseph. 
Anthony, Adam Cza.ikowski Ir 
Helen Kulhanek. Michael Bal-

• eiūaaar-<*rN-F>eter Kabai iūnas Iš 
VVisconsino ir jų Šeimos ir 
jų šefmbB ir daug- kitų "gimi
nių ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas John F. 
Kudeikio koplyčioje. 43:<<> So. 
California Ave. 

I.aidotuvfe» jvyks penktad.. 
vasario 2o d., iš kopi. 9:3« v. 
ryto bus atlydėta į Nekalto 
Prasidėjimo Panelės švč. par. 
bažnyčią, kurioje įvyks geidu
lingos pamaldos už velionies 
siela. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiam* visus: 
gimines, draug-us ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

V u liūdo: žmona ir sūnus. 
Laidot. direkt. John F. Eu-

deikis. Tel. LA 3-0440. 

Kun, F# Gureckui ir Dantų gyd. O. Bakai-
tiettei su šeima, mirus mylimam Tėveliui, 
reiškiame gilią užuojauta. 

F. A. IGNAICIAI, E. V. BALTRUŠAIČIAI 

t 
A. A. 

J O N A S B A R I S A S 
Gyv. 10810 S. Kdbrooke Ave. 

Mtrė vas. 15 d.. 1959. 8 vai. 
vak.. sulaukęs 81 m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoj. Kilo iš Pa
nevėžio apskr., KrinCinio pa
rapijos, Žvirgidės kaimo. 

Amerikoje išgyveno 56 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

3 dukterys: Anita, žentas Ted 
Westllng. Helen. žentas Frank 
šuchley ir Klizabeth. žentas 
Henry Somme.rdyke, 2 sūnūs: 
John. marti Anna Mae ir Jo-
se,ph, 11 anūkų, pusbrolis Pe-
ter Bartsas. jo žmona Anna ir 
šeima, giminė John Tauškela, 
jo žmona Marian ir Seimą, ki
ti gimines, diadgal "ir " Jifižiši 
tami.-~ - i~ t 

4 
Priklausė šv. Vardo Draugi

jai ir Chicagos Liet. Draugijai. 
Kūnas pašarvotas Bukausko 

kopi.. 10821 S. Mirhifean Ave. 
Laidotuvės Jvyks treč., vas. 

18 d., iš koplyčios 8:45 v. r. 
bus atydėtas Į Visų šventi;. 
parapijos bažnyčia. kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionies siela. Po pamaldų 
bus nulydėtas j šv. Kazimiero 
kapines. 

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

NnlifHie: Onktery*. sūnūs, 
žentai, marti ir antikai. 

Ijaidou direkt. 
kas. CO 4-222S. 

Bukaus-

1909 1959 
STANDARD FEDERAL 
Chicagos stipmusioji įstaiga 

• Kodėl netaupyti stipriausioje ir saugiausioje taupymo 
įstaigoje, kurioje jau per pusę šimto metų lietuviai 
sėkmingai taupo? 

• Kodėl neskolinti iš Standard Federal, kurioje Jus daug 
sutaupysite? 

• Duodam paskolas 5%—5%% pagal įmokėjimą. 

Chartered and sopenlsed by the U. S. Government 
JUSTTN MACKIEVVICH. Pre«id«ot 
JUSTTN MACKIEWICH JR., Executive Vice-president* 

A. A. 
E D V A R D A S J. MAEZES 
Mirė vasario 14 d.. 1959 m., 2:30 vai. ryto. sulaukęs 36 m. 
Gimė Chicago. Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Veronika (po tėvais 

Puisis) , dvi dukterys — Dolores ir Diane: tėvai — Emily ir Ste
ponas; brolis AJex, jo žmona Stella ir jų šeima; teta Lucy 
Daujotas, jos vyras Antenas; septyni pusbroliai =—Edvardas^ 
Daujotas su šeima. Juozapas ir Jonas Maezes ir jų šeimos (gy
venančios Detrolt, Mich.), Kazimieras, Jonas, Jurgis ir Povi
las Čekis ir jų Šeimos: trys pusesėrys — jHelen. Warfield »!_ 
šeima, Ona Kef^&lis^su šeima, Ona Maezes su Šeima (gyv.'De-' 
troit, Mich."); uošviai — Juozapas ir Veronika Puišiai: krikš
tatėvis Jonas Stasytis, ir kiti giminės, draugai bei pažįstamu. 

Kūnas pašarvotas Jurgio Rudmino koplyčioje, 3319 Litua-
nica Ave. Laidotuvės įvyks trečiad., vasario 18 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas j Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę lieka: žmona, dukterys, tėvai, brolis ir kt. gimines. 
Laid. direkt. Jurgis F. Rudminas. tel. YArds 7-1138. 

Z i g m u i Bakaičiui ir jo seimai, broliui mirus, 
re i šk iame gilia užuojauta . 

Brighton Parko ir Bridgeporto Skauty-cic 
Tėvu Komitetai, Aušros Vartų ir 
Lituanicos Tuntu Tuntininkai 

TURTAS $65,000,000.00 
ATSARGOS FONDAS $6,000,000.00 

STANDARD 1'EDtRAL SAVIMJS 
ANO I O A N A S S O C i A T I O N 

OF CHICOGO 
4 1 9 2 ARCHER AVE. CH'CAGO 31 

PHONE: V ! r g i o . o / - 'i \ A 1 

VALANDOS: Kasdien. įskaitant še^t. nuo 9 vai. ryto tW 4 vai. p.p. 
Ketvirftad. nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. Treč. \isai neatMmroma. 

SkauSrao prislėgtos p. Vladę Bakaitienę ir sūnų Algi, 
mylimam vyrui ir tėveliui 

*. t A. 
MEČIUI BAKAIČIUI mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Marija šautiene W sūnus 

JL t A. 
MEČIUI BAKAIČIUI mirus, 

giliausią užuojauta reiškiame ir 
kartu liūdime. 

Marytė ir Petras Cauronskai 

i n i 

EDVARDAS SAUNORIS GĖLIMUI KAS 
Paruošia gėles ift 9avo siltadariių vestuvėms, 
krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti ir puošti 
kapa jūsų trtimųjų. 
3942 W. 11 Itn St., PR 9-1355 ir 9-1356 

JLtJL 
MEČIUI BAKAIČIUI mirus, 

giliam liūdesy likusius žmoną, sūnų, brolius Simą ir 
Zigmą " JU šeimas nuoširdžiai užjaučiame. 

FELft, ANBRIU8 M N AKIAI 
KLKNA. VLADAS BALTRl"ftAJCIAI 

GUŽAUSKŲ BEVERLY t l U S G f e U l Y ^ 
Geriausios gėles del vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
244S WEST 6Srd STREET 

TeJef. PB 8-0833 P « 8-08S4 

•n 

A PIRKITE DABAR TIESIOG NW) 
Jį Ėk MR. NELS0N, 
K ft SAVININKO 

R T 3 B SAINT CASIMIR 
K 9 MONUMENTCO. 
B ^ ^ M 3914 West l l lth Street 
^ ^ ^ ^ 9 Toi — CEdarerest 3-6335 
H ^ ^ H H H B i Vienas blokas nuo kapiniu. 

m Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste. 

Petkus 
TĖVAS IR SŪNUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
6812 S. WESTERN AVE., Tel. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Ave., Cicero, T0wnhall 3-2108-09 

* KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE 

Laidotuvių Direktoriai 

MMA&EVANŠ 
<8t t SO. WESTERN A V E . 

J. F. EUDEIKIS • 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605-67 South Hermitage Aveaut 

Tel. Yfl 7-1741-2 
4330-34 Seutti California Avenue 

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKT| 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulanaų patarna- J&l^L Mes tarime koplyttt* 
^ m a s d ^ i r n a k BT ^ ^ ^ ^ ^ 

tJOJU 

PETRAS MELIONAS 
4S48 S CAUFORNIA AVE L.Alaytt*e S-S472 

ANTANAS M. PHILLIPS 
« 0 7 UTTJANICA AVE. Td Y A r * 74101 

PETRAS P. GURSKIS 

POVILAS l RIDIKAS 
« M 8. HALSTED STREET l e t I Arda 7-101J 

' LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
IflftKl S. MIC1HOAN AVE. Tel. 4-22AB 

JURGIS F. RUDMIN 
SSU S UTT AMCA AVE Tol. YArd. 7 - l lS8- l lS t 

VASAITIS — ItTTKK 
1446 S MTH A V E , OCERO. ILL T * OLj«pfe S-10H 

STEPONAS C. LACKAWICZ ~~~ 
2424 W. OMi 
9 1 4 W. ŠtRD PT-ACr 

Tat REpaaae 7 - l t l J 
Tsl Vfrcfaia 7-0872 

VANCE FUNERAL HOME 
1424 S. SOTS AVE. OLympir 2-5245 ir TOwahafl S-90S7 

sv^>KL' 

. . • . ' * ' . 
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Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų sąjungos 
Chicagos skyriaus 1959 m. val
dyba pasiskirstė pareigomis se j 
kančiai: Algirdas Ostrauskas 
— pirm.. Vytautas Lapatins- j 
kas - vitepirm.. Mindaugas 
Klygis — ižd., Donatas Šatas j 
— sekr., Ignas Juzėnas — II < 
sekr, Algimantas Urbutis — 
narys Valdyba kviečia visus 
inžinierius ir architektus su po 
niomis dalyvauti visuotiniame 
skyriaus susirinkime, kuris 
jvyks kovo 1 d. 3 vai. p. p. Jau; 
nimo centre, 5620 So. Clare-
mont Ave Inžinierius ir areni-' 
tektus dar nepriklausančius są 
jungai prašome atsiųsti savo 
adresus, kad valdyba galėtų j 
siuntinėti biuletenį, kuriame 
bus daugiau žinių apie ALIAS 
veiklą. 2inias prašome siųsti ] 
sekretoriaus adresu 4223 So. i 

111 

KOVA U2 GYVYRC 

X Namai be langų ir namai 
be sielos, yra namai, kuriuose 
nėra knygų. Pasinaudok Drau
go skelbiamu knygų išpardavi
mu ir įsigyk papigintomis kai
nomis knygų, kurių katalogas 
skelbiamas šiandien Drauge. 
Beletristikas, poezijos, religi
nių, vaikams ar filosofinio tu
rinio knygų galėsite rasti šia
me kataloge. Draugas perėmė 
kaikurių leidyklų leidinius, to
dėl išparduodamų knygų pa
sirinkimas yra didesnis negu 
bet kada. Vienokios ar kitokios 
knygos suteiks poilsio valandą R o c k w e l l s t C b i c a ^ 3 2 

ir praturtins tavo dvasią Te
gu tavo namai nebūna be lan
gų ar sielos. 

X George Lawner, kuris 
ruošia scenos pastatymui "Ke
turias meilės operas": Eglę Žal 
čių karalienę. Meilės eleksyrą, 
Falst3fą ir Jonuką Gretutę, 
mokėsi Vienoj — Muzikos aka
demijoje, vėbau čia Amerikoje 
gavo magistro laipsnį. Šią va
sarą tikisi gauti daktaratą Chi 
cagos universitete. Jis mokėsi 
pas garsius dirigentus Nicolai 
Malko ir Rafael Kubelik. Geor
ge Lawner tarnavo kaip "As-
sistant eonduetor" The New 
York City operoj, San Francis-
co operoj ir dabartiniu laiku 
nuo pat jos įsikūrimo dirba 
kaip "Assistant director" Chi-

TENEGCSTA LAISVES ILGESYS , 
Cicero lietuvių kolonijoj Va-1 $415.15. Tai daugiau negu per-1 

sario 16 minėjimas praėjo gal- nai ir be abejo tai džiuginantis: 
"būt iškilmingiau, negu anksty- reiškinys. 
vesniais metais. Naujoji LB apy Meninę programos dalį atli- j 
linkės valdyba, kurios pirminin- ko L. Jarošeko kvartetas (A.' 
ku yra dr. Z. Ašoklis, pasisten-1 Peškys, V. Dargis, J. Avelis ir j 
gė, kad programa būtų iškil-; L. Jarošekas) , padainuodamas; gavėnios savaitgalį, vasario 20, 

IŠ ARTI IR TOU 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Gavėnios rekolekcijos 
Putname. Jaunesniųjų mergai
čių (13—17 metų) — antrąjį 

minga ir įvairi Minėjimo iškil 
mes įvyko vasario 14 d. para-

rimtesnio ir lengvesnio turinio j 
dainų. Akomponavo muz. Gied- į 

Policininkas Thomas Gain kabinasi nagais už lūžtančio ledo Muddy 
upėj, Mass.. kur jis įšoko norėdamas išgelbėti du jaunuolius, ta
čiau jaunuoliai nuskendo. Nuotraukoj matyti, kaip ugniagesiai 
tiesia kopėčias. Policininkas iš ligoninės buvo paleistas namo. (UPI) 

X Studentai norį gauti pa
šalpą iš Studentų šalpos fon
do atlieka šią procedūrą: Pa-

NENUSTOKIME KOVOJE RYŽTO 
Kol Sovietai nepasitrauks iš Lietuvos, tol jų 

pasižadėjimai — tusti barškalai 
Minių minios Marąuette Par-

mą praėjusį sekmadienį, vasa
rio 16 d 

rašo prašymą paskolai gauti j ke su mašinomis ir pėsčiomis 
Liet. Stud. sąjungos JAV cen- j rinkosi į Vasario 16 d. minėji-
tro (valdybai, Š Užgiris, 518 E. 
Green Str., Campaign, 111. CV 
svarsto prašymą ir rekomen
duoja Šalpos fondui, po to pa
siunčia prašančiaj:m atitinka
mas formas. Pranšantysis už
pildęs formas, jas pasiunčia Lie 
tuvių Studentų šalpos fondui, 
c/o O. Talalienė, 7137 S. Ash
land Ave., Chicago 36, Dl. Šal
pos fondo valdyba, gavus CV I 
rekomendacijas ir užpildytas 
formas galutinai sprendžia pa-, 
skolos skyrimą. 

ką mes turime daryti šiandien, 
vedant lietuvių tautai kovą už 
išsilaisvinimą. 

Išlikti gyvam ar raudonam 
Po dr. P. Kisieliaus žodžio in-

vokaciją sukalbėjo kun. Ai Vil
kaitis. Minutes susikaupimu bu 
vo pagerbti kovoję už Lietuvos 
laisvę, ir po to kun. dr. Andrius 
Baltinis skaitė pagrindinę pa
skaitą. Savo įdomiai paruošto
je, daugiau filosofinėmis prie-

. . , . . , _ . ,_,.. ' laidomis pagrįstoje paskaitoje 
kakuai kovoti ir nugalėti rau- p r e l e g e n t a a a p ž v e l g c m Ū 8 U ^ 
donąjį bolševizmą, kad vėl Lie- ^ g n y b ę s atsikurti, taip 
tuva būtų laisva ir nepriklau- ^ peržvelgė visą komunizmo 
soma. Konsulas paminėjo lie- sistemą su jos klaidomis ir lai-

pijos salėje, kurias pradėjo ren-» raitienė. Kvartetas susilaukė 
gimo komisijos pirm. dr. P. Ki-1 nuoširdžių plojimų ir turėjo kai 
sielius, trumpu žodžiu priminda-' ką pakartoti. 
mas Vasario 16 prasmę ir mū-| Labai maloniai nuteikė jau-
sų pareigas minint šią reilismin- nesnieji programos atlikėjai — 
gą dieną. Dr. Kisielius priminė,, Cicero augštesn. lituanistinės 

mokyklos mokiniai ir šiaip jau
nimas. Irena Suvaizdytė ir 
Aldona Bendikaitė padeklama
vo po vieną Bern. Brazdžionio 
eilėraštį, gi Janina Katelyte pa
skambino Čiurlionio kūrinį. Po 
to Cicero lituanistinės mokyklos 
tautinių šokių- šokėjų būrelis, 
vadovaujamas Br. Shoto, pašo
ko keletą tautinių šokių. Visi 
programos atJikėjai buvo mie
lai sutikti. Prisiminus vieną ei
lėraščių "Kur tu, Lietuva?", ten | 
ka pasidžiaugti, kad ji 

21 ir 22 d. Vedėjas — tėv. A. 
Jurgelaitis, OP. 

Moterų — vasario 27, 28 ir 
kovo 1 d. Vedėjas — tėv. J. 
Venckus, S J. 

Studenčių ir vyresniųjų mer
gaičių — kovo 6, 7 ir 8 d. Ve
dėjas — tėv. J. Venckus, SJ. 

Norinčios dalyvauti praneša 
raštu arba telefonu: Immacu-
late Conception Convent, R. F. 
D. 2. Putnam. Conn. 

Katalikai Australijoj 
Katalikų skaičius Australi

joj didėja. 1958 m. padidėjo 
katalikų 12,130 asmenų. Iš 10 

tebėra I mil gyventojų katalikų yra 2,-
mūsų širdyse ir ypač, anot dr. 
P. Kisieliaus žodžio, ji gyva ir 
mūsų jaunimo sielose. Minėji
mas baigtas Tautos himnu. 

023,295. 

kvki™ t T ^ 0 8 A a s š ^ m o - i t u v i u nuolatines kovas su ru- mėjimais. Toliau prelegentas! 
KVKIOS patalpos ir pripildė di- sais ir sukilimus 1861, 1863, priminė svarstomus galimumus Minėjimas teužtruko pora va-
aziają salę bei balkoną; dauge- 11941 metų ir paskutinę 1944 laisvajam pasauliui nusikratyti lan<*u. ir kas jame nebuvo, tū
liui neužteko sėdimų vietų; j i e , m. sovietų okupaciją, bet ji j bolševizmo. Kaikurie filosofai r ė t U gailėtis, juo labiau, kad 
turėjo tenkintis stovėjimu ar j nėra amžina. Lietuva tebėra j teigia, kad, jei karas įvyktų,! Cicero mieste yra daugiau ne-

tada geriau tapti raudoniems, 6*u 200, kurie turėtų į tokį mi-
bet ne mirusiems, nors kaikurie j neJimą ateiti. 

ba balkone ant laiptelių sėdė
jimu. 

41-masias Nepriklausomybės 
Akto paskelbimo iškilmes pra
dėjo Chicagos Lietuvių Tary
bos pirm 

Ta pačia proga primename,' l ešįonų 

kviesdamas įnešti vėliavas. Da
riaus . Girėno ir Don Varno 

postai bei skautai at-
cagos Lyric operoj. Jis keletą J°g Lietuvių Studentų šalpos; I i k o Amerikos ir Lietuvos bei 
metų buvo dirigentas Chicagos ] fondas skiria paskolas, kurias,! skautW. vėliavų pagerbimo iš-
Grant Park Symphony orkest-1 mokslus baigus, reikia grąžin k i i m e s - JAV-bių himną sugie-
ro, yra dirigavęs simfonijos! U fondui be procentų. ' d o J° s01- A. Brazis. 

laisva dvasioje. Lietuvą remia 
JAV-bės ir kitos valstybės, ką 
liudija spauda. Tikėkime, kad 
Lietuva atgaus laisvę. Būda
mas JAV-bese sovietų vicepir-

Alphonse VVells, pa- j mininkas Mikojanas tvirtino, 

orkestrus Grand Rapids, Mich.,j 
ir Gary, Indiana. Jis šiuo laiku! 
yra direktorius operos departa. 
mento Chicagos konservatori- i 
jos. i 

x Jonas Stonkus, 7255 So., 
Fairfield Ave., šiomis dienomis '• 
išlaikė namų pardavimo agen- i 
to (real estate broker) egza-i 
minus. Jonas Stonkus nekilno-1 
jamo turto pardavimo srityje 
jau ir prieš tai sėkmingai dir- j 
bo. Nuo dabar namų pardavi
mo reikaluose jisai pradės tar-
pininkauti tiesiogiai ir savi-
stoviai. 

X Lietuvių Teisininkų dr-; 
jos Chicagos skyriaus visuoti-! 
nas narių susirinkimas įvyk3J 
š. m. vasario 22 d , sekmadie
nį, 3 vai. p. p. "Dubysos" sve-1 

tainės patalpose, 2548 W. 69 
St. "Teisininkų 2inių" redak-; 
torius L. Šmulkštys skaitys pa! 
skaitą, tema.- Lietuvos laisvi-' 
nimo pastangos tarptautinių 
įvykių raidoj. Po paskaitos: i 
skyriaus valdybos, revizijos 
komisijos pranešimai, naujos 
valdybos ir revizijos komisijos 
rinkimai ir einamieji reikalai 
Nariai ir svečiai bus pavaišinti 
kavute. 

Kun. A. Stasys ir pastorius 
P Dilys sukalbėjo invokacijas. 

Kun. A. Stasys savo invoka-
cijoj tarė: "Aušros Vartų Ma-

kad sovietai pildą sutartis ir 
įsipareigojimus. Bet tai yra 
melas, nes kiek sovietai buvo 
padarę sutarčių su Lietuva — 
tiek visas sulaužė ir po kojo
mis paminė. Lietuvos okupa
cijos pasėkoj 300,000 lietuvių 
sovietai išžudę, ištremę ar ki
tais būdais nukankinę. Chruš-
čevas siūlo vakariečiams pasi
traukti iš Berlyno. Bet kas so
vietų geriems norams gali ti
kėti? Sovietai* turėtų 

tariuom 
tik iš Berlyno, "bet ir iš Pabal-

sako, kad geriau mirti, negu Į Sekmadienį iškilmingos pa
būti raudonu, atseit, gyventi bol I maldos už Lietuvą įvyko sumos 

metu, kurią atlaikė prel. Ig. Al-
bavičius, gi pamokslą pasakė 
kun. P. Patlaba, primindamas, 

! SCi 

ševikinėje sistemoje. Prelegen 
tas priminė, kad nuo bolševiz
mo nemažiau kenčia ir rusų tau 
ta, kurios milionai žmonių bu
vo paties bolševizmo kūrėjų su
naikinti. Prelegento žodis buvo 
ypatingai naujas savo išvedžio
jimais ir tematika, atskleidžiąs 
daugelį naujų aspektų kovoje 
dėl Lietuvos laisvės. Paskaita, 
rodanti didelį kalbėtojo intelek
tualumą, buvo 200 svečių di
deliu susikaupimu išklausyta. 
Baigdamas prelegentas išreiškė 
viltį, kad Lietuva vienokiu ar 
kitokiu būdu atgaus laisvi, iriff 

užgesti tos 

kad mes turime būti ne tik Baž
nyčios, bet ir savo tautos apaš
talais. L. Augštys 
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CORCORAA" FUNERAL HOME 

Serving all Chicago 
Ample parking facilities 

Air conditioned chapels 
6150 N. Cicero, Chicago 46, 111. 

PEnsacola 6-3833 
muiniiiiiHiiuiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiniiiuit 

A U K Š T Y N Š I R D I S 
KUN. J. PBUNSKIO parengtas 

pavyzdžių ir gražiųjų minčių 
r i n b i n s a 

Cia galima susipažinti su daugy
be asmenų ir pasigerėti jų charak
terio bruožais, pasirodančiais įvai
riose gvvenimo aplinkybėse. Kny
gą gražiai atspausdino Immaculata 
Press, Putman, Connecticut. 266 
pusi. Kaina $2.00. 

Užsakymus siųskite: — 
"Draugas", 4545 TBest 63rd Street, 

Chicago 29. I1L 
Platintojams duodame nuolaidas 

GRAEMERE HOJU 
Catering to Weddins • Parties 

Banąuets • Conventions ete 
CALL VAn Buren 6-7600 

rija, išgirsk skundo šauksmą 
Lietuva komunizmo kančioje;! "*"' m m ^ . u

I U r e t u P—"I lietuviuose neturi 
užtark, prašau Tave, pas Die-1 J ? ^ 1 " ^ o . kariuomene ne l a i 8 v ė g ^ 
viškąj, Sūnų, stiprink lietuvį J * * B e r i y n ° « ^ ' u P a b a l " u ^ f i ^ _ , 
Sibiro tundrose, suteik ištveri, U j ° , r * * * okuPuotu ^ i p ? I *^ U e t ^ ' . 
mes, stiprybės; guoį * E į J į j - * * * * * P -*** jas L ^ ^ t ^ m f f i S 
savoje žemėje Šiluvos Marija JT*0™8 i r " ^ ^ a u s o m o m i s . j r m k B a V a ' kanM m e t u S U r m k t a 

stiprink svečiose šalyse išblaš-! „ b U t U g a U m a k a l b ė t i a P i e ! ' " 
kytų hetuvių dvasią ir meUę I ^ P ^ 0 * k t- P^nus. Baig-1 
tėvų žemei. Viešpatie čia su- i S k o n s u l a s Pabrėžė, kad1 

« ^ 

X Kotryna Sriubiene, 1627 j 
S. 5 l8t Court, Cicero, nenuil- į 
stanti parapijos ir įvairių drau 
gijų veikėją ir gerų darbų re-! darbia Chicagos apskrities su 

i sovietai privalo ištraukti iš Lie 
sirinkusiems suteiks valios, ko- j ^ mvQ k a r m o m e n e ) ^ ^ 
vos dvasios už žmogaus laisvę j m o ^ ^ k o I o n i s t u s v tt S i . 

Išganytojau, sti 

Y Tėvų Marijonu 

ir mūsų šalį 
j prink dirbančius Lietuvos lais-

Bendra-; vei; duok proto, sąžinės ir va
lios vienybę, kad Lietuvoj grei-

Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjime, o sekančiais metais 
sovietai Lietuvą okupavo. Jis 
dirbąs atstovų rūmų komitete 
kartu su ponia Church; jis pa- į 

biro grąžinti ištremtuosius lie- j sižada kovoti, kad Lietuva įvėl Į 

= 

TV - RADIJAI - PLOKŠTELĖS - HLFTs 

FR AN K'S 
TELEVISION 8C RADIO, INC s ^ V I C į D 

Sav.: P R RKKŽIS, P. KXOZELIS. J. BLNOORA111S 

3240 S. HALSTED STREET TEL CA 5-7252 
^ 

mėja, yra susirgus ir guli Mac | sirinkimas įvyksta vasario 181 čiau plevėsuotų trispalvė vėlia-
Neal Memorial ligoninėje, 32491 d-, trečiadienį, 7:30 v. v. tėvų I 
South Oak Park Ave., Berwyn, ! marijonų vienuolyne, prie Drau 
kambarys 283. Būtų labai gra- Į go Susirinkimas yra priešsei-
žu, kad pažįstami ligonę aplan- minis ir svarbu, kad visi sky-
kytų ir kelias valandėles su ja I 
praleistų. 

X Vincas Staniukrvičhjs, šv 
Mykolo parapijos dženitorius, 
1644 VVabansia ave.*, atsigulė, 
į ligoninę patikrinimui vasario 
6 d. ir ten tebėra ligi šiol. Guli j 
Alexander Brothers ligoninėje, 
1200 Belden ave., 424 kamb. 

X Metų ketvirtis yra šį tre
čiadienį, penktadieni ir šešta
dieni. Tas dienas privaloma su
silaikyti nuo mėsos. Trečiadie
nį ir šešt. galima tiktai vieną 
kartą valgyti mėsą. 

X LJetovių Studentų 

rių atstovai dalyvautų. 

X LB Chicagos apygardos 
oficialus adresas: J. Jasaitis 
(pirm.), 7252 S. VVhipple, tel. 
HE 4-2165. 

KAS KĄ IR KUR 
— Soothwest Lietuviu Demokra

tų klubo susirinkiams įvyks vasa
rio 20 d. 7:30 v. Don Varnas Pos
te. 6818 So. Western ave. Mar-
quette Parko lietuviai demokratai 
prašomi atvykti į šį pirmą klubo 
susirinkimą, neg bus labai svarbių 
reikalų aptarti. Taipgi kviečiami 

s-gos j >S iios apylinkes visi naujieji de-
susirinkimas, turėjęs įvykti va ! 0 "*" 1 1 ^ k*rtu P ^ ^ * P™ 8tiP-_,. . .» T . ^ resmo klubo suorganizavimo sario 20 d., atšaukiamas. Su 
sirinkimas 
vidurį. 

įvyks apie kovo m. 

v KONCERTO KVIETIMAI 
L. R. K. Fed. Jaunimo stovyk

lai paremti kovo m. 15 d. 3 v. 30 
m. rengiamas solistų Pr. Btčkiene« 
ir St. Baranausko vienintelis šiais 
metais KONCERTAS. 

Kvietimus galima gauti krautu
vėse: 

BRJDGEPORTE, Daina, 3321 S. 
Halsted Str. CL 4-5665. 

MARQUETTE PARKE. Skalsa. 
2543 W 89 St WA 5-9TO1. 

CICERO,. Stangerbersų krautu
vėje, 1447 S. 50 Ave. OL 6-1086. 

Organizacine Klubo valdyba 

— Balfo Cicero skyriaas susirin 
k imas įvyks vasario 19 d., ketvir 
tadienį. 7:30 vai. šv. Antano pa
rapijos mokyklos lituanistikos kla 
seje. Visų narių ir prijaučianiių 
maloniai prašome dalyvauti. 

Valdyba 

— Amerikon Lietavia Moat«Nori 
nės d-jos valdybos organizuojama 
paskaita "Dorovinių ir socialinių 
jausmų plėtra antrosios vaikystes 
laikotarpyje (6—12 ami-)" įvyks 
š. mėn. 18 d., trečiadienį, 7:30 v. 
vak. Jaunimo centre. Paskaitą skai
tys D. Petrutytė. - - Valdyba 

va. Kristau, maudauju Tave, 
laimink mūsų tautą, laimink 
Lietuvą." 

Teisėjas A. VVells pareiškė, 
kad Alto Chicagos skyriaus 
darbas — kovoti del Lietuvos 
išlaisvinimo ir nepriklausomy
bes atstatymo; sveikino visus į 
minėjimą susirinkusius ir vi-1 
šiems dėkojo, kurie darbu prie' 
to prisidėjo ir kvietė laisvinimo 
darbui vesti dėti aukų pagal 
kiekvieno išgalę. Jis paminėjo 
Illinois gub. Stratono ir Chi
cagos mero Daly proklamaci
jas, skelbiančias Lietuvos ne-
prikaJusomybės dieną. A. VVells 
minėjo ir Valstybės sekreto
riaus Dulles raštą, kad Lietu
va nebus pamiršta ir kad JAV-
bių vyriausybė nepripažįsta 
Lietuvos okupacijos (publika 
smarkiu plojimu reiškė savo 
džiaugsmą). 

Meras negalėdamas asmeniš
kai dalyvauti atsiuntė sveiki-

tuvius ir atstatytų laisvę ir ne- atgautų savo laisvę ir neprik-
priklausomybę, kurią iš mūsų iš lausomybę (publika smarkiu 
plėšė. Kol sovietai to nepada-i plojimu padėkojo kalbėtojui), 
rys. tai jų visos kalbos ir pasi
žadėjimai bus tušti barškalai 

Vėliau Alto Chicagos sky
riaus sekretorė skaitė rezoliu-

(publika smarkiu plojimu reiš-icijas Prezidentui, Valstybės 

SkHbkiifs "Drauge" 

kė pritarimą) 

Po konsulo kalbos teisėjas 
A, VVells pristatydamas sen. 
Paul H. Dougias pasakė, kad 
tai žmogus gyvenąs mūsų rū
pesčiais bei problemomis; nie
kad neatsisakąs atvykti j lie
tuvių minėjimus ir atstovau
jąs Lietuvos laisvės reikalus 
JAV-bių senate; jis karias/ęs 
ir buvo sužeistas dėl laisvės ir 
demokratijos idealų įgyvendi
nimo. 

Senatorius Dougias tarp kit
ko pasakė, kad Sovietų Rusija 
po n Pasaulinio karo okupavo 
Lietuvą, bet reikia tikėti, kad 
Lietuva ir vėl bus laisva ir ne
priklausoma. Reikia didesnio 
aktyvumo ir surasti daugiau 
draugų. Jau prez. Rooseveltas 
nepripažino Pabaltijo okupaci
jos ir laikė Lietuvą Latviją ir 

sekretoriui, senato ir atstovų 
rūmų nariams f rezoliucijas bus 
paskelbtos atskirai). 

Antroje programos dalyje 
solistas Algirdas Brazis padai-į 
navo keletą dainų. Rinktines 
dainas išpildė Dainavos an
samblis, vad. Stepono Sodei
kos, akomponavo Algis Šim
kus. Tautinius šokius išpildė 
Cicero Lituanistinės mokyklos 
šokių grupė, vadovaujama Br. 
Shoto. Minėjimas buvo baigtas' 
Lietuvos himnu. pr. 

Speciali kaina. Už 3 gab. sectional. drauge su S staleliais 
(2 step tables ir cocktail) 2 stalo lempos,'kilimėlis ir paveikslas 
tik $249.95. Išsimokejimui 2 metams. 

Erdviose ir moderniai atremontuotose patalpose rasite di
džiausi pasirinkimą moderniškų baldų, T. V. Radio aparatų ir 
kitų namam reikmenų. 
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ROOSEVELT FURNITURECo. 

F. A. Raudonis ir N. Bertulis, savininkai 

2310 W. Roosevelt Rd., Tel. SEelcy 34711 
Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30. J 

A L E X B R I N A S 
GENERAL CONTRACTOR A CARPENTER 

CT15 WEST 43RD STREET, PHONE LAFAYETTE S-8751 
Visų rūsių darbai: medžio, muro. cemento, plastelto, elektros, 
plumbtego ir kiti. Garažai, botų ir biznio patalpų ĮinilikijiiMi 

neras darbu* — nebrangios k-ainoa! 

nimo telegramą. Taip pat tele- j Estiją nepriklausomomis vai-
stybėnus To nusistatymo JAV-
bių administracija ir dabar lai
kąsi. Praeitais metais jis sena
te pravedė rea*uciją, kad Pa-

CARMEN OPEROS 
KVIETIMAI 

Bizet "Carmen*' 4 v. operos 
spektakliai jvvksta balsadiio 11 d. 
8 vai. vak., balandžio 12 d. 3:30 
vai. po pietų, balandžio 25 d. 8 vai. 
vak. Marijos mokyklos salėje. 
Kvietimus galima gauti: 

"Margiahiose", 2511 W. 69 St.. 
PR 8-4586, 

Karvelio prekyboje, 3322 South 
Halsted St, YA 7-0877, 

Savrimaviaaus krautuvėje. 4358 
So. Fairifeld Ave.. LA 3-6342. 

Kvietimų kainos: premjerai — 
5.50, 5.00, 4.00 ir 3.00 dol.. kitiems 

. , . . . . . .^m - .. dviem spektakliams* — 5.50, 4.50, 
bilujo valstybhi okupacija **• 3M l r 2.50 dol. Vietos numemo-
pripažjstama. Ateis diena ir vėl, tos. 

Kvietimus galima užsisakyti paš
tu, pasiunčiant atitinkamai sumai 
pinigin; čekį ir pažymint pageidau-

Sekantis kalbėtojas iš 3 dis- jamo spektaklio datą, šiuo adresu: 
trikto atstovų- rūmų oarys Chicago Litkvaaiaa Msle Choras 

Lietuva šiandien nelaisva. bet|Murphy pasakė, kad jis daly- %įfe j į į * Z ^ S f i ^ 
norime pabrėžti savo ryžtą at - ' v*** 1W0 m. Pahner House 28, m. 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
JOHN i. KAZANACSKA8, pi •li l ialu 

tim W. O r m a k RdL Chicago, VL VIrghria 1-T747 

lf 
sTaaomis sveikino atstovų 
rūmų nariai (iš 11 distrikto) 
Kučinski ir ponia Church. 

Nepriklausomybės aktą pa
skaitė pulk Tumas. 

Lietuvos konsulas dr. Pet
ras Daužvardis sveikinimo žo- į bu* laisva ir nepriklausoma Lie 
dy tarp kito pažymėjo, kad ren t u v * (salėje didelis plojimas). 
kames paminėti nepriklauso
mybės paskelbimo aktą; nors 

KAS TIK TURI GERA SKONI, 
VISKĄ PERKA PAS LIEPONj! 

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
Prekes be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo-

kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
Įrengti 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC. 

3222-24-26 So. Halsted St. Vlctory 2-4226 
Krautuvė atidarą: Pirmad. ir ketvirtad. 9—9:30 vai. Kitomis 

dienomis 9̂ —6 vai. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 
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