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Viršūnių konferencijai ruošiasi 
be pakilios nuotaikos

Politinių stebėtojų nuomonės
r Risdamas į Indiją sovietų N. Chruščevas puoselėjo trokš- 
L j Iltimi sumušti prezidento Eisenhowerio populiarumą In- 
lįSs žmonių tarpę. New Delhi gatvėse sovietų premjerą svei- 
ETketvirtis milijono Indijos sostinės gyventojų, kai preziden- 
^gisenhowerio pamatyti ir pasveikinti į gatves išėjo daugiau 
t.^ij°nas t0 Paties miesto žmonių. Populiarumo bandymas 
Kpjgevui nepasisekė.
L Jaii firmoj0! kalboje Chruš- 
įrtS kalbėjo apie taiką, nusi- 
įkiavimą ir būtinumą visus 
gįįratimus spręsti taikingo- 
& priemonėmis. Paliesdamas 
lovo mėn. Genevoje prasidedan 
S10 kraštų konferenciją nu-
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Prancūzai, galbūt, 
šiandien sprogdins 

atominę bombą
PARYŽIUS. —- Prancūzų vy

riausybės pareigūnai vakar per
spėjo lėktuvų linijas, kad 
lėktuvai šiandien neskrištų 
haros apylinkėje. Spėjama, 
Saharos tyrumoje šiandien 
šiom dienom) bus išsprogdinta 
pirmoji Prancūzijos atominė

Prancūzai nepasitenkins vienu 
atominės bombos bandymu, bet 
turėsią antrąjį, o gal net ir 
trečiąjį.

D įovietų valdovas tikino, jog 
Letai dės visas pastangas kon 
uncijos pasisekimui. Pasise- 
Las ar nepasisekimas priklau
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Indįja tikisi, jog Chruščevas 
[nądės Indijai sutvarkyti terito- 
įį siaurės pasienio kivirčus 
į komunistine Indija. Chrušče- 
L stengsis palenkti Indiją pa
pjauti sovietais, bet ne komu 
jjtine Kinija.
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atstovą, jog sovietai preziden
tu] Eisenhoweriui suruoš iškil- 
mingiąusį sutikimą ir priėmimą. 
Maskva daugiau siekia sugyve
nimo ne su Vakarais, bet su 
Jungtinėmis Amerioks Valsty
bėmis. Tikima,, jei prezidentui 
Eisenhoweriui nepasisektų su 
Chruščevu dėl Berlyno susitar
ti, Maskva savo planus vykdys. 
Bonnoje didėja nerimas dėl Ber
lyno ateities. Praėjusią vasarą 
prezidentas Eįsenhoweris kalbė
jo, jog Berlyne nebus užleistas 
nė vienas inčas, ir JAV spaudi
mo ženkle nevažiuos į didžiųjų 
konferenciją. Dabar sovietai vėl 
sustiprino spaudimą dėl Berly
no, bet viršūnių konferencija 
jau sutarta. Bonna laukia: ar 
ir šiais metais Eisenhoweris pa
kartos, jog Berlyne nebus pa
sitraukta nė per'vieną inčą?

122 sužeisti riaušėse 
prieš de Gaulle

AMIENS, Prancūzija.,— Tūk 
stančiai asmenų Amiens gatvė
se ketvirtadienį kovojo su poli
cija prieš vyriausybės nustaty
tas ūkio gaminių kainas ir pre
zidento de Gaulle neišspręstas 
Alžirijos problemas.

Demonstracijose buvo sužeis
ti 122 asmenys, įskaitant 52 po
licininkus. Dvylika policininkų 
nuvežti į ligoninę. Policijos va
das buvo sutrenktas nublokšto 
akmens.

Riaušėse dalyvavo nuo 25,000 
iki 30,000 asmenų Amiens mies
te, kuris yra 70 mylių šiaurėje 
nuo Paryžiaus.

JAV laivyrio HSS-2 helikopteris nuleidžia klausymo įtaisą į Long 
Island sąsiauri prie Stratford, Conn., panaudodamas naują me 
toaą susekti povandeninius laivus. (UPI)

Ko diktatorius Chruščevas

Perdaug toli einančių išvadų iš šių skirtumų 
negalima daryti
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Ir sovietai ir vakariečiai di- 
viršūnių konferencijai 

Įnosasi be pakilesnės nuotai
kos. Esą maža vilties susitarti, 
it ruoštis reikia, nes taip su- 
tata. Iš paskutiniųjų sovietų 
ūdų kalbų matyti, jog Maskva j 
nėra linkusi leistis į jokias nuo

vadas. Neseniai Maskvoje įvy
kusioje satelitinėje Varšuvos 

•pakto konferencijoje vėl parei- 
kilauta baigti Berlyno okupaci- 

pasirašyti taikos sutartis su 
abiem Vokieti jom, nes kitaip 
sovietai ir jų satelitai pasirašys 
atskirą taikos sutartį su komu
nistine rytų Vokietija ir Berly
no likimą atiduos į komunisti
nės Vokietijos rankas. Dar aiš
kiau Chruščevas pasisakė daly- 
'■audamas Italijos prezidento 
Cronchi suruoštame priėmime 
Italijos ambasadoje Maskvoje.

Politiniai stebėtojai linkę ma- 
’lU jog Chruščevas nepradės 
Etatinės akcijos dėl Berlyno, 
X* didžiųjų konferencijoje ir 

pasiekta susitarimo. Jis 
lauks prezidento Eisenhowe 

atsilankymo Maskvoje. Chru ,

Susikirtimas dėl Amerikos 
saugumo

Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse įsiliepsnojo generoliškas 
susikirtimas dėl Amerikos sau- 

I gurno netolimoje ateityje. Gene
rolas .ir prezidentas Eisenhowe- 
ris ir jo gynybos sekretorius 
Gatės tvirtina, jog Amerikos 
saugumas yra užtikrintas. Ame
rikos niekas nepuls, nes ji turi 
milžinišką jėgą. Prezidentas pu
sę amžiaus praleidęs karinėje 
tarnyboje, tad jo žodžiais rei
kia tikėti. Strateginės oro ko
mandos viršininkas gen. Power 
jau netolimoje ateityje mato di
delį pavojų iš sovietų .pusės. 
Jis įeikalauja daugiau pinigų, 
kad sunkieji atominiai bombo
nešiai dieną ir naktį galėtų bu
ri laikomi pakilę ore. Jį parė
mė kaikurie kiti generolai, ad
mirolai ir kontražvalgybos vir
šininkas Allen Dulles. Saudoje 
gen. Puwer paaliko J. Alsoppas. 

___ _______ _ _____ Amerikos saugumo klausimo
^was daugiau vilčių deda į pa- I palietimas gali turėti teigiamos 

——— - } reikšmės, nes jis pajudino ir
pažadino visus atsakinguosius 
politikus. Bet yra blogoji pusė, 
kad administracijos kritika gy
nybos klausimais gali persimes
ti į rinkiminių metų propagan
dą. Demokratai dar neranda tin 
kamo ir populiaraus kabliuko 
respublikonų administracijai

Mirimus su Eisenhoweriu, kaip 
Hidziųjy konferenciją. Pasku- 

metu sovietinė propa- 
prezidento Eisenhowerio 

^^iųi rodo daugiau pagar- 
[°3- Amerikos komunis- 
7®1 Maskva įsakiusi nekelti

Eisenhoweris lan-
__-------- vie- -- -X - -
ggĮM Mikojanas patikino1 Jautrus Jungtinių Ameri-

jy kraštuose. Kuboje vii

■ — ‘uinujanaa [jauninu v.. ---------- 7 -----------------

Amerikos Valstybių | k°s Valstybių saugumo klausi-
—————— moo troli r.aroimac’fi vin Trim 1-

Kalendorius

13 d.: Kotryna Ricci,

110 U d.: Valentinas, žy-

efe 6:50, leidžiasi 5:20.

ORAS
l^ras praneša: Chica- 
,1^ apylinkėje šiandien 

ioj ai)le 20 laaipsnių; 
^^inaI1apsiniaukę>

mas gali persimesti į rinkimi
nę plotmę ir netekti savo svar
bumo. St. Daunys

Pratimai Panamos
zonoje

BALBOA, Kanalo zona. — 
Jungtinių Amerikos Valstybių, 
Brazilijbs, Čilės, Kolumbijos ir 
Peru aviacija ir amfibijos Pa
namos zonoje sekantį mėnesį 

j pradės pratimus (manevrus).

Grįžo iš Sibiro
VOKIETIJA. Pas Ed. Simonaitį apsilankė buvusio ir 

^aU ^rusi0 ^aipėdos krašto .direktorijos pirmininko Augusto 
Baldžiaus brolis Hermanas, kuris 1948 m. iš Rusnės kartu su 
jo seserim Butgeraitiene ir jos dviem vaikais buvo išvežti į Si-

NEW DELHI, Indija. — Pir
masis jo kelionės tikslas yra 
išblaškyti Azijoje tą didelį įspū
dį, kurį čia yra padariusi prezi
dento Ėisenhowerio kelionė An 
trasis jo kelionės tikslas yra 
laimėti Rytų Azijos paramą 
prieš Vakarus viršūnių konfe
rencijoje, kuri įvyks gegužės 
mėn. Paryžiuje. Pietų Azijos 
tautoms už tai jis pažadės viso- 

I kią ekonominę paramą. Trečiuo 
ju jo ke’ionės tikslu laikoma 
jo noras pasakyti Azijos tau
toms, kaip sparčiai ekonominiai 
kyla komunistiniai kraštai ir 
kad jie jau yra pralenkę JAV. 
Ketvirtuoju kelionės tikslu lai- 

i koma jo noras sušvelninti ne
malonų įspūdį; kurį Azijos tau
tose yra padarę raudonieji ki
nai Tibete, Indonezijoje ir In
dijoje.

Raudonosios Kinijos ir- Rusijos 
bendrumai

Bet perdaug toli einančių iš
vadų iš šių skirtumų, negalima 
daryti. Chruščevas labai džiau
giasi, kad praėjusios savaitės' 
rinkimuose Indijos Keraloję 
daug gyventojų pasisakė už 
komunistus. Tai aiškiai liudija 
komunizmo grėsmę Pietų Azijo
je.

•Dideli nuostoliai JAV, 
vokiečių manevruose
NUERNBERGAS, Vokietija. 

— Praėjusią savaitę žieminiai 
manevrai padarė mažiausia $1, 
200.000 nuostolių. Tai vakar 
pranešė Vokietijos gynybos pa
reigūnai. Daugiau kaip 60,000 
vokiečių ir amerikiečių kareivių 
dalyvavo pratimuose.

Statys 70 mil. dolerių 
vertes žibalo valyklą 

P. Afrikoje
JOHANNESBURG, Pietų Afri
ka. — Dvi žibalo kompanijos 
— Shell ir British Petroleum — 
pranešė ketvirtadienį, jog jos 
kartu pastatys 70 milijonų do
lerių vertės valyklą (rafmeri
ją) 1963 metais prie Reunion 
Rocks, netoli Duiban.

.. Jungtinių Tautų 
kariuomenes reikalu
NEW YORKAS. — Jungtinės 

Tautos susirūpinusios iš ko teks 
išlaikyti ‘Jungtinių Tautų org'a- 

I nizacijos kariuomenę, budinčią 
tarp Izraelio ir Egipto. 1959 m. 
valstybės vieton 55 mil. 200 
tūkst. dolerių tesėdėjo tik 33 
milijonus dolerių. 1960 metais 
reikėsią 62 mil. dol,. bet neaiš
ku, kas juos sudės.

Indijos ir Sovietų Sąjungos

naujos sutartys
NEW DELBI, Indija. — So

vietų diktatorius Nikita Chruš
čevas vakar pareiškė, jog Rusi
ja esanti stipriausia karinė jė
ga .pasaulyje, bet nenorįs pa
naudoti jos pranašumo.

Kalbėdamas nuo tos pačios 
estrados, kur prezidentas Eisen 
howeris prieš du mėnesius gy
nė vakariečių karines sąjungas, 
Chruščevas pasakė, jog taikos 
egzistencijos idėja stiprėjanti 
net tarp šaltojo karo šalinin
kų, nes jie biją sovietų kari
nio galingumo.

Užvakar Rusija pasirašė pas
kolos sutarti su Indija. Indija 
iš Maskvos gaus mažais procėn 
tais 378 milijonų dolerių pas
kolą.

Chruščevas ir Indijos prem
jeras Nehru stebėjo, kai jų at
stovai pasirašė paktą. Dvi vals-

birą į rytus nuo Krasnojarsko.
Jie visą, laiką gyveno pamiš

kėje barakuose. Artimiausias 
miestas buvo Angarskij, prie 
Angaros upės, įtekančios į Jeni
siejaus upę.

1959 metais Hermanui Bal
džiui pavyko atvykti į vakarų 
Vokietiją, kur gyvena jo žmona 
ir trys sūnūs.

Angarske buvo nemaža lietu
vių. Tenykščioje ligoninėje be
veik visas medicinos persona
las buvo lietuviškas. Paskuti
nis ligoninės vedėjas, Herma
nui B. išvykstant, buvo gydy
toja rusė. Prieš tai ilgą laiką 
ligoninei vadovavo gydytojas 
Butkus, kuriuo visi pacientai 
buvo patenkinti, kaip gabiu ir 
sąžiningu gydytoju. Jis paliko 
Angarskio ligoninę dėl to, kad 
buvo išsiųstas į Krasnojarsko 
universitetą specializuotis. Prieš 
Butkų tai ligoninei vadovavo 
gydytoja lietuvaitė, kuri tra
giškai žuvo.

Hermano Baldžiaus sesuo 
Butgeraitiene dar negalėjo grįž- ! 
ti su savo broliu į Lietuvą dėl i 
kažkokių senų “nusikaltimų” ko ' — Sovietų spauda ir radijas
munizmui. Galbūt, dėl to, kad 1 neminėjo apie Jugoslavijos kar

dinolo Aloyzo Stepmac mirtį.

— Sovietai atmetę Jungi nių 
Amerikos Valstybių siūlymą už- 

’draustei visur atominius bandy
mus. išskyrus mažus bandymus 
po žemėmis.

— Sovietų vicepremjeras Mi
kojanas vakar kalbėjo iš Ha
vanos televizijos stoties prieš 
išvykstant namo.

—• Jungtines Amerikos Vals
tybes ir Lenkija pasirašė pre
kybos sutartį, Lenkija pirks iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
22 milijonus bušelių kviečių.

— Argentinos kariniai laivai 
sužalojo paslaptingą povandeni
nį laivą, kuris pasis’ėpė pietinės 
Argentinos įlankoje. Jis būsiąs 
sučiuptas.

,— Prezidentas .Eisenhoweris 
Washingtone vakar turėjo pa
sitarimą su JAV saugumo ta- 
ryba* , . | ESSENAS. — Iš 114 anglies

— Prezidentas Eisenhovveris kasyklų Ruhro krašte 44 yrą 
šį savaitgalį praleis savo ūkyje I uždaromos, neš nerandama tin- 
Gettysburg, Pa. ( karnos rinkos.

jos vyras yra buvęs Klaipėdos 
krašto direktorijos nariu prie 
dr. Anyžiaus.

Krasnajarskas yra tapęs did
miesčiu: dabar turi apie 700, 
000 gyventojų (su priemięs-1 
čiais), bet Krasnajarsko parduo 
tuvės yra biednos, neturi pakan. 
karnai būtiniausių prekių.

I

Ateiviai Kanadoje
OTTAWA, Kanada. — Italų 

ateivių skaičius į Kanadą ir 
1959 metais pralenkė britus. 
Britų atvyko 19,361, o italų 
26,822. Amerikiečių imigravo 
11,338, t. y. 492 daugiau nei 
1958 m. Toliau sąraše eina vo
kiečiai, olandai, portugalai. Iš 
viso pernai atvyko*106,928 atei
viai, kurių 53,552 yra darbingi 
ir įsijungė Kanados pramonėn 
bei ūkin.

NAUJAUSIOS 
I ŽINIOS

Komųnistai kinai Chruščevo 
kelionę Pietinėn Azijon, apskri
tai imant remia. Jiems yra pri
imtinas dalykas, kad Chruščevo 
įtaka būtų- stipresnė prieš Va
karus, viršūnių konferencijoje. 
Tačiau ne visi Rusijos interesai 
yra ir Kinijos interesai. Pir
miausiai jie kitaip, negu rusai, 
žiūri į Kinijos trynimąsi su In
dija. Į Indiją kinai žiūri kaip 
į natūralų priešą, kuriam reikia 
parodyti savo stiprybę kiekvie
na galima proga.

Kitas Rusijos ir Kinijos skir
tumas glūdi tame, kad Pietų 
Azijoje, kinai ir rusai varžosi 
už įtaką. Kinai į šias šalis žiū-, 

iri, kaip į savo įtkaos sferas ir 
jiems sunku pateisinti kodėl čia 
veržiasi rusai. Tai kinai pasku
tiniuoju metu yra parodę ir sa
vo politiniais veiksmais. Jie 
prieš kelias dienas staiga už
baigė labai ilgą sienų ginčą- su 
Burma. Ne taip įspūdingai, bet 
vis dėlto pasikeitė jų laikysena 
ir Indonezijos atžvilgiu ratifi
kuojant sutartį, liečiančią ki
nus, gyvenančius Indonezijoje.

I

I

itybės taip pasirašė sutartį pa
laikyti artimesnį bendradarbia
vimą mokslo, švietimo, 
ir technologijos srityje.

meno

Nuteistas 41 vyras
CUIDAD TRLJILLO Domi

ninkonų respublika. — - Ketu
riasdešimt vienas vyras ketvir
tadienį buvo nuteistas iki 30 
metų sunkiųjų darbų kalėjiman 
už sąmokslavimą nuversti Tru- 
jillo vyriausybę

Vyriusybė sakosi užgniaužu 
si sąmokslą praėjusį mėnesį.

nežino, 
teisiama,

Teismo pareigūnai 
kiek dar asmenų bus 
bet apklausinėjimai tęsiami. Du 
teismai jau nu'eisė kalėti 120 
asmenų.

Žuvo 8 asmenys
CUCUTA, Kolumbija. — Au

tobusas su sugedusiais stab
džiais susidaužė į žvirgždo krū
vą netoli Cucutos, 
mas 
23.

užmušda-
8 asmenis ir sužeisdamas

Vakarų Vokietija 
užsakė ginklų 
Portugalijoje

LISABONA. — Portugalijos 
kariniai fabrikai gavo vakarų 
Vokietijos užsakymą pagaminti 
už 25 milijonus DM rankinių 
granatų ir artilerijos sviedinių.

Prezidentas Cio- 
uzvakar grįžo iš 
jis kalbėjosi su

Grįžo Gronchi
ROMA. — 

vanni Gronchi 
Maskvos, kur 
rusų vadais.

Italų prezidentą lydėjo užsie
nio reikalų^ministeris firiuseppe 
Pella.

Egiptas suvalstybino 
du bankus

KAIRAS, Egiptas. — Prezi
dento Nasserio vyriauybė ket
virtadienį pranešė, jog suvals
tybinami du Egipto galingi ban
kai. Abu valdomi egiptiečių.

OKUP. LIETUVOJE

Iš Paryžiaus į Maskvą
PARYŽIUS. — Nuo šių me

tų gegužės 29 dienos bus paleis
tas kasdien vienas tiesioginio 
susisiekimo traukinys Paryžius 
— Maskva Persėsti nereikės nė 
L. Brastoje — ten tų pačių 
vagonų ašys bus pakeičiamos 
atitinkamo pločio ašimis.r T

Uždaro anglies 
kasyklas

ESSENAS.

• Premijuoti jaunų* architek- 
i tų projjektai. Sovietų Sąjungos 
I architektų sąjunga kartu su 
I 'Statybos ir architektūros aka
demija premijavo 6 Kauno Poli-

I technikos instituto architektų 
į diplomantų projektus, pateik
tus 1959 metais. I-ji premija 
paskirta K. Ba’ėnui už projek
tą “Klaipėdos miesto gyvena
mojo rajono centras”, II-ji pre
mija A. Lėckui už projektą 
“Liaudies ūkio paroda”, IH-sios 
premijos G. Tiškui už projek
tą “Jachtklubas prie Kauno jū
ros” ir Z. Daunoraviciui už pro
jektą “Kėdainių miesto cent
ras”. Paskatinamomis premijo
mis pažymėti: J. Brazio projek
tas “Gyvenamasis namas su 
studijomis dailininkams” ir A. 
Gelbūno projektas “Operos ir 
baleto teatras Vilniuje”. (E.)

• Per pamainą susius iki 30, 
000 spaudos la-nlcų. Kauno Ka
rolio Požėlos spaustuvė (buv. 
“Vyturio” spaustuvė) gavo iš 
Vokietijos DDR — Vokietijos 
sovietinės zonos — naujas ma
šinas, kuriomis galės išspaus
dinti ir susegti iki 30,000 spau-

! dos lankų per pamainą. Visos 
l tos spaustuvės išleidžiamos kny 
■ gos ateityje būsiančios susiu

vamos tomis mašinomis. (E.)
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tynęs organizuoja Hansoj 
bas.

Los Angeles futbolininkai^ 
pirveršti supasuoti priėji 
Francisco rinktinę 0:1. j

— Muencheno 1860 fiJ 
komanda šį pavasarį" J.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES MINĖJIMAS
RUOŠIAMAS SEKMADIENĮ, VASARIO MSN. 14 DIENĄ, 1 V AL. 30 MIN. PO PIETŲ

MARIJOS AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS SALĖJE
Visus lietuvius kviečiame dalyvauti CHICAGOS LIETUVIU TARYBA

Redaguoja ED. ŠULAITIS ir A. YUKNIS 
1830 So. 51 st Avė., Cicero 50. III.

ILLINOIS — INDIANOS 
APSKRITYJE

kp. 
šo-
or-
sa-

susirinkimas 
vasario mėn. 
Vyčiu salėje.

mėnesio pirmąjį trečiadienį- 8 
vai. vak. L. Vyčių .salėje.

Po susirinkimo, atsigaivinę ka 
vute, Walter Tenclinger grojant 
ir Vincui Samoškai vadovau
jant, jaunimas ir vyresni links
mai šoko lietuviškus šokius. Ne 
šokantiems buvo smagu pasižiū
rėti, kaip jie linksmi šoko.

Ant. Bal.

mūsų 
Kark- 
atlikti 
Alesę

SPORTO APŽVALGA
Austrų Vienos Austrijos. — Nerieu krepšininkai praė-

■futbolo komanda praėjusį sek-1 jusį sekmadienį įtikinančiai — 
madienį įveikė Ohicagos rink-1 74:50 įveikė savo 
tinę 2:0 (0:0). Kadangi aikštė 
įbuvo laibai purvina, rungtynėse 
gražaus žaidimo neparodyta, 
nors svečiai protarpiais suži
bėdavo neblogais deriniais. Ne
žiūrint šaltoko oro, žiūrovų at
silankė gana daug — arti 5,000. 
Šį sekmadienį, vasario 14 d. 
austrai žaidžia paskutines run
gtynes Amerikoje, susitikdami 
su sustiprinta Colombo koman
da iš American Sodcer lygos

. ■— Vasario mėn. 13 d., šešta
dienį, Brighton Parko 36 
rengia metiriius “Valentine” 
kius, kuriems gros geras 
kestras. Jie įvyks L. Vyčių 
Įėję, pradžia 8 vai.

— Anskrit'es 
įvyks sekmadienį, 
14 d. 3.30 vai. L.
Po jo bus bufeto stiliaus užkan
džiai.

— Vasario mėn. 16 d. senjorai 
turės susirinkimą L. Vyčių sa
lėje. Tą pačią dieną Marųuette 
parko 112 kp. rinksis parapijos 
salėje.

1 — Vasario mėn. 20 d., šešta
dienį, yra renčiama surikimo va 
karienė CV pirmininkui Joseph 
Sakevich.

* — Apskrities kėdi avimo 
(“bowlinę”) pramoga bus vasa
rio mėn. 21 d. 3 va1. Queens Al- 
leys pataluose. Taip nat bus 
ir vakarienė L. Vyčių sdėie Jos 
pradžia 7 vai. vak. Rengėjai 
— 24 ir 99 kuopos.

— Northside 5 kp. susirinki
mas įvyks vasario mėn. 23 d. 
(antradienį) šv-. Mykolo parap. 
salėje. Pradžia 8 vai. vak.

A.

PAS NEWARK0, 
VYČIUS

N. J.,

wČiu 29 
susirinki-

Y.

GINTARAS IR ŠOKIAI

36-tos kuopos vasario mėne
sio .susirnikime Jonas Sakas su
pažindino vyčius su gintaru, 
kur jis randamas, jojo kilmę. 
Taip pat papasakojo apie ga
mybą iš jo įvairių papuošalų, 
kurių nemažą rinkinį parodė 
susirinkusiems.

Loretta Kassel, šv. Kazimiero 
šventei ruošti komiteto pirmi
ninkė, kalbėjo šventės reikalais. 
Kuopos nariai mielai sutiko jai 
talkininkauti (šventės programa 
ir kiti su švente susiję reikalai 
bus skelbiami ateity šiame sky
riuje. Prašome sekti). Šventė 
įvyks kovo mėn. 6 d. ir visi vy- 
šiai ir svečiai prašomi dalyvau
ji.

Į komitetą Lietuvos reika
lams, kuriam pirmininkauti jau 
anksčiau buvo sutikęs Jonas 
Sakas, savarankiškai sutiko 
ti Vincas Samoška ir Joan 
kūnas.

Naujais nariais į kuopą 
rašė Genovaitė Giedraitis ir 
nald Mortell.

Kovo mėn. susirinkime apie 
šv. Kazimierą pakalbėti sutiko dove ir prašė, kad kiekvienas 
Emilija Branauskas. Kuopos ! pasiaukojančiai dirbtų senjorų 
susirinkimai įvyksta kiekvieno ir visos Vyčių organizacijos la-

Newarko Lietuvos 
kuopa savo mėnesiui 
mą turėjo sausio 25 šv. Jurgio 
salėje. Susirinkime buvo pri
saikdinta naujai išrfnkta valdy
ba ; priesaiką priėmė centro pir
mininkas J. Sakevičius. Praeito 
susirinkimo protoko’ą* perskaitė 
Aldona Vosylius. D. Laukžemis, 
kultūros komiteto pirmininkė, 
pamokė skaityti lietuviškai. J. 
Remeika, vicepirmininkas, pa
pasakojo apie naujų narių ver
bavimą, J. Sakevičius — apie vy 
čių rūpesčius ir ateinanti kon
gresą, kuris bus Worcester, 
Mass. Fr. Vaškas kalbėjo apie 
Vatikano išleistus pašto ženk
lus su šv. Kazimieru ir. ragino 
kuo gausiau dalyvauti Lietuvos 
nepriklausomybės minėjime. Jis 
taip pat atkreipė dėmesį į 
talikiškos spaudos mėnesį, 
ris bus vasario mėn.

Buvo paskaitytas centro
dybos sekretorės Loretta Kas- 
sel laiškas, kuriam (^dėkoja New 
arko vyčiams už malonų priėmi
mą. kai ten posėdžiavo centro 
valdyba spalio 31.

Metinė komunija ir pusryčiai 
buvo kovo 13. Tą patį vakarą 
šv. Jurgio salėje rengiamas kor
tų pobūvis.

Kitas susirinkimas skiriamas I Darželio sąjungą. — B. Karklius 
Lietuvos nepriklausomybės mi- ir J. Sadauskas. Taip pat buvo

ka- 
ku-

vai-

bui. Tikimės, kad mūsų Vikto
rija mokės panaudoti savo ga
bumus ir sumanumus, padidinti 
senjorų skyrių naujais nariais, 
o iždą — pinigais.

Besvarstant senjorų einamuo 
sius reikalus, teko patirti, kad 
šiame susirinkime gauta prane
šimas, jog A. Grybauskaitė, šen 
jorų ilgametė fįn. rašt., atsi
sakė iš savo finansų rašt. pa
reigų. Mūsų Adelė šias pareigas 
ėjo nuo senjorų susiorganiza- 
vimo. Tai tikra senjore vytė.

Jos įpėdinė buvo išrinkta A- 
lesė Karklienė, buvusioji Pįtts- 
burgho, L. Vyčių 19-tos kp. fin. 
raštininkė. Tikimės, kad 
naujoji fin. raštininkė A. 
lienė, sugebės sėkmingai 
savo darbą. Sveikiname 
naujose pareigose.

Toliau sekė nauji reika’ai ir 
rinkimas komisijų bei atstovų. |

I Buvo padarytas galutinas svars ji išreiškė vyrišką ačiū. Kita' 
I tymas ir nutarimas, kad savo.
lorg. globėjo — Šv. Kazimiero 
| šventę minėti kovo 6 d., 10 vai: 
ryto, N. Pagalbos P-lės Švč. pa- 
rap. bažnyčioje, kur klebonau
ja senjorų dvasios vadas kun. 
J. Angelaitis. Šis minėjimas bus 
iškilmingas ir didingas, nes su 
senjorais vyčiais bendrai daly
vaus ateitininkai ir skautai, kas 
sudarys gražų lietuvių katali
kų būrį. Po pamaldų bus bendri 
pusryčiai; kurių vyriausia va
dove bus Juzė Čap'enė, o jos 
pagelbininkėms — K. Magilie- 
nė ir kitos senjorų uoliosios na
rės.

Beje, apie 4-tą vai. po pietų 
Liet, svet., šios visos organiza
cijos turės bendrą, programą, 
kurioje bus prisimintas ir pa
gerbtas mūsų tautos šventasis 
ir šių org. globėjas Šv. Kazimie
ras.

Kitas padarytas nutarimas — 
kovo mėn. surengti “Card par- 

kuriai buvo išrinkta komi- 
iš šių narių: V. Mačiokie- 
J. Piktumienės, Baliukie- 
A. Buknio ir J. Sadausko.

Atstovais Į kitas organizaci- i 
jas buvo išrinkti šie nariai: į j 
A.L.R.K. Federacijos skyrių — 

ISt. Thomšon Ivinskaitė, į A.L. 
Tarybą — J. Kuzas, į C.L.K.

varžovus
Marųuetite parko lygoje. Sun
kesnė kova buvo pirmą -kėlinį, 
kuriame, kaip paprastai, nebu
vo rodoma didesnio entuziaz
mo. Tik kėlinio paJbaigoje lie
tuviams pavyko persverti ir jį 
laimėti 27:22. Po pertraukos 
Neris jau visą laiką neišleido 
iniciatyvos iš savo rankų. Kaip 
ir anksčiau, geriausiais mėty
to jais (buvo A. Varnas ir A. 
Žvinakis. Sauisio mėn. 14 d. 4 ■ 

. Bronxe, N. Y. Su šia komanda I vai. Neris žais, prieš Panthers 
svečiai žaidė savo gastrolių pra. 
džioje (gruodžio 12 d.) ir pra
laimėjo 1:4. Tą kartą austrai 
pasirodė be dviejų geresniųjų 
'žaidėjų.

kad leidinys “techniškai gerai 
sutvarkytas, spaudos darbas 
labai švarus ir nuotraukos ypa- 1 
tingai ryškios”. “Vertingas lei
dinys tremties istorijai”, — to-1 
liau čia sakoma. Šį leidinį dar Į 
Sporto skyriui I d. žais ir Chicagoje.
•galima gauti “Draugo” admi- 
nistracijoje ir pas liet, spaudos’ 
platintojus.

— Nemažas būrys Chicagos 1 ^UUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIliiliiiiiijj 

DĖMESIO! DĖMESIO,^ 
Galima užsisakyti geij 

Latviškos ruginės

sportininkų dalyvaus Vid. Va-. 
karų sporto apygardos pirme- ' 
nybėse, kurios įvyks vasario | 
27-28 d. d. Clevelande.

ty”, 
sija 
nes, 
nes,

dovanėlė buvo perduota nuo šen 
jorų mielojo nario; — Antano 
Tamuhonio, kuris šiame susi
rinkime negalėjo dalyvauti. Su
sirinkusieji išreiškė Antanui nuo 
širdų-ačiū. ■

Kiek žinoma, kitas senjorų 
susirinkimas bus pas gerb. B. 
ir A. Karklius, 385 E. 259. Vi
si nariai prašomi dalyvauti šia
me susirinkime, kuris įvyks va
sario 28 d., 4-tą vai. po pietų.

Susirinkimui pasibaigus, mū
sų mieli senjorai — Antanas 
ir Viktorija Maoiokai, visus ma
loniai priėmė, pavaišino skaniais 
užkandžiais. Visi svečiai išreiškė 
jiems padėką. Senelis

•komandą, o 21 d. 3 vai. prieš 
Ken Bond. Sausio 28 d. Neriai 
išpuola rungtynės prieš Capi- 
tol Federal komandą (kuri lai
mėjo pirmojo rato susitikimą), 
tačiau, atrodo, šias rungtynes | 
lietuviams reikės pralošti be 
žaidimo, nes tuo metu vyks 
Vid. Vakarų sporto tapyg. pir
menybės Clevelande.

—- Rytoj, šeštadienį, FLK Į 
Lituąnica ir LSK Neris rengia! 
bendrą šokių vakarą Liet. Au- . 
ditorijos didž. salėje. Visi spor- I 
tininkai, jų draugai bei sporto 
mėgėjai yra kviečiami atsilan
kyti ir smagiai praleisti laiką. 
Šokiams gros Auditorijos or
kestras, vadovaujamas muz. 
V. Jąnčio.

— “Lietuvių Sporto Dešimt
metis Š. Amerikoje 1949— 
1959” leidinys susilaukia gerų 
įvertinimų. “Kario” žurnalo 
naujausiame numeryje rašoma,

Sporto pasaulyje
• — Sov. Sąjungos ledo ritu
lio rinktinė pirmose savo rung
tynėse JAV praėjusio penkta- 

> dienio vakare įveikė Colorado 
College komandą 10:2.

— Los Angeles futbolo rink-1 
tinė pas save įveikė Limos (Pe- i 
ru) rinktinę net 8 :2. Kelias sa- T 
vaites prieš šias

j J.A. Valstybėse. Ji
i d. žais ir Chicagoje. Slį,® (j
-------------- ,1-

i

duonos
kiekvienam šeštai
523 Hudson Streel 
HRRTFORD, COlffl!

Užsakymai priimami 1^1
JAckson 5-9775 ! 

kiekvieną dieną arbi-.pnjj 
10:30 vai. ryto kiekyjai’l 

šeštadienį, „j 
rungtynes ^111111111111111111111111111111111111^

DABAR
LIGONINĖS DRAUDIMAS

KURIS MOKAMAS
TIESIOG JUMS! | «

Taip pat svarbu, kad mokamas^ jei turite ir lVort- 
man’s Compensation, bendrovės, unijos arba conūnerl 
c'al hospitalization planą. Siųskite kuponą šiandien 
mokamai informacijai, visiškai be jokio įsipareigoji 
mo. Išimtinai tik katalikams.

iiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiimi'iiiiiĮiiimiiiiimiiiimiiimkiiiimmmiimifiiiiiit'iimiiiiiii

Draugo Bendradarbiai kalba į skaitytojus
Mieli Draugo skaitytojai.

Dienraščio Draugo sukaktis plačiai nuskambėjo. Per 50 me
tų jis uoliai lankė savo skaitytojus. Per tokį laikotarpį jis įsigi
jo daug simpatijų, verto pripažinimo, kaip vienintelis, vyriausias, 
daugiausiai informuojantis ir daugiausiai skaitytojų beturįs' lie
tuvių dienraštis. Toks pripažinimas ir kartu nuoširdūs sveikini-1 
mai atėjo nuo visų laisvų lietuvių, nežiūrint politinio skiftuino, 
ideologinio pasidalinimo.

Kiti lietuviški laikraščiai, atsižvelgiant į pakilusį popieriaus 
brangumą, į spaustuvės darbininkų atlyginimo padidėjimą, savo 
prenumeratos kainą gerokai pakėlė. Draugas leidėjų Tėvų mari
jonų pasišventimo ir taupios, darbščios bei sumanios administra
cijos dėka prenumeratą paliko tą pačią, nė cento nepadidindamas.

Daug kas iš bendradarbių žodžiu ir raštu kreipėsi į dienraš
čio Bendradarbių Klubo valdybą su sugestijomis, su pasiūlymais 
— ar 50 metų jubilėjaus proga nereikėtų patį Draugą pagražinti, 
kad jis išeitų dar meniškesnis, puikesnis, kad jame tilptų iš lie
tuviško gyvenimo daugiau veidų, vaizdų.

Iš Draugo administracijos patyrėme, kad trūksta, dar daulg 
naujų, moderniškų spausdinimo mašinų, kad dėlto pate darbas 
daug nukenčia. Verkiant reikia ofseto mašinos. Tokia mašina 
kainuotų bent keliolika tūkstančių dolerių.

Nuo kiekvieno skaitytojo tik po vieną dolerį — maža auka, 
našlės skatikas, ar ne? Ne prievarta, o laisvai. Netikime, kad lik
tų bent vienas skaitytojas, kuris nuo tokios aukos atsisakytų. 
Siųsk šiandien, ne rytoj, — kas greitai duoda, dvigubai duoda. 
Kiekvienas'skaitytojas gaus laiškelius, o nesulaukdami atsaky
mo, pakartosim, manydami, kad nepasiekė adresato. Kas iš pir
mo karto atsilieps, sutaupys laiką, sumažins ir pašto išlaidas. 
Kviečiame visus į nuoširdžią talką. Šis sveikinimas bus žymiai 
vertesnis už milijonus gražiausių žodžių, liti metų pabaigos ke
liolikos tūkstančių dolerių vajų sukelsim, pirksim naują ofseto 
mašiną.

Adv. No. 3304
Draugas, 4545 W. 63rd St., Chicago 29, UI.

Name
Address

Age
City

Parish

...............................Zone .... Statė . .>j||
Tlio Catliolic Kniglits of America

Jeigu jūsų auto negaluoja, kreipkitės f* 1
WESTERN AUTO SERVICB

4318 So. Western Avė. Telef. LAfayette 3-llt
Taisome automatiškas transmisijas: DynifW 
Potverglide; Povverflite: Ford-O-Matic;Me«^] 
Matic;Turbo-Drive; Flash-O-Matic; Cruise^ 
Matic; Hydromatic ir kt. Body work, bmM 
tune-up; dažymas; radio taisymas ir kt..(lą$ 
Visas darbas atliekamas prityrusių asmeny. | 

VACYS IR STEPONAS ŠCERBĄĮJ

visi

Aukos ofsetuiįei- 
Ja-

įsi- 
Ro-

$8.60
$«.oo
IS.50

Nesunaudotų

16.60
15.50
16.50

nuožlOra.

nutarimas, kad 
kurie turi kokius pra- 
Vyčių 25-tos kp. pa- 
nuotraukas bei senjo-

Member of the Cathollc JPress Ass’n 
Publlshed daily ezcept Sundays and 
days a f te r Ch ristinas and Eoater 
by the Lithuanlan Cathollc Presą 
Soc’y.
PRENUM KRATA:
Chicago j ir Cicero j 
Kitur JAV Ir Kanadoj
Užsienyje

padaryta 
senjorai, 
eities L. 
veikslus,
rų bent kokias nuotraukas, kad 
jas visas surinktų ir sudėtų į 
albumą. Albumą sutiko pado
vanoti mūsų dosnioji narė J. 
Pikturnienė, kuriai susirinkusie-

nėjimui, bus vasario 16. F. V.

Metams 
|12.00 
$10.00 
$12.00

Redakcija straipsnius taiso savo 
nesaugo

DRAUGO BENDRADARBIŲ KLUBO VALDYBA
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll*

SU’BSCRIPTION
$10.00 per year outside of cJj 
$12.00 per year in Chicagos 
$ 10.00 per year !□ Canads 1 
Foreign $12.00 por year, J 
% meta 3 ntSn.

IŠ CLEVELANDO
SENJORŲ SUSIRINKIMO

Sausio 24 d., A. ir V. Mačio- 
kų rezidencijoj, L. Vyčiai sen
jorai turėjo savo metinį susi
rinkimą, kuriame dalyvavo ga
na didokas skaičius narių. Su
sirinkimui pradžioje vadovavo 
M. Trainauskaitė, buvusioji jų
jų* pirmininkė. Marijona nuošir
džiai palinkėjo sėkmės savo į- 
pėdinei Viktorijai Mačiokienei, 
kuri toliau pirmininkavo. Ji vi
siems dėkojo už išrinkimą va-

Rev. Dr. J. Prunskis .. . . 5.00
E. Samienė ........... . 5.00
Ona Laurinaitis ...... .. 3.00
Frank J. Norbutas .... . . 2.00
Mar. Zurlis ........... . 1.00
Marija Peteraitienė . .. 1.00
Stasys Žilevičius ...... .. 1.00
Bronius Baras ........ . . 1.00
A. Gintneris .......... .. 1.00
Jonas Žilvitis ......... . 1.00

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND j

4545 West 63rd St., Chicago 29, Illinois Tel. LUdlStH
Entered as Second-Class Matter March 31, 1916, at Chicago; 

Under the Act of March 3, 1879

■a. Nesunaudotų ^j'Į 
Juos grąžina tik iš anksto susitarus. Redakcija ui j

VISA LIETUVIŠKOJI VISUOMENĖ MALONIAI KVIEČIAMA ATVYKT I
Vieta:'WESTERN BALLROOM, 3504 South [6)

Western Avenue, Chicago, Illinois
Laikas: š. m. Vasario mėnesio 27-tą dieną, B

8-tą vai. vak. Džazas, bufetas, baras. fWI
Staliukus prašome rezervuoti telefonu:

REpublic 7-2560. Samb!> “ŠVIESA” O.
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lĖMESIO] 1 

ky ti gerų 
ilginės

šaukia mus

"f VIENINGĄ TALKĄ
Bukime, kaip žydai... Būkime kaip airiai... Pagaliau, būkime 

arl.ex!kaS*:’
amerikiečiai kasmet milijonus dolerių sudeda Izrae- 

ky^^tlitybei stiprinti ir savo kultūrai bei tautybei puoselėti. Jų 
I auk°mis žydų nepriklausoma valstybė

J°s neturėjo per du tūkstančius metų.

panašiai galima pasakyti ir apie Amerikos airius. Jų dar- 
k inilijoninės pinigų sumos daugiausiai padėjo atko- 

laisvę ir nepriklausomybę. Graikai ir lenkai irgi 
|I jįpriti s®vo kraštus ir savo tautinę bei kultūrinę
5 ^Amerikoje.
r Okaip mes, lietuviai?

I Jjų tautų gal mes-nepavysime ir tuo labiau nepralenksime, 
0 savo tarpe nedaug teturime turtingų tautiečių, kurie savo 
utines pareigas taip gerai suprastų, kaip žydai ar airiai, ir 

j ^et- aukotų dešimtimis tūkstančių dolerių. Be to, iš viso 
Į vf&l^ fl ^osn^ lietuvių Amerikoje skaičius yra ribotas ir jis 
į sumažėja. Iš apie milijono, gal nepilnai dešimt tūkstan- 
»ikar ^tu būdu paremia Altą, Balfą, ar lietuvių Bendruo-

0 juk pareigos yra visų lygios. Žydai ar kiti, kurie yra 
f tatingt daug aukoja, kurie mažiau turtingi ar visai neturtingi, 
! juiiiau, bet aukoja visi. Užtat jie yra stiprūs. Jei mes visi au- 

tūtume, ir mūsų būvis veiklos ir fondų atžvilgiu būtų kitoks.
^ogiausia mūšų yda, kad, mes nors ir nedaug teturime pas- 

■ uitu-laisvinimo, šalpos ir kultūrai palaikyti veiksnių 
fįuėjiį vistiek kažkaip neįsitenkame. Pavydime vieni kitiems. 

B bj t^asi Altui, kiti galvoja, kad jam nebereikia aukoti, jei 
į4- vajams vyksta, irgi dažnu atveju atsiranda trukdymų, 

suti*ankia i snvn anvlinkps riau-
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jei JAV Lietuvių Bendruomenė sutraukia į savo apylinkes dau- 
Au iiariil. ir jai mėginame, pastatyti stabdį.

Turint- galvoje, kad visi šie veiksniai yra reikalingi, bent 
į įjita^&iaiskinkime ir susitvarkykime. Pradėkme nuo š. m. 
f Visario Šešioliktosios. Tos dienos minėjimų aukas, kaip buvo 

jer lndeamt metų, nukreipkime išimtinai Amerikos Lietuvių 
įyvbai. atseit, Lietuvos išlaisvinimui. Visi, kas tik galime, au- 
įofene M 1 dienos uždarbį. Jei kuris į minėjimą negalime at- 

į sau) auką pasiųskime Altui laišku. Juk tiesiog nepa- 
: įjąn>ma. kad tiek mažai aukų Lietuvos laisvinimui tegaunama 
» b tl hirie neatsilanko j šventę. Juk neatsilankymas dar nereiš
ki kad nesi įpareigotas savo auką tautai atiduoti.
\ Kai vedami Balfo ar Bendruomenės vajai, taikykime tą 
^"taisyklę: ir šioms organizacijoms būkime mes dosnūs, 
sbhne bent vienos dienos uždarbį. Nėra jokios abejonės, kad 

« m visi esame pajėgingi toms visoms, taip šiandien reikalin- 
į toos, organizacijoms, bent trijų dienų uždarbį per metus pas
iirti. Taip susitvarkę, gal nepavysime žydų ar airių, nė graikų 
- ir lenkų, bet daug padarysime.
t Tad, Vasario šešioliktąją ir visą šį mėnesį visi už Altą ir 
litai, o kai paskelbia vajus Balfas ir Lietuvių Bendruomenė, 
M kibkime jiems į talką. Visi už vieną, vienas už visus!

imtos iš Įritu tarptautinių šal 
tinkamą atsakymą. Ar tik ne 
švento Augustino reikėtų iš
minties klaustis, kai šis skelbė! 
— mylėkime žmones, bet ne- 
kęskime jų klaidų. Vardan ben 
dro gėrio galima ir reikia apie 
klaidas kalbėti, nes jos nede
maskuotos gali daug ką suve
džioti. Tačiau, ar būtinai tai ir 
vardu ir pavarde pažymėti, 
kas tokią klaidą padarė, kai pil 
nai nežinoma dėl ko taip, o ne 
kitaip padaryta, kai duodamas 
sprendimas, neišklausant pasi
aiškinimų.
Išvados, kurių reikia prašyti

Pabaigoje tabūną man leista 
priminti Viešpačiui šias mūsų 
intencijas:

1. Lietuvių tautos vaikai, kur 
jie bebūtų, tegyvena vienu ide
alu, kuris reiškiasi krikščioniš
ku turiniu, bet lietuviška for
ma. Nusikaltimas būtų, jei kas 
tokiu kritišku momentu pasi
savintų formą, o atmestų kri-

l'kščionišką, universalų turiniu 
pakeisdamas jį daliniu, laiki- 

• nu. Už šį idealą jokia auka te
nebūna didelė.

2. Laiminga liks tik ta tauta, 
kuri po bandymų našta nepaluš, 
kaip nepalūžo Mozė, vaikščioda
mas kelias dešimtis metų ty-

ruošė. Mūsų moralė išliks in
tegrali, kai ji bus pagrįsta, ne 
tik natūraliu įstatymu, bet ir 
10 Dievo bei 5 Bažnyčios įsta
tymais. Tokios moralės išlaiky
mui reikalinga Dievo malonė.

3. Leidėjams, redaktoriams, j 
administracijai, prie jų didžių 
ir sunkių uždavinių, reikalinga 
stiprybė iš aukščiau. Naudinga 
yra išmintis, dvasinė kultūra 
ir bendradarbiams.

4. Pagaliau jauniausiam kū
dikiui, kuriam veikiai sukaks 
10 metų, premijuotam romanui, 
prašytina šviesa iš aukščiau, 
kad jis išaugtų į tokį medį, ku
ris neša vis geresnius ir geres
nius vaisius. Nesigailėkime pa
stangų, jei dar reikės laukti ir 
kitus 10 metų ir žymiai dau
giau, kol atsiras toks sūnus, to
kia dukra, kur vieną kartą iš
kels mūsų tautos kančias vi
sam pasauliui, kaip kad pasitar 
navo žydų tautai autorius Uris 
su savo novele “Exodus”, tap-1 
damas bestselleriu.
Juk Viešpats pasakė: 

kur du ar trys šauksis 
vardu, būsiu ir aš jų tarpe”. 
Nieko, Dieve, mes daugiau iš 

‘Tavęs nenorime — pasilik su 
'mumis, nes diena baigiasi, va
karas artėja.

“Ten, 
mano
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LAUKIAMAS JAV PAREIŠKIMAS

• .Amerikos Lietuvių Tarybos vadovybė ir šiemet tikisi su
likti Valstybės sekretoriaus Herterio pareiškimo Vasario Še- i 

■sofiktosios proga. Laukiama, kad tasai pareiškimas bus pas
katas pirmadienį, vasario 15 d. ir, kad juo bus užtikrinta Lie- 
m ir kitų Sovietų Rusijos pavergtų (Latvijos ir Estijos) 
Ėnoaėms, jog Jungtinės Valstybės nėra pakeitusios ir nepa
tek savo nusistatymo remti jų teises į laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą. laukiama pareiškiant, kad Lietuva, Latvija ir Es- 
tik prieš II Pasaulinį karą buvusios nepriklausomomis vals
tybėmis, turi pilniausią teisę' atgauti laisvę ir pasirinkti tokią 

t nkffinę santvarką bei išsirinkt tokią valdžią, kokios tų tautų 
bioniy daugumas norės. Tikimąsi ir to, kad Jungtinių Valsty
bę vyriąnsybė išreikš savo pasitikėjimą sulaukti valandos, kuo
met Pabaltijo valstybės ir vėl džiaugsis tautine laisve ir ne-

1 -iklausomybe.

SPAUDOS TIKSLAI
(Pamokslo, sakyto Dr. Bendr. klubo šv. pabaiga)

ŠKAA. JU

vienas iš vaizdų Lietuvoje minint tautos šventę

VISI MINĖKIME LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTĘ

S. RAUCKINAS, Chicago

I

PARODYKIME LIETUVIŠKĄJĄ
Jėgą

Amerikos Lietuvių Tarybos veikla. Mūsų, ryžtas ir 
galimybes. Parodykime lietuviškąją jėgą

Lietuvos' nepriklausomybės klausomybės pavergimo dienų 
šventė privalo amžinai likti mu- Amerikos Lietuvių Taryba ryž- 
myse gyva, jei ne tuščiais žo
džiais, bet jautriomis širdimis 
ir giliu pasiaukojimu kovojame 
už Lietuvos laisvę ir tikime jos 
ateitimi. Nors Lietuva paverg
ta, nepriklausomybės vardas 
Lietuvoje uždraustas ir paskelb 
tas didžiausiu valstybiniu nu
sikaltimu, o dešimtys tūkstan
čių lietuvių- išblaškyti plačiame 
pasaulyje ar vargsta Sibiro ver 
gijoje, bet Vasario 16-toji vi
siems lietuviams yra ir liks vie
na, nedaloma, nepakeičiama ir 
neišplėšiama.

Daug daug metų kovota, au- 
kotasi, kol 1918 m. Vasario 16 
dieną išsipildė lietuvių tautos 
didžioji svajonė — Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimas. 
Vasario 16-toji įpareigoja kiek
vieną lietuvį prisiminti ir įver
tinti didžiųjų laisvės kovotojų 
pastangas, pakeltus vargus ir 
savanorių pralietą kraują. Va
sario 16-toji privalo įžiebti mu
myse 1918-20 m. pirmųjų sava
norių ryžtą ir 1944 — 1951 m. 
narsiųjų Lietuvos partizanų did 
vyriškumą Lietuvos žemę ir lais 
vę ginant. Jei kas pavargo, Va
sario 16-toji tegul pažadina di
džiojo kovotojo dr. Vinco Ku
dirkos Varpo giesmės,šauksmu 
— kelkite, kelkite, kelkite.

Nuo pirmųjų Lietuvos nepri-

tingai stojo į kovą už Lietuvos 
laisvės atstatymą. Kiekvienais 
metais Amerikos Lietuvių Tary 
ba Vasario 16-tosios proga šau 
kiasi į visus Amerikoje gyvenan 
čius lietuvius įsijungti į Lietu
vos laisvės kovą ir darbu ir pi
nigine auka. Per daugel metų 
daug padaryta. Amerika nepri
pažįsta Lietuvos pavergimo, A- 
merikoje veikia nepriklausomos 
Lietuvos institucijos, pravesti 
svarbūs Kersteno komiteto ty
rinėjimai. Viena iš naujausių 
Amerikos lietuvių Tarybos lai
mėjimų, tai sutrukdymas Mask 
vos valdovams atvežti i Ameri
kos žemę, pavergtosios Lietuvos 
“prezidentą’* Justą Paleckį, vie
ną iš ištikimiausių Kremliaus 
pavaldinių.

Įžengėme į pavojingus metus. 
Didžiosios galybės siekia bend
radarbiavimo su Lietuvos paver 
gėjų. Reikia padidinto budru
mo, padidinto ryžto ir padidin
tos aukos iš kiekvieno lietuvio 
laisvės kovai vesti. Ate'na la
bai konkrečių darbų dienos Tie
sa, nėra lengva veikti i Ameri
kos užsienio politiką, bet nė
ra ir negalima. Rinkimmiai me
tai sudaro didesnes galimybes 
veikti ir į vyriausybę ir į sena
torius bei kongresmanus. Gali
mybės turi būti išnaudotos. Di-

1
Džiugu prisiminti, kad Lietu- Šiandien, pavergtoje tėvynė- 

vos nepriklausomybės diena, j je, tremtyje ir laisvajame pa
vasario šešioliktoji, sukelia lie-' 
•tuviškosios visuomenės gyvą su 
sidomėjimą, skaitlingą susibūri 
mą į minėjimą ir efektingą Lie
tuvos laisvinimo bylos parėmi
mą sudedamomis aukomis. Tai 
rodo, kad lietuvių visuomenė, 
atidėdama į šalį visus metų ei
goje pasireiškiančius skirtingu
mus, Vasario šešioliktosios pro
ga jaučia pareigos ir randa ga
limybės susirinkti į gausius mi
nėjimus ir vienu ir tuo pačiu 
tikslu — atšvęsti Lietuvos vals
tybės nepriklausomybės atkūri
mo sukakties dieną.

Nepriklausomo gyvenimo me
tais Vasario 16 buvo džiaugs
mo ir pakilios nuotaikos pasi
reiškimo šventė. Pasiekti laimė
jimai ugdė pasitikėjimą tautos 
pajėgumu, gi pramatomos kliū
tys žadino ryžtą dirbti ir kovo- 
tis vis siekiant naujų didesnių 
laimėjimų.

Tos džiaugsmo, pasitikėjimo 
ir ryžtingumo nuotaikos vyra
vo visoje lietuvių tautoje, ir net 
tautinėse mažumose, skatinda
mos aktingai įsijungti į neįpras
tai sparčios pažangos tempą, 
siekiant sau aukštesnio gerbū
vio laipsnio tautai dvasinių bei 
medžiaginių vertybių ir valsty
bei saugios ir užtikrintos egzis- 

I tencijos.

I

desnė lietuvių visuomenės auka 
sudarys sąlygas laiku ir gali
mai geriau visas galimybes iš
naudoti.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė švenčiama visose Ameri
kos lietuvių kolonijose. Didžiu 
vieningumu, nepalaužiama valia 
ir tikėjimu į Lietuvos laisvę pa
rodykime lietuviškąją jėgą. Pa
renkime Amerikos Lietuvių Ta
rybos pastangas, kad būtume 
verti Vasario 16-tosios idealo.

St. Daunys

jos prisiminimas bei primini- 
i mas tiems, kurie kasdienybės 
pilkumoje gali nebeįvertinti jos 
būtinumo bei visuotinumo. Tos 
idėjos atžvilgiu visi esame ly
giai įpareigoti ją skelbti, dėl 

___ • jos dirbti ir kovos nenutraukti,
šaulyje plačiai pasklydusios lie- k°l vėl ji bus įgyvendinta. Daly
tu vius gaubia kitokios nuotai-1 vavi111^ Lietuvos nepriklauso- 

—šventės minėjimuose 
mus pačius stiprina, kitus pa
traukia, o laisvės kovai vado
vaujantiems duoda jėgų ištę- 

i sėti iki galutino laimėjimo. Tad 
I visi minėkime Vasario 16, Lie
tuvos valstybinę šventę.

kos. Valstybės nepriklausomybė | 
sužlugdyta, tremtiniai kankina
mi ir žudomi, laisvėje gyvenąn-i 
tieji, atskirti nuo-gyvosios tau
pos, vegetuoja ir silpsta.

Reikia neįprastų • priemonių, 
nepalaužiamo tikėjimo, nedve
jojančio ryžto, ištvermės ir kie
to darbo, kad sėkmingai nugal- 
lėti visas vidines ir išorines 
kliūtis pakeliui į naujos laisvos 
ir nepriklausomos Lietuvos vai 
stybės atkūrimą.

Išeities* tašku yra Vasario še
šioliktoji. Kaip anais 1918 me
tais Lietuvos nepriklausomybes 
deklaracija buvo nuosekli išda
va virš 100 metų ploselėtos vals 
tybės nepriklausomybės idėjos 
realizavimas, taip ir šiandien 
Vasario 16 minėjimo proga tą 
idėją ne vien1 prisimename, gi
liau į ją įsijaučiame, bet kartu 
ją bendrai ir viešai deklaruoja
me, pasižadėdami dirbti ir kovo
ti už jos įgyvendinimą.

Vasario 16 minėjimas tad nė
ra nė pramoga nė tik malonus su 
buvimas. Yra daugiau politinis 
aktas, kas metai viešai pakar
tojamas, kad ir draugai ir pik
čiausi priešai neužmirštų lietu
vių tautos politinio nusistaty
mo — visomis išgalėmis siekti 
ir kovoti už laisvą ir nepriklau
somą gyvenimą s'avoje žemėje. 
To nusistatymo lietuvių tauta 
niekada ir jokia forma nėra 
atsisakiusi ar jį pąneigusi. Prie
šingai, partizanų žygiais, trem
tinių kančiomis bei nužudytų
jų krauju ir gyvybėmis atvejų 
atvejais yra paliūdyjusi, kad 
joki auka nėra per brangi už 
Lietuvos nepriklausomybės 
ją mokėti.

Vasario 16 minėjimas 
Lietuvos nepriklausomybės

idė-

yra 
idė-

Lietuviai anapus Uralo
Prie metalurginlų įmonių sta 

tybos anapus Uralo vien iš Pa> 
nevėžio miesto dirba daugiau 
kaip 150 jaunų “pasiuntinių”, 
t. y. pagal miesto komsomoio 
komiteto paskyrimą pasiųstų 
tenai savarankiškai “apsigy
venti” ir dirbti. Šiuo metu į 
komitetą plaukia nauji prašy
mai jaunų “patriotų”, kurie 
prašosi išsiųųsti juos įKaragah 
dos meta’lunginio kombinato 
statybą Kazachstanas. Toks 
“patriotizmas” paprastai atsi
randa, kai pritrūksta darbo 
arba tyčia sudaromos tokios 
darbo sąlygos, iš kurių išsika
sti norintieji “prašosi” siunčia
mi nors ir patį pragarą.

Dail. Žmuidzinavičius nori 
skristi į dangų.

Dail. Žmuidzinavičius, džiaug
damasis sovietų kosminės ra
ketos laimėjimu, per Kauno ra 
dijo stotį taip prabilo:

“■Nuostabus, tiesiog jaudinan 
tis įvykis. Kosminė, tarpplane- 
tinė stotis švystelėjo nuo že
mės, svaiginančiu greičiu nus
krido į erdves, užlėkė į užnu
gari, nufotografavo ką matė, 
numetė foto nuotraukas že
mėn ir... nulėkė toliau savais 
keliais. Aš pats mielu noriu 
skrisčiau. Aš iš visos širdies 
sveikinu sovietinius mokslinin
kus, atidariusius kelią tiesiog 
į dangų!”.

laidomasi Romos ne kaip |
jėgoę, nes tokios jau | 
neturi, bet kaip dvasi-

?* Wbės, mane ima baimė,
r* irieji mūsų tautos kri- 

momentu prieina prie tos 
biri mus ne jungia, o

7*^ kuri neša Bažnyčios
jautriausiai tautos

S 
^7 pavyzdžiai leidžia man 

konkrečios išvados,
abninties vyro,

C1*0' universiteto rektoriaus,1
^3^aus^° bu‘ i 

k kurios iki šiol dar , 
jėgia pakeisti, kad 
lealas lieka — kri-' 
turinys, lietuviška 1 

L Tegul tas idealas 

Eh ___
kad kitos tautos, I jo iškė 

nė tos svetingos j leidėjų 
gyvename, būtų 

pį.J1103' nieko gero, nieko 
nerandama; o -iš 

tenelieka jis toks
Va*?an nnių* klausime ir Diesu pasitikinčiu jausmu, kaip išklydęs iš kelio išeina į* rūkalais. Žiemą, rūgštūs ūkininkų avikailiai dėjo dar I

nepapūsi, plauktų |vo vardu būtų sunku surasti pamestą kelią, nors man nebuvo tekę to darbo dirbti | savo koloritą prie „velnio ragų“ smilkalų, kurie rūko!

pavėjui, kad jei dar senoje 
dyje ir rusentų, o jaunose 
tų senai išblėsę.

šir- 
bū-

anksčiau. Kad ir baigęs aukštuosius teisės mokslus!iš papsinčių pypkių po gaspadorių ūsais. Kaimo smil- 
cariniame universitete, aš nebuvau greitas tarnybos 
karjeroje. Nešuoliavau karjeros laiptais ir visą laisvės 
laikotarpį išgyvenau nedideliame miestelyje, pirma tai
kos, vėliau apylinkės teisėju.

Tas darbas prie pat tautos kamieno mane keistai 
tenkino, vertė likti toli nuo centro, ir su nepiktu, tik 
smalsiu nusistebėjimu sekiau, kaip kai kurie mano ben
dramoksliai iš universiteto laikų šuoliavo pirmyn iki 
apygardos teisėjų togų. Aš taip pamėgau savo darbą, 
taip susigyvenau su apylinke, kad būčiau giliai su
krėstas, jeigu man reikėtų keisti gyvenimo vietą ir gy
venimo būdą. Aš žinojau apylinkės ūkininkų mąstyse
ną, jų teisinius įpročius, teisingumo ir teisėtumo sam
pratą, todėl kiekvienos bylos metu aš iš karto gyvenau 
ieškovo ir atsakovo psichikoje. Jie man buvo aiškūs, 
ir tai man lengvino bylos sprendimą, o, esant reikalui, 
sprendimo motyvų surašymą.

Universitetinių studijų metu, kaip ir daugelis se
nųjų juristų, aš labiau domėjausi baudžiamąja teise, 
nes jos kazusai atrodė man puošnesni, spalvingesni, _
tikra suliteratūrinta realaus gyvenimo pusė. Gilios pro- bažnyčios žmonės, medicinos daktaras ir veterinęrius, 
vincijos ūkininkijos gyvenimas buvo tolimas nuo to 
stiliaus bylosenos. Čia vyravo civilinė teisena su jos 
begaliniais varijantais nuostolių ieškojimo, arba tradi
cinis ir toks senamadiškas žemės pasisavinimas.

Teismo salė buvo platus ir žemų lubų kambarys, 
kiaurai prarūkytas tokiais „velnio ragų“ dūmais, kad 
netik bylos, bet ir pats salės baldų medis kvepėjo tais

kalai kukliai lietuviškai Temidei.
Gyvenimo rutina slinko šalia teismo salės kiauto. 

Iš po teisingumo įstaigos pastogės aš sekiau pašto 
viršininkų keitynes, policijos nuovados gyvenimą, pra
džios mokyklos naujienas, su stipriu, neišsakomų pa
geidavimu, kad tik viskas aplinkui būtų pastovu, su
sigulėję į įprastas formas, kaip buvo mano ir teismo 
sekretoriaus bendradarbiavimas. Rusiško valdininko 
stiliaus teismo sekretorius buvo mėgėjas išgerti. Daž
nai, posėdžio metu, jutau vakarykščius' gurkšnius jo 
kvėpavime. Mudu bendradarbiavome ilgą laiką. Prieš 
pat pirmąją Lietuvos okupaciją jis apleido apylinkės 
teismą, nuskendęs visai siaurame mūsų apylinkės Upe
liūkštyje. Jo netekimą aš išgyvenau skaudžiai, tartum 
labai artimo žmogaus mirtį, nors per visą bendradar
biavimo laiką mūsų santykiai buvo oficialoki — virši
ninko ir tarnautojo. Esu tikras, kad su tokiu pat skau
duliu jis išgyventų mano mirtį, kaip aš išgyvenau jo 
nelaimę.

Dar pastovumo stulpai greta teismo buvo mūšų

iŠIKŠNOSPARNIŲ SOSTAS |
IPREMIJUOTAS ROMANAS Vt

JURGIS GLIAUDĄ

Kalti tautos moralę

Jei didžiąja dalimi buvo
liestas tikėjimas į savo tautos 
krikščionišką idealą, tai ma
žesnėje dalyje tebūna bent trum 
pai paliečiama ir mūsų tautos 
moralė. Aš įsivaizduoju, kad ant 
redaktorių stalų susirenka 
daug įdomios medžiagos, kad 
•kai kurios korespondencijos pa
liečia ir redakcijos, ir leidėjų, ir 
skaitytojų ir paties korespon
dento jautrius interesus. Kar
tais gali redalktorius 100 % pa
tikėti korespondento paduotu 

___  j nepa-( faktu; jis daugumai žinomas, 
siaurais, prieinant bendruomenei žalingas, tačiau 

. kad kitos tautos, Į jo iškėlimas gali nesutapti su
- *-“"l mintimi, su jų bendrais 
uždaviniais, ar su tam tikros 
dalies skaitytojų galvosena. Jei 
kartais mintis išsiskiria deda
ma daugiau informacijos, pa
rimu. Tokiame klausime ir Die su pasitikinčiu jausmu, kaip išklydęs iš kelio išeina į

pa-

(Tęsinys)

2
Mano curriculum vitae paprastutis. Esu vardu: 

Petras Alksnis. Gimiau Lietuvoje, kur mano tėvai ir 
protėviai turėjo ūkį, buvo tradicingi žemdirbiai. Ta
čiau aš buvau nublokštas lapas. Aš užaugau miestie
čiu, nes mokiausi mieste, vasaromis retai grįždavau 
ilgesniam laikui į kaimą, likdamas mieste uždarbiui. 
Aukštuosius mokslus ėjau Rusijoje, kur baigiau teisių 
fakultetą prieš pat pirmąjį pasaulinį karą. Prasitran- 
kęs kiek rusų kariuomenėj, grįžau Lietuvon, jau gyve- 
nančion nepriklausomai. Kurį laiką man teko mokyto
jauti. Ilgam įstrigęs Rusijoje, aš neprimiršau lietuvių 
kalbos. Anaiptol, nelaimių teriojamoje didžiulėje šaly- ! 
je manęs neapleido aštrūs nostalginiai skausmai, kurie 
buvo mano vienumoje geriausias mano tautinio atspa
rumo laidas.

Į atstatomos Lietuvos teisinį aparatą aš pakliuvau

apsigyvenęs savo ūkyje už kokių šešių kilometrų nuo 
miestelio. Jų pastovumas buvo natūralūs; tuose pos
tuose nebuvo valdininkiškumo, pamušto įvairių vėjų 
gūsiais. Man visad atrodė dideliu Lietuvos teisingumo 
laimėjimu žmonių prilyginimas pastovaus teisėjo pa
stoviam klebonui. Teismas ir bažnyčia buvo lyg dvi 
šventovės, kur žmonės atnašavo aukas ir tvarkė savo 
dvasinius ar formalinius konfliktus su gyvenimu.

(bus daugiau J
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bendruomenes pavadinimo
KLAUSIMU

Lietuviai esame vieni iš tų 
nedaugelio tautų, kurie turime 
už savo tėviškes ribų savo glo
balinę — pasaulinę organizaci
ją — Pasaulio Lietuvių Ben
druomenę su jos padaliniais 
įvairiuose pasaulio kraštuose, 
lietuvybei ir lietuvių kultūrai 
palaikyti ir ugdyti. Josios pa
dalinį mes turime ir Ameriko
je — Amerikos Lietuvių Ben
druomenę. ši organizacija yra 
jauna. Ji dar vis formuojasi ir 
stiprinasi.

Girdėti kaiibant, kad norimą 
perredeguoti, o gal ir pakeisti 
Amerikos Lietuvių Bendruome* 
nes statutą — įstatus. Šią j a 
proga norėčiau spaudoje iškel
ti mažutį klausimėlį — suma
nymą, gal statuto redaktoriai, 
ar tie, kurie tą pakeistą ar per
redaguotą sthtutą tvirtins, at
kreips į ji savo dėmesį. Keliu 
spaudoje, gal tuo klausimu bus 
ir kitokių nuomonių.

Tnimpintinas šio krašto Lie
tuvių Bendruomenes — organi
zacijos pavadinimas.

Organizacijos pavadinimas 
turi būti aiškus, nusakantis 
jos pobūdį ir trumpas, kad bū
tų patogus vartoti kalboje ir 
rašte.

Šio krašto Lietuvių Bendruo
menės pilnas — oficialus pava
dinimas yra: “Junigtinių Ameri
kos Valstybių Lietuvių Ben
druomenė”. Pavadinimas yra. 
aiškus, bet jis yna per ilgas ir 
nepatogus. Užtat kalbose ir net 
raštuose vienų vienaip, kitų ki
taip yra trumpinamas. Tą trum 
pinimą reikėtų suvienodinti. 
Manau, kad be jokios skriau
dos galima trumpinti krašto 
pavadinimą. Tada liktų pilnas 
o.rgianizacijos pavadin imas: 
‘‘Amerikos Lietuvių Bendruo
menė”. Gyvojoje kalboje jug 
mes sakome ir .rašome: Ame
rikos Prezidentas, Amerikos. 
Raudonasis kryžius. Ir visi su-- 
įprantame, apie kurio krašto 
prezidentą ir Raudonąjį Kry
žių kalbame.

Dabar/jei mes iš sutrumpin
to organizacijos pavadinimo: 
“Amerikos Lietuvių Bendruo
mene”' paimsime tų žodžių pir
mąsias raides, gausime dar 
trumpesnį pavadinimą: ALB’ąs. 
Tada trumpai galėtume sakyti1 
ir .rašyti: ALB’oTaryba, ALB’o 
Pirmininkas, ALB’o Chicagos 
Apygardos ir t. t. Tai būtų ,1a- 
bai paranku ir aišku.

Šiuo keliu eidami mes nieko 
naujo nėišlgalvotume, o tik pa
sektume senųjų lietuvių orga
nizacijų praktišku pavyzdžiu: 
BALF’o
Lietuvių Fondas), ALT’o (Ame 
likos Lietuvių Taryba), SLA

(Bendrasis Amerikos

AUKOS Už KALENDORIŲ

of Ame-

Būkime praktiški ir
Zen.

REAL ESTATE

BUILDING & REMODELING

(Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje) ir k. t.

Pasidairę amerikiečių orga- 
I nizacįjų tarpe, taipgi randame 
vartojant sutrumpintą krašto 
pavadinimą, pav.: Uniited Steel 

'Workers of America, National 
j Fraternal Congress of Arneri- 
' ca, Czechoslovak Soc. 
•rica ėtc.

Ąsoklis

Laikraščiai Amerikoje
Pranešama, kad Amerikoje 

savaitinių laikraščių tiražas 
yna 23,000,000.. 1949 m. savai
tinių įlaikraščių tiražas siekė 
17,254,668.

BUDRIKO STAKO IR 
KAINŲ SUMAŽINIMO 

IŠPARDAVIMAS

N epais ant kainų visas s takas 
turi būti išparduotas. Pirkdami 
dabar sutaupysite nuo 40 iki 60%. 
Dabar jums proga įsigyti reika
lingus reikmenis stebėtinai žemo
mis kainomis. Cash arba

LENGVI IšSIMOKfcJIM.AI

2

3

2

4

5

gabalų svečių kambario 
setas už .............. $88.00 
gabalų sectional, turtingai 
apdengtas .......... $149.00
gabalų Pullman Setas, 
vertas $495.00, už ... . $239.00

Double duty sofa, dviem miegoti, 
skoningai stilizuota . . $129.00
gabalų dailus miegamojo 
setas ........ ...... $119.00 
gabalų -dinette setai,- pąriiik- 
tinų spalvų ......

9 x 12 vilnoniai kaurai . /
9 x 12 Linoleum .........
Dideli rinktiniai blanke tai 
Refrigeratoriai, Skalbiamos

šinos, Siuvamos mašinos, 
liąi — nupiginti.

17 colių Portable Televi
zijos .............

21 colio kabinetinės Tele
vizijos ..............

27 colių Televizijos Setai
Didelis pasirinkimas Radijų, 
Phoflografų, Hi-Fi ir Stereo.

$39.00
$39.95
$3.50
.$4.95 

ma- 
Siurb-

$88.00

$119.00
$129.00

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE 

3241 So. Halsted St.
Dėl sutaisymo televizijos 

telefonuokite
Tel. CAIumet 5-7237

Atdara pirmadienių ir ketvirtadie
nių vakarais iki 9 vai. 
Sekmadieniais 12—5. >

Budriko radijo programos trans
liuojamos iš WHFC, 1450 kil. ra
dijo stoties sekmad. 2:15 iki 3 vai. 
popiet.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

NAUJAS 12 BUTŲ MŪRINIS
2445 S. 50th Avė., Cicero

12 po 3i/2 kaunb. ■ Visi butai iš
nuomoti, 2-jų metų sutartis. Mo- 
derniškiausi vidaus įrengimai. Ra- 
diant šiluma gazu ir alyva, šal
dytuvai kiekviename bute. Skal
bimo ir džiovinimo automatinės 
mašinos. Apsauga nuo potvynio 
ir kiti moderniški įrengimai.

A. NORKUS R. E.
2405 W. 51st Št. WAlbrook 5-5030

|10,900 PILNA KAINA už 2 
namus. 2 po 4 kamb. ir 3 kamb. 
Apylinkėje 26th ir Troy St. Ga
ražas. $1,500 įmokėti. Pajamų 
$150 per mėn. SVOBODA, Real
tor, 3739 W. 26th St. LAwndale 
1-7038.

REAL ESTATE REAL ESTATE

REAL ESTATE-

Virgis Smartwood, 9 m., guli 
po anklodėmis Erie, Pa., po to, 
kai jis įkrito į kanalizacijos vamz
dį ir 2 su puse mylios išneštas į 
Erie ežerą. Ežere jis buvo sužve
jotas. ' (UPI)

PAJIEŠKOJIMAl

Vacys Petrauskas
GENERAL CONTRACTOR

- stato —
< rezidencinius,
• komercinius ir kt. pa

status.
• Taip pat atlieka įvairius 

remonto darbus.
6936 S. Maplevvood Avė.

Telefonai:
Rėš. HE 4-7482, Off. CL 4-7450

Bronius Gleveckas, gyvenąs 
Anglijoje, 109 Canrobert St., Lori- 
don, E. 2. England, jieško KAZI
MIERO LEŠCINSKIO, jo brolio 
JUOZO ir kitų jo šeimos narių; 
taip pat Sabaliauskų Šeimos narių 
iš Sigutenų kaimo.

. Jieškomi broliai SURVILOS: i 
KAROLIS, PRANAS ir FELIK
SAS, gimę Švenčionių apskr., Vai
kučių kaime. Į Chicagą atvykę' 
tarp 1914 ir 1920 .m. Paskutinės j 
žinios apie juos buvo iš Chicagos j 
1939 m. Prašo atsiliepti brolis Sta- i 
sys šiuo adresu: Surtvilo Starais- j 
law, Warszawo 36, ui. Bartycko, 
Nr. 19a, Poland.

V. A. ŠIMKUS
GEN. KONTRAKTORIUS 
2618 WEST 71st STREET,

Namų 51'5' Nolton, 
Willow Springs. Illinois 

Naujų namų statyba ir įvairūs 
remonto darbai, aluminijaus ir 
stiklų: durys, langai, jų stoge
liai ir kt.
Ofisas atdaras: pirm. Ir ketv. 
5-9 v. v., šeštad. 10 v. ryto Ik*. 
4 v. p.p. Kitu laiku skambinti 
susitarimui:

PR 8-4268 arba TE 9-5531

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

NAMŲ SAVININKAI
TARPININKAUJAME

BUTŲ IŠNUOMAVIMUI 
PATARNAVIMAS VELTUI 

TURIME LAUKIANČIŲJŲ SĄRAŠĄ
BELL-VARPAS Real Estate

6455 S. Kedzie — PRospect 8-2233

Išnuom. 6 kamb. butas. Gazu 
apšild., 2-as augštas. 5526 South 
Laflin St. HEmlock 4-0360.

Išnuom. gražus 3 kamb. butas. 
6938 S. Campbell Avė.

WAlbrook 5-3319

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus, gydytojų ofisų, 
gyvenamųjų ir prekybos pa
statų. Jūsų pasirinkimui tu
rime virš 300 įvairių standar
tinių projektų.

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

7403 S. WESTERN AVĖ. 
Chicago 36, Illinois

MARQUETTE PARKE
Rinktinėj vietoje, 2-jų puikių bu

tų, '6 m. mūras. Atskiri Išldymai, dvi
gubas mūr. garažas, žemiau $40,000.

6 kamb. modernizuotas mūr. bun. 
galow. Arti mokyklos. Galima per
imti morgičių iš 5%.

4 kamb. kaip naujas, prie pat par
ko.

Saugiam investavimui, 4—G—7—8 
butu apartamentinial.

Jankus 2-jų butų (5 ir 4 kamb.) 
Mūr.. ------ 
ko.

Arti mokyklos. Brighton Par-

J STONKUS, R. E.
PRospect 8-1595

Modernus 5 kamb. (3 mieg.), 5 
m. senumo. Didelis sklypas. Gazu 
šildymas. Vandens apsėmimo kon
trolė. Garažas. Tuoj pat galima 
užimti. Prie 66-os ir Pulaski Rd. 
Prieinama kaina. — Turi būti 
parduotas.

7 kamb. med. (dideli kamb.} 
Gazu šildymas. Garažas. Prie 63- 
os ir Kedzie. Tik $16,900.

2-jų augštų med., 4 ir 5 kamb. 
(3 mieg.) Gazu šildymas. Mėn. pa
jamų $135. 
$14,250.

Modernus 7 
kamb. (didelis

Brighton Parke.
Matų, ir Gage Park — mūr. 2 bt., 
gazu šild,, gar., did. lotas — pigiai 
Mūr. 7 ir 5 k. c. šil. did. lot. §25,900
Mūr. nauj. 2 b. gar. extr. Jr. $30,900 Į ma. Garažas. Gage 

pat galima užimti, 
pasiūlymas.

2-jų augštų mūr.
6 ir 6 kamb. Gage 
te pasiūlymą.

PILDOME INCOME TAKSUS

Med. 2 po 5 Ir 4 k. gar. tik $14,500 
Didelis pasirink, apart, ir paj. namų

BUDRECKAS
4081 ARCHER A V. LA 3-3384

MISCELLANEOUS

HEATING SERVICES
Nemokamas apskaičiavimas

Geriausių žinomų, firmų LENNOX, 
TIMKEN, WEIL-McLain, REPUB- 
LIC, KEWANEE pečiai, oro vėsin
tuvai (air conditioning) visokių dy
džių. Instaliuojame karšto vandens, 
garo ir šilto oro sistemas. Taip pat 
pakeičiame visas 'į gazą arba alyvų 
dabartiniuose Jūsų namuose ir į sta
tomus naujus.

Visų rūšių skardos darbai. 
DARBAS GARANTUOTAS 

šaukite 24 vai.

Tel. CLearwater 7-6675

„VIKDO“Hflating Co.
Įrengia naujus ir perstąto 
senus visų rūšių namą apšil
dymui pečius (furnąces), van
dens nutekėjimo rinas (gut- 
ters) ir atlieka visus dar
bus susijusius su namų ap
šildymu.

CHICAGO — VI 7-3447 
CICERO — OL 2-2017

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instuliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintuvus 
bei Air Conditioners ir atlieka vi- 

I sus skardos darbus.

1546 S. 49th Court, Cicero
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai. 

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

OLympic 2-6752

F

kamb. mūr. 5 
mieg.). Gazu 

Parke. 
$21,500,

ir 2 
šilu- 
Tuoj 
arba

3 m. senumo. 
Parke. Duoki-

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

General Insurance. Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. — PRospect 8-2233

REAL ESTATE-INSURANCE
NORKUS & ASSOCIATES 

2405 W. 51st Street 
IVAlbrook 5-5030
Vak PR 8-3579

Pildome Income Taksus

VIRŠ §5,000 MET. PAJAMŲ
Puikiame stovyje 3 butų mūr.: 5, 

4 ir 4 .kamb. ir taverna su visais 
įrengimais. Naujo tipo vonios. Aly
vos šildymas. Garantija nuo potvy
nio. Dvigubas mūro garažas. Alum, 
žieminiai langai. Savininkas duoda 
morgičius. Prašo $31,500.; Nori sku
biai parduoti. z

6 METŲ — 2 po 6 KAMB.
Marąuette Pk. puikus modern. 

mūras. Karštu vandeniu alyvos šil
dymas. Garažas. Sklypas' 37 pėdų. 
Labai rimtas pirkinys.

4 BUTAI BRIGHTON PK. '
Mūr. namas. Gazo karšto vandens 

šildymas. $400 mėn. pajafnų. Kaina 
$126,000.

2 NAMAI CICERO.JE
2 butai po 4 kamb. ir 1—6 kamb. 

$100 mėn. pajamų ir savininkiui bu
tas. Nebrangu.

NELAUKSI — GETIAI PIRKSI
2 būtų mūras: 5 Ir kamb. Skly

pas 50 pėdų, šildymas alyva. Mep. 
pajamų $205.

3 BUTAI GAGE PK.
5, 4 ir 2į4 kamb. Kiekvienam bu

tui atskiras šildymas alyva. Skly
pas 38 pėdų. 3 auto garažas. 
$30,000.

7 KAMB. MED. BUNGALOW
Labai švarus, modernizuotas. Nau-' 

ja gazo šiluma. Garažas. Brighton 
Pk. $14.000.

PILDOME INCOME TAKSAS

LEONAS
REAL ESTATE

2735 Wesf 7lsl Street
Tel.: WAlbrook 5-6015

P

OFISAI IŠNUOMAVIMUI
2739 W. 71st St. Naujame na

me, pinmame augšte, su air-condi-! 
tion. Galima užimti gegužes mėn. | 
Skambinti WA 5-2017, a r b a I 
PR 8-4255.

[L. STAŠAITIS & Co
GENERAL CONTRACTORS
Statome gyv. namus ir įvairiu* 

'■astatus. Tam reikalui turime 
■ nikių sklypų.

Atliekame namų pataisymus 
bei atnaujinimus.

Administruojame namus ir nuo
savybes.

2456
Tel.:

Išnuom. 4 kamb. butas. Centr. 
apšildymas. Bridgeporte. Skam
binti — FKontier 6-2248.

Išnuom. 4 kambarių butas, 2-me 
augšte. Karštas vanduo. 4452 S. 
California Avenue.

Išnuom. kambarys, su valgiu ar 
be valgio, arba galima' pasigamin
ti. 4602 S. Rockuell St.' (2-ras aukš
tas iš priekio).

Kreiptis 6-8 vai. vakaro
WEST 69tji STREET 
ĮSTAIGOS WA 5-9730 
NAMŲ TN 8-8208

JUOZAS ŽEMAITIS
HEATING CONTRACTOR 

24. V AL. SERVICE
įstatomi visų rūšių pečiai, 

vandeniui nutekėjimo rjnou 
(guttęrs), bei remonto darbai.

CICERO HEATING 
SERA’ICE 

4825 W. 22 Pl.» Cicero 50,11L

OLympic 6-0412

Už 
šie

»

i “Draugo” kalendorių atsiuntė
> asmenys:

Agnės Gilis..................... . . $2.00
Aūg. Prapuolenis . .. . . . 2.00
Leonardas Šulcas 2.00
Juozas Budrioms . .... ... 1.00
Alek. Mereckis ....... .. . 1.00
Aniceta Januškienė . .. . . . 1.00
August Poškus ...... 1.00
P. Jucaitis, Ph. D. . . ..... 1.00
Vidas Adomaitis . . . . . .... 1.00
Jonas Tonkūnas ...... 1.00
Vincent V. Ohiras .... 1.00
John Kuzinskas ,...... .. 1.00
Zigmas jegalevičius . . .. 1.00
Adomas Ūselis ....... .. . 1.00
P. Kazakas .......... 1.00
Leokadia David ........ .. 1.00
R. Zakaras .......... .. 1.06
Lionginas Pliura ......... ; . . . 1.00
Mr. Zurlis ... .................... .. . 1.00

Ačiū geradariams.
"‘Draugo** administracija

Išnuom. didelis, gražus kamba
rys su visais patogumais ir at
skiru įėjimu. Skambinti

1 public 7-2290.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

Stotom e įvairius REZIDENCINIUS, 
MEDICINOS ir PREKYBOS 
tikslams skirtus postatus.

ARCHITEKTAS atlieka plonovimą 
pagal JŪSŲ pageidavimą.

REpublic 7-89 49 
6350 South Al b onyAvenue.

$12,900 PILNA KAINA. Geroj, 
švarioj apylinkėje, mūr, 2-jų bu
tų namas. 2 po 4 kamb. Gazu apš. 
Apylinkėje 25th ir Sacramento 
Avė. $2,000 įmokėti. SVOBODA. 
Realtor, 3739 W. 26th St.

LAvvndale 1-7038

Labai-^pelninga vasarvietė netoli 
Chi.cagos, prie pat Michigan ežero, 
su visais įrengimais, indais, baldais 
ir patalyne. Apie 8,000 pajamų sezo
nui. Įmokėti tik apie $6,000. Tikrai 
puikus pirkinys. ■

Netoli Chicagos labai geroj vietoj 
medžiais apsodinta prie gražaus upe
lio ir netoli ežero, nedidelis ūkelis 
su trobesiais — 5 k. gyv. namas be
veik naujas. Galima pirkti ir vien 
gyvenamų namų 
Kaina nuostab. 
$7,000.

10 butų apart, 
rame stovyje prie gero susisiekimo, 
mokyk, ir baž. $75,-000.

Be tų turime ir daugybę kitokių 
namų, biznių bei apartamentų, o 
taip pat daug jieškančių pirkėjų. 
Ir Jūs užsiregistruokite pas mus.

PILDOME INCOME TAKSUS

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE — LNSURANCE

4259 So, Maplewood Avė.
CL. 4^7450. Res. • YA 7-2046

su 4 akrais žemės, 
bargenas — tik

po 4 k. labai ge-

“Draugo” spaudos reikalams at* 
siuntė Šie asmenys:

Mra. M. Margis ....... $2.00 
Rev. Eduardas Statkus .. 1.00

Ačiū spaudos bičiuliams

DĖMESIO!

PARAMA “DRAUGUI”

LITHUANIAN MELODIES

CICERO. $8,900. 4 kamb. na
mas. Apylinkėje 30th ir 50th Avė. 
Atremontuotas. Mokesčiai tik $88. 
SVOBODA, 6013 Cermak Road. 
BIshop. 2-2162..

Parduodama maisto produktų 
ir šviežios mėsos krautuvė Bridge- 
porte. Skambinti iki 12 vai. die
ną ar po 7 vai. vakaro FRon- 
ticr 6-3640.

Parduodama .gręseriy ir .mesqs 
krautuvė, “self service”, ir kam
pinis mūrinis pajamų namas. Sa
vininkas. VIrginia 7-6909.

<«i*ažus 4 modernių butų, geltonų 
plytų .mūras. Centr. šild. - Geležies 
balkiai. ■ Potvynio kontrolė. Viskas 
pūiliiai ūžlaikj'ta. Gordje vietoje. 
nTik $3-1,900. RE 7-2874.

PROGOS — OPPORTUNITIES

Moderni 3-jų butų, tik 8 m. se
numo, mūro nuosavybė. Labai geišo
je vietoje. Tile modern. vonios ir 
virtuvės. šildymas alyva. Platus 
sklypas. Pajamų virš $320 per mėn. 
Dėl išvvkimo skubiai parduodama 
už $32,500. RE 7-2646.

Parduoti, pirkti ar išmainyti na
mus galite Čikagoje ar jos priemies
čiuose.

Turime nuosavybių visur, taip pat 
turime ir klientų, kurie nori pirkti

Kreipkitės 1 mūsų raštinę, kur 
gausite geriausių patarnavimų.

SHUKIS REALTY
6433 S. Pulaski SI
Tel. LUdlow 5-5900

it ALIl'H

“Draugo" administracija

Californijoj daugelyje vietų lietus ir sniego audros patvindė vie
toves. Nuotraukoj matyti, kaip Ed. Schultz, Kentfield miestelyje. ' 
ątnęša į pašto dėžutę laišką, kųrkųne rašo, kad jo vietovėje van
duo pakilo penkias penas. (UPI)

Labui geroje biznio, virtoje pur> 
Juodumu likerio ‘ parduotuvė su ba
ru. Metinė apyvarta, netoli $)35.00u. 
Išdirbtas žinomas biznis. Puikios 
sąlygos. Visos knygos ir užpirkimui 

parodyti. Kreiptis— HE

CHICAGO LAWN. Savininkas 
parduoda 7 kamb. rezidenciją. 
Karštu vand. šildoma. 2 auto, ga
ražas. Sklypas 450x125 pėdas. 
Atdaras apžiūrėjimui šeštad. ir 
sekmad. 3339 W. 64th St.

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI
Sekmad. 1—5 vai.

mieg. kamb. mūr. $18.96 
6049 S. AŲSTIN

Naujas 3

Naujus 
įmokėti.

1%-
>405

3Naujas 
$2O,'900. 

4715
mūr.

RADIO VALANDĖLE 
Stotis WPAG, banga 1050 

Sekmadieniais' 1:00—1:30 p. p. 
Direktorius RALPH VALATKA 
15756 Lesure, Detroit 27, Mich.

BRoadway 3-2224

i ■1

| SKELBKITEŠ “DRAUGE*’

REAL ESTATE
Paskolos. Ne j. Turtų Valdymas
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI

K. MALONIS.
Namų PRospect 8-2071

CICERO. Gera pajamų nuosa
vybė. 3 butai, 4—4—3 kamb. 
Karštu vand. alyva apšild. Gara
žas. Apylinkėje 50th ir 30th St. 
Pajamų $210. $19,500; įmokėti
$5,000. SVOBODA, 6013 Cermak 
Rd. BIshop 2-2162.

Tuščias 4
5323

S. LA CROSS 
——bi—1 

kamb. . mūr. $16,500.
S. HAMLIN

BALISAGENCY
5508 S. California Avė. GR 6-5596

MARQUETTE PARKO CENTRE
8 kamb. med. ant 50 pėdu sklypo. 

Visi kamb. gražūs, $17,950.
5 kamb. namas. Moderniškos vi* * 

dujo. Platus sklypas. Garažas. 
$17,700.

Puiki biznio vieta — mūr. namas, 
2 hutai ir biznio patalpos. Patrunki i 
kaina $30,800.

Mūrinis. 2 po 4 kamb. -Ih/ mažas 
butelis beismente, tinka išnuomuoti. 
Garažas. $23.600.

Didelis 2-jų butn mūr. Patogūs 6 
kamb. butai. Greit galima užimti. 
$29,400.

Labai geras ,nes jaunas. I-Jį ^aukš- 
to mūr. 1 didelis, kiti 2 mažėbnl bu
tai. Gazu šildymas. Daug priedų. 
$33,300.

Vos kelių metų, 2-jij butųr. 5 ir 4 
kamb. mūr. Garažas. Bargeno kai
na. $36,000./

Garbe Jums parodyti liuksus J 
kamb. rezidenciją, ant platat/s” skly
po. Modernūs įrengimai. $35,000..

Naujutėlis. 5%’ kamb. mūrinis. 
Puikiai įrengtas. $20,500.

4 butų mūras. Gražiai atrodo ir 
dideles pajamos. $54,500. .«:>

6 butų, gelsvų plytų, kampinis 
namas. Apie $8,500 nuomų. Įhioke- * 
ti $25,000.

3-jų butų medinis ant 60 pėdų 
sklypo. Garažas, šauniai' atrodo. 
$24,200.

2 bizniai ir 4 butai. DideliŠ.'mūri- 
nls. 2-jų aukštų namas. $£5,5po.

K. VALDIS REAL ESTATE
2655 W. 69th S t.'

RE 7-7200 arba RE 7-3534
Mūrinis 5 kamb. gai-ažai, gazo 

šild., 65—Troy. $13,900.
Mūrinis 2x6, garažai, alyva šild.

65— Maplewood. $28,500.
Mūrinis 6 kamb. Garažai,.7naujas 

gazo šild. 73—Washtenaw. $18,900.
Medinis 2x4. Gražus rūsys. Brigh

ton Parke. $17,900.
Mūrinis 4 butai. Griražai,*' alyva 

šild. Gera vieta. $46,000. '
Dideli lotai New York valstybėje, 

netoli New York. $950.
Mūr. 7 kamb, bungalow. Ir . mūro 

garažai, 66—Campbell*. $20.500.
4 metų 2 mieg. būngalbįjv. arti 

bažnyčios ir mokyklos. $19,300.
Naujas 3 mieg. mūrinis, -pusiau 

įrengtas rūsys. $20,500. •, .
Beveik naujas 4 kamb.;' aukšta 

pastogė, mūras, 72—Sacramųnto.
Mūrinis 6 kamb. bungalow, ga

ražas, arti mūsų įstaigos. $15,900.
Mūras 2 po 6 k., prie 64—-Arte- 

sian. Modernizuotas. $26,900.'
Mūrinis 2 butai, alyva šjldiTnaa,

66— Artesian. Bargenas už'i$Ž3;5Oo'
Mūrinis 6 kamb. priešais,. parką, 

naujas Šild., garažai. $17,70-6^
Norit pigiai ir gerai ? Mes . tūrine. 
PILDOMI INCOME TAKSA'T

M A R Q U E T T E L A N D
2517 W. 69th St PR 6-0956

GERIAUSI PIRKINIAJ Ha 
SAVAITE

BRIGHTON PARKE:
Mūr. 2 po 5 kamb. Centr. šlldy. 

mas. Garažas. Arti mokyklos. Gera 
vieta.

Gražus kampinis, 2 po 56 ’kamb. 
Ir 3 kamb. 50 pėdų sklypas. Erdvūs 
kamb.

Medinis, 3 butai, 4—3—6 kamb. 
Geras skiepas. Gazo pečiais šildy
mas. Geros pajamos.

Medinis, 6 ir 4 kamb. Centr. šil
dymas. Garažas, žemi' taksai. Arti 
susisiekimo.

Medinis, 3 namai—5 butai Centr. 
šildymas. 60 pėdų sklypas. $23.060. 
GAGE PARKE:

Mūrinis, 1% augšto, 7 ir 5 kamb. 
Garažas. Centr. Šildymas. 87 pšdų 
sklypas.

Marųuette Parke. Mūr. 2 po 4 
kamb. Centr. šild. Garažas. 30 pė
dų sklypas. $24,000.

KITUR: .
Mūrinis, S butai, 5—4—3 kamb. 

Pečiais šildymas. $155 pajamų. 
$12,500.

Dr. Vladas Šimaitis
Realty — Insurance — Income Tai 
Service — Carpentry — Cement 4 

Electical Work

2737 W. 43rd Si. CL 4-2390
MARQUETTE PK., 7158 t'Maple* 
wood Avė. 6 kmb.' bungalo*. 3 mieg; 
Naujas šildymas. Gražiai įrengtam 
sys. Tuojau galima užimti. l4irt būti 
parduotas už geriausią, pasiūlymą.

1428 S. 48th CT., CICERO, ILL. 
Naujas 3 butų mūr. 2 po 5 % kmb: Ir 
nebaigtas rengti butas angliškame rū
syje. 2 šildymo vienetai. Puikus ąž
uolo medis. Moderniški vidaus įren
gimai. šviesus. Labai gera .paskola, 
kurią galima perimti. Atdaras ap- 1 
žiūrėjimui sekmadieniais nuo 1 .vai. 
popiet. Tik $36,500.
WILLOW SPRINGS, 212 Rust Trttil 
Rd. ’ (1' blokas nuo Archęr Avenue) 
Liuksusinė mūro rezidenciją, ant 100 
pėdų sklypo. 5 dideli kambariai — 3 
mieg. Prijungtas 2 autom, garažas. 
Gražus rūsys. Gazo šildynias? Savi- . 
ninkas išvyksta ir priverstas parduo
ti tik už $23,000. Retas pirkinį • 
mėgstančiam gamtą ir tyrą orą.

Didelis pasirinkimas- sklypų, staty-
' mui pagal užsakymą..

V. PAULIONIS
Van Dale Realty and Builders

7000 W. ArcherAve. LU, 2-3585

Tik $3,000 įmokėję ir užbaigę 
savininko pradėtus remontus, ga
lite įsigyti 4 imutų medinį, šų 
centr. apšildymu, nauju garažu 
ir ekstra 50 pėdų sklypu prie 
38-os ir Rockwoll St. Savininkas 
duoda paskolą iš 5%. Pilna kaina 
$13,500.

Ą. NORKUS R. E.
.2405 W. 51st St WAlbrook 5-5030

MARQUETTE PARKE'
Medinis rooming-housc, 4 viene

tai ir butas. $18,990. ■ • ■
2-jų butų 5 ir 3 kamb. Centr. šil

dymas. $13,900.
Mui-iniš 4 m. bungalow. Arti Uet. 

mokyklos. $l’S,500; **■’
Mūrinis 6 butų, geram stovy. Me

tinių pajamų $8,500.
Mūrinis, 11. butų. Geras, pirkinys- 

Metinių pajamų $13,00,0. ■
Brighton Parke mūrinis butą 

Geram stovy. $42,000.
Naujas, modern. namas.-’2 butai. 

Tik $28,900.

VAINA REAtTY
6540 So. Weatern Avenue 
RE 7-9515 arba RE 74689

BEVERLY SHORES, Indiana 
parduodamas biznis, užkandinė ir 
ledai. Biznis įsteigtas prieš I® 
m. Namas, garažas, 225 pėdos 
žemes pagal U. S. Hig^.wąy 12, 
Kreiptis pas sav. Prakupą, kam
pas U. S. 12 ir Broadway. Agen* 
tai prašomi nesikreipti. 1 ’■

"ilELP WANTFJ) — MOTERYS

Reikalinga moteris prižiūrėti 2 
mažus vaikus. Gyventi vietoje* 
Skambinti vakarais telef,i

OLyanpie 6-2072
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RALFO CENTRUI

ggjfo Chicagos apskrities | 
vajdyb& turėjo savo šių metų | 
pirmąjį posėdį Jaunimo Cent- 

sausio 29 d., 'kuriame pirmi- i 
puikavo pats apskr. pirm. kun. i 
c kantaras ir sekr. Pr. Bičiū- 

pirmininkas padarė perei I 
ll} metų darbo veiklos prane
šimą, išvardindamas atliktus 
d^us, kaip gegužinės, rinkliu 
vy į- koncerto surengimą. Pa- Į 
sirodo, kad koncertas ir gegu
lė davė mažiau pelno, kaip 
įtais metais. Tačiau šitą 
jprają užpildė Jd tos pajamos, 
kurios buvo gautos per rink 
Rav&s prie bažnyčių. B?lfo cep 
tras ym gavęs iš Chicagos au- 
ky dešimt tūkstančių dolerių. 
Tokią sumą kasmet gauna. Pa 
stebėtina, kad surinktų aukų 
pina suma yra persiunčiama 
centrui. Apskritis nedaro jo
kią išlaidų vietoje iš minėtų 
sumų Visos vietinės išlaidos 

‘yra padengiamos iš gegužinės ' 
ar koncerto pajamų.

• pirmininkas pranešė, kad <bu į 
vęs Balfo reikalų vedėjas A. 
Lekecinskas yra atsisakęs iš 1 

k$avo pareigų. Pasikeitus dar
bo sąlygoms, jisai šito darbo 
atlikti negalįs. Pirmininkas pa 
urė paieškoti naujo vedėjo, o 
A Lekeėmskui už gerai atlik  -

Į tą darbą nuoširdžiai padėkoti.
Reikia pastebėti, kad dabar 
Balfo reikalų vedėjas negauna 

ijokiO'atiyginimo.

Staiga minis Balfo direkto
rei Petronėlei Gribienei Flori- 
doje. posėdžio dalyviai ją pa- 

i gerbė tylos minutės atsistoji- 
hnu, pareiškė užuojautą jos vy
rai ir nutarė nupirkti vainiką. 
Be to, posėdžiui pasibaigus, vi
si nuvažiavo į koplyčią pasi
melsti ir atsisveikinti su Pet
ronėle Gribiene, kuri labai nuo 
širdžiai darbavosi ilgą Laiką 

■ Balfe.
į Kalbant apie surinktų rūbų 
į-ir avalynės pervežimą į Brook- 
iyną, kasrpet turime sumokė
ti po S400. Be to, skyrių val
dytus turi daug padirbėti su
pakuodami ir pristatydami į 
bendrą sandėlį ir padaryti ke
liolikos dolerių išlaidų. Žino- 
ma, kad dar yra reikalinga iš
laikyti sandėlį ir mokėti už jį 
nuomą.

Tačiau nors yra sunkumų ir 
išlaidų, Balfo Chicagos apskri
ties-.valdyba dirba kantriai ir 
veiksmingai, sutelkdama kas
met .tūkstančius dolerių. Lie
tuvių-.visuomenė paremia savo 
aukomis ir atsilankymu į pra
mogas ir kitus- šaukiamus po
būvius. A. G’ntn.eris
KULTŪRINGI PENKTADDE- j

NIO VAKARAI

Žinoma, kad ne visi, bet kiek 
vieno mėnesio pirmieji, šituos! 
penktadienius Chicago je orga- j 
vizuoja Amerikos Lietuvių vai
ko Ugdymo D-ja, pagal jų pa
skelbtą šūkį — bręsdami ir Į 
brandindami ugdykime pilnuti- 
M žmogų! Moksliškai, pagal 
pačių lietuvių, kaimynų ir sa- j 
v?s Pačių gerėjimą — pilnuti-! 

brendimą, ugdant kūno, pro
to ir dvasios sveikatą. Šiais va 
karais visiems .lietuviams yra 
rtanokampį tjMamas patar- 
^avimgg Jaunimo Centre, 7:30
* V- Tuo laiku vyksta minė
tos d-jos mėnesiniai susirinki
mai su plačia programa, kuri | 
^jauniems ir seniems. D- 
Ja rūpinasi jaunų žmonių ug-

.pradedant priešmokyk
linio amžiaus vaikais, ir bai- 
W suaugusiais ir jų švieti-1 
rnu bei. auklėjimu. Pasirodo, 
kad tėvams trūksta labai daug 
Undinių žinių apie vaiko 
^nimą, auklėjimą ir toli- 

jo priežiūrą, kad jisai 
geras žmogus.

•Filmai ir paskaita 

frario 5 ri. buvo parodyta 
filmai: Rūbai ir amo- 

’linijos ir proporcijos, ge-

APYLINKĖSE
ri papročiai prie stalo, paruo- j 
Šimas valgio, planavimas me
niu ir pramogai, indėnų šokiai. 
Filmai taikinti jaunimui. Pir
miausiai gimnazistės pademon
stravo tinkamam sau rūbų pri- 
sirinkimui pagrindinius penkis 
principus — -kūno formų tipus. 
Stilingo apsirengimo mokykloj 
mokoma, kaip skirtingos rūbų 
linijos iškelia bei slpnina įvai
rias figūros linijas. Skoningam 
apsirengimui buvo geros pa
mokos. Kitoje parodytą tinka
mas indų ir valgio įrankių var
tojimas. Parodomas gražus ap 
siejimas prie stalo. Toks apsi
ėjimas kasdien turi būti prak
tikuojamas. Jaunimui tai labai 
svanbu pasimokyti, nes atneš 
didesnį pasisekimą gyvenime 
įr darbe. Trečioje filmoje 
parodyta, kaip moksleivė 
žūsi iš pamokų, kartu su 
motina, paruošia pietus 
šeimai bei sudaro meniu
savaitei. Visos fiimos buvo gar 
sinės ir truko po 10 minučių.

Dr. J. Adomavičius skaitė I 
paskaita, tema: “Kodėl vaikąs 
nevalgo?” Prelegentas įdomiai 
nupasakojo pagrindines prieža-' 
stis vaiko nevalgymo. Vaikys-1 
tėję prasidėję su valgymu blo
gi įnoriai, paskui padarytos tė 
vų klaidos vaiką valgydinant, 
priveda prie vaiko užsispyrimo- 
ir nevalgymo. Tačiau pagrindi
nė tėvų kaltė, kad jie vaiką 
perdaug ragina prie yalgio. Tė
vai turi būti tvarkingi ir drau- | 
smingi, bet savo vaiką nekan- į 
kinti raginimu valgyti. Užten
ka vieno 'karto ir gana. Jei vai, 
kas nevalgo — atimti maistą 
ir palaukti, iki jisai pats papra I 
šys valgyti!

buvo
'gai

šavo 
visai 
visai

Adv. No. 3304A

Draugas, 4545 W. 63rd SL, Chicago 29, DE

Name

Address

i p. Lietuviui pnrei- ■
samprotavimus dėti į 11

p

Londonė prie Buckinhamo pilies moterys būriuojasi norėdamos 
pirmos išgirsti žinią apie naują karališkosios šeimos narį. (UPI)

mi nauji nariai įsjungti į bū
rį!

SUSIŽIEDAVO NIEKAD
NESIMATĘ

Danutė Aug enė

ŠV. KAZIMIERO SESERŲ
rėmėjos

Town of Lake §v. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų 1 sk. gau
sus susirinkimas įvyko vasario 
7 d. Šv. Kryžiaus parapijos sve 
tainėj. Į Amžinus narius įsi
rašė K. Jąsevioia ir SL Petkus. 
Pirm. J. Kuzminskiene pnane- 
šą, kad Centro vakarienė įvyks 
vasario 28 d. Vakarienės metu 
bus -pagerbti Amžini nariai įr 
išbuvo 35 m. ir 25 metus mū
sų sk. Bus -pagerbti P. Mes- 
kienė, 
tienė, 
kienė, 
nė, 1

A. Paukštienė, S. Stau- 
M. Sudeikienė, K. Yot- 

M. Jurkienė, Ė. Jurkie- 
Klemensas ir Reymontąs 

Paskui buvo parodytas fil- I Tarškiai.
mas, kaip reikia vaiką mai-1 
tinti, įgyti gerus papročius, iš- | 
aiškintą maistingų valgio pro- ■ 
dūktų be maisto medžiagų nau I 
da. ir parodyta vaikų i maitini
mo tvarka. Po paskaitos buvo Į- 
paklausimai ir diskusijos.

Dalyviai buvo petenkinti to- | 28 d., 
kiu kultūringu pobūviu. .

A. Gintneris

MARQUETTE PARKO 
ATŽĄLYN AS

Neįtikėtinai bėga laikas. 
Taip, rodos, neseniai dejom ži
nelę, kad bandoma organizuoti 
jaunučius ateitininkus, o šian
dien jie jau pasigėrėtinai vei
kia. Pradžiai ju -gražus būrys 
— 26. Globėją J. Lieponienė 
motiniškai pasišventusi plečia 
jų ideologinį, tautinį ir sociali
nį žinojimo akiratį. Nariai ak
tyvūs tautosakos mylėtojai. 
Tautiniai žaidimai, daineles, 
poezijos gabalėliai veriami lyg 
karoliai į darnią pynę.

Kokį tai susirinkimą užsigu
lę didžiulį žemės rutulį visi pir 
šteliais baidė Europos žemyną, 
Lietuvos 
nysis iš 
“Per dvi 
išmokau 
tus mokykloje”.
Vaikai neapkraunami. Kalė

doms jie suruošė pirmąjį vai
dinimėlį prie eglutės. Tėvai Į)u 
vo kviesti pasigrožti savo idea
listų pirmaisiais darbo vai
siais. ’

Kiekvienas jų susirinkimas, 
kurie yyksta šeštadieniais 2 v. 

kuo

žemę. Tą dieną vyrės 
jauniausių pasakė: 

valandas aš daugiau 
negu per keturis me-

p. p.; Augių namuose, 
nors n?ujas ir įdomus.

Atrodytų, kad narių galėtų 
daugiau lankytis į tuos turinin 
gus ir vaikams tikrai daug nau 
dos nešančius susirinkimus. Ir 
dar kartą kartosiu tą neginči
jamą tiesą: ne va'kai kalti, jei 
jau maži nebekalba lietuviškai^ 
neišmoksta lietuviškai skaity
ti, neįpranta į lietuviškąjį or
ganizuotą veikimą — tai tėvų 
kalite, kurie apsnūdę, pro pirš
tus praleidžia tokias progas ,ir 
tuo savus vaikus nedovanoti
nai skriaudžia.

•šį šeštadienį jaunučiai turės 
Vasario 16 minėjimą. Kviečia-

, Čikagietis Richard Drost, 24 
m. amžiaus, susižiedavo su ja
pone Tisayo Yasuida, 23 m., gy 
venaničia Osakoje, Japonijoje. 
Juos skiria 9,060 mylių ir jie 
niekada kits kito nebuvo ma
tę, bet meilė nuotolius nugali. 
Ričardas jos adresą gavo per 
studentų pasikeitimo organiza
ciją New Yorke. Metus laiko 
susirašinėjo, o sausio 30 d.- su
sižiedavo. Ričardas nuo savo 3 
m. amžiaus serga muskulų dis 
trofija, turi naudotis vešiaja- 
ma kėde, ir vis dėlto įstengė 
baigti Wright Junior Kolegiją, 
o dabar turi savo paties radijo 
ir televįzijos rekordavimo 
šią, vadinamą Air Check 
vice. Turi gerą balsą ir 
koncertavęs. Jo japonikė
dijuoja mediciną. Jie numato 
vedybas tik už trejų metų, kai 
ji baigs studijas. Jie kas kelin
ta diena susirašo 
dažnai pasikeičia 
is. Ričardas tikisi, 
nors padės 'jam gauti lėšų, kad vė, eidama per du skirtingu me- 
jis galėtų nuvykti į Japoniją, talu, gali į vieną pusę bėgdama 
tenai duoti savo rečitalį ir su- kaitinti, o leidžiama priešingą 

kryptimi — vėsinti. Tokius vė
sintuvus laivynui gamina RCA 
bendrovė.

ver- 
Ser- 
yra 
stu-

I

B. E. Navickiai įteikė $10 pa [ 
sveikinimui. M. M. Šediene iri 
P. Gudinskienė pasveiko. Pirm. 
J. Kuzmickienė pranešė, kad 
kun. A. Linkus leido rinkliavą 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje. Kon-1

I verteliai bus išdalyti vasario ' 
’ , o sugrąžinti su auka

I reikės kovo 6 d. Buvo užpra
šytos šv. mišios kovo 6 d, 7 
v. r. už gyvas ir mirusias rė-

I mčjas.
Rėmėjos 'gerai gyvuoja ir 

sulaukia naujų narių kas mė
nesį. Džiaugiasi -turėdamas ge
rą ir darbščią pirm. J. Kuzmic- 
kienę, kuri jau per daugelį me
tų- visą širdį įdėjusi į rėmėjų 
Veikimą. Rėmėja

’’ KRAUJO BANKAIS

Šv. Kryžiaus ligoninėje, Chi- 
cagoje, jau nuo 1947 m. veikia 
vadinamas kraujo bankas. 
Nuo 1957 m. ligoninė įsijungė 
į kraujo bankų tinklą. Tuo bū
du, davęs kraujo Šv. Kryžiaus 
ligoninės bankui, ligonis rei
kale gali gauti kraujo bet ku
rioje ligoninėje, įsijungusioje į] 
tą kraujo bankų tinklą, 
paskutinius trejus metus Šv. 
Kryžiaus ligoninė padarė tas 
kraujo “transakcijas” net 8411 
kartus su kraujo bankais Ari
zonoje, Kalifornijoje, Illinois, 
Michi'gan, Minnesotos, New 
Yorko, Ohio, V. Virginijos iri 
Wisconsin valstybėse. Šv. Kry
žiaus ligoninė per tą laiką iš 
•įvairių piliečių gavo 679 pantis | 
kraujo, kurio 498 pantys pa-1‘ 
naudotos pacientams Chicago-1 
je, .138 pantys — pacientams 
kitose Illinois ligoninėse ir 43 
pantys buvo skirtos ligonįms, •' 
esantiems kitose valstybėse, 
nebe Illinois.

Per

INVESTIGUOJA FILMŲ 
UNIJĄ

'JAV Daribo Departamentas 
pradeda filmų operatorių uni
jos įnvestigaciją . Ghicagoje 
Prie to žygio paskatino nužu
dymas Hermano Posnerio, 73 
m., kuris atkakliai kovojo prieš 
įsigalėjusius toje unijoje suk
čiautojus — gengsterius.

Kviečiant gimines iš 
Lietuvos

Lietuvio laiškas “Drauge” 
26 suinteresuotiems asmenims 
kelia tam tikrus apmąstymus. 
Pats to laiško autorius žino, ku
riais sumetimais jis tai rašė.

Iš JAV išvažiuodami Sovietų į 
S-gos piliečiai turėjo atlikti tam 
tikrus formalumus JAV įstaigč- 
se. Taip pat pagal tos Valstybės 
ir teismo nuostatus turėjo likti I 
kuriam laikui jų vaikai čia. Ir i 
taip pat pagal tam tikrus regu- .1 
liaminus galėjo būti išleisti tie | 
/aikai j Sov. S-gą pas jų tėvus.

Kodėl tai' p. “Lietuviui” prirei- 
savo. i 
ią tai, kad Sov. S-gos vyriau- j ■
turi ta.m tikrus reguliaminus . | 

io>^.sdama iš ten atvykti į JAV'. 
asmenis, kurių čia yra tėvai, vy- ! | 
ras. žmona ar giminės ? I >

“Draugo” Nr. 21 išspausdintas ' I 
nurodymas daug kam pagelbėjo I ■ 
sprendžiant iškvietimo dokumeri- < I 
tų sudarymo klausimą. Ar pagel- !■ 
bėjo kam p. “Lietuvio” išvedžio- | ■ 
jimai — tegu sprendžia pats au- ■ 
torius ir tie, kurie tokius, doku- ;L 
mentus darė ar dar ruošiasi da- . •
ryti. — P. Bartkus : =

Cleveland, Ohio.
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KURIS
NELAIMIŲ IR SVEIKATOS 

PLANA S
Išimtinai Katalikams

AUTOMATIŠKAI ĮSKAITO IR 
MOTINYSTES DRAUDIMĄ 
BE EKSTRA MOKESČIO?

Smulkesnėm informacijom, visiškai neinokjLmai ir 
be jokio įsipareigojimo, siųskite kuponą šiandien.

Age

City
Parish

............... Zpne .... Statė 
The Catliolic .Ivnigiits of Ainerica
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ĮVAIRIOS žinios
Grybai senovės Romoje
Senovės romėnai laikydavo 

dievais tuos savo imperatorius, 
kurių valdžia buvo patikusi vi
suomenei. Agrippina, imperato 
riaus Glaudi jaus ketvirtoji žmo 
na savo vyrą nužudė, duoda
ma jam grybų patiekalą šų 
nuodais. Senatas mirusį Klau
dijų paskelbė dievu.

Po to Nerornas, Agrippinos 
sūnus iir Claudijaus įpėdinis, 
grybus • vadindavo dievų mais
tu.

Edvardas J. Maezes
Jau suėjo vieneri metai, kai ne

gailestinga mirtis atskyrė iš mū
sų tarpo ; mylimą vyrą, tėvelį įr 
sūnui

Mūsų mylimas mirė 1959 m.,

VIENDERIŲ metų mirties 
SUKAKTIS

vas. mėn. 14 d., sulaukęs 
36 m. amžiaus. Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados ne
galėsime užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam am
žiną rainybę.

Už jo sielą mes užprašėme šv. Mišias sekmad., vas. mėn. 
14 d., 10 vai. ryto Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir 
.pažįstamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. Edvardo sielą.

Po pamaldų giminės ir draugai kviečiami pietums velio- 
nies mamytės namuose :— 732 W. 191 h St., 3-čias augštas iš 
kiemo. Tel. CAnal 6-6656.

Nuliūdę1: Žmona Veronica, dukterys Dolores ir Diane 
ir tėvai Steponas ir Emily Maezes

Vesintuvas be motoro
JAV laivyno submarinai .greit 

bus vėsinami nauja sistema — 
naudojant Vėsintuvus, kurie ne- 
reika'ingi jokio motoro. Jie pa
vadinti Peltier vėsintuvais, pa-

sįtikti. sužadėtinę.

laiškais ir
nuotrauko- gaj jų išradėją prancūzą Peltier. 
kad kas jjs pastebėjo, kad elektros sro-

PIRMĄ KARTĄ — 
BILIJONAS

Mūsų mielai narei

STASEI PAŪTIENIENEI
ir jos šeimai, jos broliui' a. a. JUOZUI TULABAI mirus, reiš
kiame užuojautą ir kartu liūdime. Vyresniosios Giedriminfces

Pirmą kartą Cook apskrities 
istorijoje čia esančios 212 tau-1 GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS 

- iiuj GSLINYČIApymo ir paskolos bendrovių ne I GCTlauslos gS15a a5l vestuvl„ 
judamų nuosavybių paskoloms ket»J> laidotuvių ir wtų papuošimų. 

, . , • 2443 WEST 63rd STREETper metus yra davusios dau-
.1 - K-1-- J 1 • Telef.: PR 8-0833 ir PR 8-0834giau kaip bilijoną dolerių. >r

A. f A.
BALIUI POLIKAIČIUI mirus,’ 

jo sūriui Broniui Polikaičiui ir kitiems šeimos 
nariams nuoširdžią užuojautą reiškia .

Pranešame giminėms, artimiesiems ir pažįstamiems, kad 
7 metus Sibiro-Irkutsko vergų stovyklose bolševikų iškankinta 
ir vos prieš dvejus metus grižusi į Lietuvą, š. m. sausio 26 d., 
6 vai. ryto, Žeimelio valsčiuje, Gelčių kaime mirė mūsų motina

A. f A. ONA LAIKŪNIENE
(POVILAITYTE)

sulaukusi apie 80 m. amžiaus. Velionės kūnas palaidotas Lauk
sodžio kapinėse, šeimos kape.

Už velionės sielą šv. Mišios bus atnašaujamos Chicagoje, 
Švenč. P. M. Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčioje (44-ta 
ir Fairfield Avė. kampas), š. m. vas. 14 dieną (sekmad.) 6 vai. 
ryto.

Praneša nuliūdę: Duktė Julija su šeima, gyv. Lietuvoje ir 
sūnūs Aleksas su šeima ir -Kazys gyv. Amerikoje

Mielam kolegai
ANTANUI POLIKAIČIUI,

jo brangiam tėveliui mirus, reiškiame nuo
širdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Los Angeles Studentų Ateitininky Draugovė

1 ■ - :

GRAŽIAUSI POEZIJOS RINKINIAI 
Kazys Binkis: Lyrika, rinktinė ....................’. .. . $2.00 
V. Mykolaitis-Putinas: Keliai ir kryžkeliai.................. ... $2.50
Juozas Mikuckis: Lyrikos kraitis, rinktine .............. $2.50 
Mykolas Vaitkus: Nuošaliu taku, lyrika ................ $2.00 
Jurgis Blekaitis: Vardai vandenims ir dienoms .....................$1.50
Liūne Sutema: Tebūnie tarytum pasakoj, lyrika ........ $1 00 
Irena Nasvytyte: Vėjo dainos .......................... $1.00 
Gražina Tulauskaitė: Rugsėjo žvaigždes, lyrika .......... $2.00

DRAUGAS
4545 Mest 63rd Street, Chicago 29, Illinois

" - -^1

Mirus

ALRKF Jaunimo Stovyklos 
Globos Komitetas Ghicagoje

A. f A.

BALIUI POLIKAIČIUI, 
ponią Polikaitienę, dukteris, sūnus, anūkus, 
marčią ir žentus giliai užjaučia

Pilvelių ir Mockų šeimos

Gilaus liūdesio valandoj,
A. -f- A. •

BALIUI POLIKAIČIUI mirus, 
žmoną, dukteris, sūnus ir jų šeimas giliai už
jaučiame.

Aniceta ir Vytautas Giedraičiai

Mūsų buvusiam brangiam bendradarbiui

A. f *

JUOZUI TULABAI mirus, 
jo seseriai Stasei Paūtienienei ir jos šeimai ir kitiems 
giminėms nuoširdžią užuojautą reiškiame ir kartu 
liūdime.

Rockford Standard Co. lietuviai bendradarbiai

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą”



Šeštadienis, 1960 m. vasario 13

proga suaukojo 66

sen- 
įtei- 
Lie-

10 vai., 
sukaktį,

X ' Lituanistikos M»rquette 
Parko mokyklos mokiniai Va
sario 16 d. 
dol.

proga. šį 
metu

Jonas Kuzinskas,
parapijos vikaras,

X Kun. A. Spurigis, MIC, 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čioje, 'šį sekmadienį 
minint Vasario 16 d. 
pasakys pamokslą.

X Vasario 16 id. 
sekmadienį sumos metu pa
mokslą pasakys kan. V. Zaka
rauskas.

X Kun,
Šv. Jurgio
praves programą Tėvų Marijo
nų Bendradarbių Bridgeporto 
skyriaus vakarinėj, vasario 21 
d., 6 v. v. parapijos salėj.

X A.L. Bendruomenės Brigh 
ton Parko apylinkės valdybos 
rengiamam vasario 21 d. Lie
tuvos Nepriklausomybės minė
jime atitinkamą kalbą pasa
kys prof. Balys Vitkus, o pa
moksią per iškilmingas šv. mi
šias — kun. Pranas Garšva, 
MIC, Draugo moderatorius.

Antanas Rudis, Alto 
valdybos narys, yra 
Omaha, Nebr., kur 
pietų kalbės vietos

X Inž. 
centrinės 
išvykęs į 
rytoj po
Lietuvių Bendruomenės sureng 
tame Lietuvos šventės minėji
me (Indian Hill Scihool audi
torijoj, 31 ir U Streets). Drau 
ge išvyko ir jo žmona p. Mari
jona Rudienė.

X A-a. Juozas Tulaha mi
rė širdies smūgiu bekabdamas 
sniegą vasario 10 d. Chicagoje, 
sulaukęs 50 m. Velionis paliko 
seserį Stasę ir svainį daJl. J. 
Pautienių. Velionies pusbrolis 
prel. L. Tulaba šiuo metu gy
vena Romoje. Lietuvoje velio
nis paliko dvi seseris, brolį ir 
motiną. Priklausė ateitininkų 
Kęstučio korporacijai. Buvo 
baigęs teisės, ekonomijos mok
slus. Velionis iš Wcislak koply
čios, 4256 S. Mozart avė., lai
dojamas per Šv. P. Marijos N. 
Prasidėjimo parapijos bažny
čią šį šeštadienį, 8:30 v. Šv. 
Kazimiero kapinėse. A. a. Juo
zas Tulaba yra pažįstamas ke- 
lierfis šimtams Draugo skaity
tojų, kurie per jį, vykdant 
Draugo platinimo vajų, jižsi- 
prenumeravo Draugą.

X Chicagos ateitininkai 
draugiai, kurie dar nėra 

I kę savo šiemetinės aukos 
’ tuvos laisvinimo reikalams, ga-
I lės tą padaryti vasario 14 d.
Tą dieną skyriaus valdybos na 
riai: A. Šimaitienė ir V. Mane
lis bus Marijos Aukštesniojoje 
mokykloje, kur vyks Vasario 
16 d. minėjimas, ir bus pasiruo 
šę priimti narių aukas, kurios 
ten pat bus pridėtos prie su
rinktos sumos ir kolektyviai 
įteiktos Altui.

i

X Tėvų Marijanų Rėmėjų , 
35 sk. iš Brighton Park pra
moga įvyksta šį sekmadienį, 2 
v. p. p. Garlaučienės namuose, 
4437 So. Artesian Avė. Visi 
nuoširdžiai kviečiami atsilan
kyti. Rengėjai rūpinasi, kad 
atsilankę svečiai t'krai jaukias 
ir malonias valandas turėtų.

(Vertingų dovanų bus tikrai 
daug ir visi gražiai pavaišinti 
pačių rengėjų paruoštom vai
šėm. , Tikimės, kad ats lankys 
dvasios vadas kun. Vaišnoras, 
norėdamas susipažinti su sky
riaus nariais ir tėvų marijonų 
rėmėjais. Kas norės užsimokė
ti nario mokestį ar įsirašyti 
naujais nariais, galės tą pada
ryti pramogos metu.

X Sol. Danutę Stanka'tytę 
praeitą seknladienį didžiojo 
New Yorko lietuviai Vienybės 
koncerte sutilko didžiulėmis ova 
cįjomis, kai ji ten pirmą kartą 
dainavo pilnutėlei Webster sa
lei žmonių. Klausytojai buvo 
nustebę jos balso galingumu ir . 
puikiu apvaldymu. Chicagos ir 
apylinkių lietuviai netrukus so
listės dainavimu gėrėsis, kai ji 
atliks vieną iš pagrindinių par 
tijų lietuvių statomoje operoje 
Trubadūras, dainuodama sun
kią Leonoros partiją.

Minint Vasario šešioliktąją, mintimis grįžtame į mūsų buvusią laikinąją sostinę Kauną.

CHICAGOS ŽINIOS
AMERIKIEČIAI APIE 
LIETUVOS LAISVĘ

ĮREKORDAVO KYŠININKO 
ŽODŽIUS

J

MOTERYS TAIJ^sAff 
KAUJA 1IR

Lietuvos išlaisvinimo
e, kuris įvyks 3T-

jos Aukštesniojoje moki 
vasario 14 d., sutiko (tyj 
ir prisidėti prie veiklu 5 
gaikštienės Birutės Karį? 
mų Moterų Draugija, pi 
dėjusios dalyvauti tarf 
rūbais pasipuošusios 
kienė, A. Eidukonienė, (j ? M 
čienė, E. Strikienė, S. 
kienė, S. Toliušienė, E. p 
raitienė, U. Tumienė.

Kartu su birutininkėnįi 
vaus ir jaunimas, būtent M 
ros korp. narės, studentėj 
tininkės Giedrė GriAj 
Ina Kaufmanaitė, Giedrėa 
konytė, Janina Katelytė, ■ 
Noreikaite, Indrė PalįJ 
Vida Strimaitytė, Rūtą J 
tytė, Irena Valaitytė ir |M| 
Stuopienė. t

Giedros pirm. D. NorejMį 
atsakydama į pakvietimą jEJį 
“Lietuviškas ačiū už

i -ann

rūbais pasipuošusios r*

S

*

U 
s? 
d*

X Cicero šiandien įvyksta 
Vasario 16 d. minėjimas. Kal
bės Wisconsin universiteto 
prof. dr. V. Vardys, programą 
atliks jaunieji menininkai. Visi 
Cicero gyventojai kviečiami at 
vykti į minėjimą, kuris įvyks 
Šv. Antano parapijos salėj 7 
v. -v. Sekmadienį sumos metu 
pamokslą pasakys prel. Myk. 
Krupavičius.

X Liudas Stankaitis, studi
javęs architektūrą IUinois uni
versitete Unbanoje, šiomis die
nomis išlaikė baigiamuosius 
egzaminus ir paruošė diplomi
nį projektą, gaudamas archi
tektūros inžinieriaus vardą. 
Jaunasis architektas pradėjo 
dirbti savo specialybėje. Areli. 
L. (Stankaitis yra sol. Danutės 
brolis, šeštadienį tėvų Stankai
čių namuose įbus vaišės.

X Chicagos rašytojų susi
rinkimas 'įvyksta šį šeštadienį, 
vasario 13 d., 6 vJ v. įprastinėj 
vietoj — 4336 ISo. Campbell 
Avė.

Per 22 laisvės 
padarė didelę 

ir kultūrinę pa- 
okupantai Mas-

X Alto pirmininko red. L. 
Šimučio savaitės kelionės marš 
nitas: VasaHo 13 d. dalyvauja 
ir kalba Baltimore, Md., Alto 
skyriaus surengtame Lietuvos 
Nepriklausomybei minėti ban
kete, būsiančiam 6 v. v. Lietu
vių salėj. Vasario 14 d. 10 v. 
r. drauge su Washingtono lie
tuviais bus Lietuvos nepriklau
somybės pamaldose šv. Mato 
katedroj, o po pamaudų sosti
nės lietuvių bendruose pusry
čiuose. Tą pačią dieną, 5 v. p. 
p. .sako pagrindinę kalbą Bal- 
timorės Lietuvių Bendruome
nės surengtame tautos šventės 
minėjime. Vasario 15 d. Wa- 
shingtone lanko lietuvių drau
gus Senate ir Atstovų rūmuo
se. Vasario 16 d. drauge su 
LRKSA sekretorium V. Kvet
kum ir Garso redaktorium M. 
Zujum įteiks specialų padėkos 
ir pagarbos raštą lietuviams ir 
Lietuvai nusipelniusiam sena- 
torihi Hugh Scott, kurio var
dai dažnai yra minimas kaip 
kandidato į JAV vicepreziden
tus. Tą pačią dieną dalyvaus 
Kongreso rūmuose, kuomet lie 
tuvių kunigų invokacijomis ir 
senatorių ir kongresmanų kal
bomis bus paminėta 
šventė. Vakare 'bus 
pasiuiWnybėje, kur 
J. Kajedkas rengia
vyriausybės atstovams ir dip
lomatams. Vasario 18, 19 ir
20 d. pirmininkaus LRKSA 
Vykdomosios Tarybos metiniam 
suvažiavimui Wilkes Ba rre, 
Pa. Vasario 20 d. kartu su vyk 
domosios tarybos nariais įteiks 
specialų pagarbos raštą Lietu
vai daug nusipelniusiam kong-
resmanui Daniel Flood. Šios iš-1 Pieža parodys filmą kelionių, pasaulyje gyventi”, 
kilmės 'bus Wilkes Barre, Pa. I po Liurdą ir kitur. hu.

Šen. P. Douglas pasakys svarbią 
kalbą. vasario 16 d. minėjime šį 
sekmadienį, 1:30 v. p. p. Marijos 
Aukšt. mok. salėje.

x Kun. Jonas J. Jakaitis, 
MIC, atvykęs iš Pietų Ameri
kos, bal. 10 d^ Verbų sekma
dienį, Aušros Vartų bažnyčioj, 
Chicagoje, 10 v. atnašaus iš
kilmingas šv. mišias, švęsda
mas auksinį savo kunigystės 
julbilėjų, o 5 v. v. parapijos sa
lėj bus jubiliato pagerbimo ban 
ketas.

X Juozas Strolia, atvykęs iš 
Rochester, N. Y., pradėjo var- 
goninkauti Aušros Vartų para 
pi joje, Chicagoje, kur klebo
nauja kun. dr. V. Andriuška, 
MIC. Šį sekmadienį 10 v. baž
nyčioje bus pamaldos minint 
Lietuvos nepriklausomybę. Pa
mokslą sakys kun. V. Bagda- 
navičius, MIC.

X Jungtinis susirinkimas — 
LB Socialinio Klubo ir LB 
Chicagos apygardos Socialinės 
komisijos narių — įvyksta šį 
sekmadienį, vasario 14 d., 5 v.

1 v. Marąuette Parke, Dubysos 
patalpose. Bus svarstomi nuo 
nacių nukentėjusių įst. projek
to pagreitinimo reikalas ir kiti 
aktualūs reikalai, k. a. pensi
ninkų nemokamas gydymas ir 

j kt. Suinteresuotieji prašomi 
I dalyvauti.

X Kad jas su laikrodžiu tik 
$19.95. Nemokamai $3.00 ver-1 
tės plokštelė, įdainuota lietu
vio solisto. Gradinskas,
W. 47th Str., FR 6-1998. (Sk.)

X šiandien, šeštadienį, Lie
tuvių Auditorijoje įvyksta 
LFK Lituanicos ir LSK Ne
ries rengiamas šokių vakaras. 
Kurie mėgsta gražią šokių ir 
jaukią, jaunatvišką nuotaiką, 

‘ jie čia galės tai rasti. (Pr.)
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Lietuvos 
Lietuvos 
atstovas 

priėmimą

X Med. dr. J. Adomavičius, 
Cook apskrities ligoninės na- į 
rys (Associate in Gastroente-1 
rdlogy) jau penktas sezonas 
skaito paskaitas ir praveda 
praktikos darbus, Cook Coun- 
ty Graduate School of Medici- 
ne Chicagoje, gydytojams, at
vykusioms iš įvairių Amerikos 
ir užsienio valstyb’ų, pasitobu
linti skrandžio ligų diagnosti
koj ir gydyme.

X Kun. Sim<Xnas J. R^zm'is, 
baigęs mokslus Romoje, sugrį
žta Brighton Parkan rugpjūčio 
mėri. čia, Nekalto Švč. P. Ma
rijos Prasidėjimo bažnyčioje 
atlaikys pirmąsias šv. mišias. 
Šios parapijos ribose, prieš 
10 metų atvykę Amerikon gy
vena jo mamytė ir sesutė su 
vyru. Ruošiamasi jauną kuni
gą iškilmingai sutikti.

x Holy Family vilos įgyven
to jus šiandien, vasario 13 d. 
apdovanos ir pavaišins Mary 
Dzimidas ir komisija: Helen 
Kraiger, Bemice Gedvilas, J. 
Sobeskis, Fr. Dzimidas. St.

X Šios dienos priedo pasku
tiniame puslapy ketvirtoj skil
ty antraštėje įsibrovė klaida. 
Turi būti: - “A. L. Montessori 
d-ja garsina Lietuvos vardą”.

Tame pat puslapy pasitaikė 
klaidų vardus spausdinant; tu
ri būti Traškienė (išspausdin
ta Ivaškienė), Lukštą itė (išsp. 
Lukšaitė), Žadeikienė (išsp. 
šadeikienė).

Dienraštis Chicago Ameri- 
can, kuriame dirba red. Stasys 
Pieža, įsidėjo vedamąjį, skirtą 
Lietuvos laisvei priminti. Pa
žymima, kad vasario 14 d. 
100,000 Chicagos lietuvių mi
nės nepriklausomybės paskel
bimo sukaktį, 
metus Lietuva 
ūkinę, politinę 
žangą. Dabar
kvos komunistai naikina Lietu 
vos laisvę, • lietuvių tradicijas 
ir pačią tautą. Nepriklausomy
bės sukaktis Chicagoj bus mi
nima Lietuvių aikštės ribose, 
kur yra didžioji lietuvių kata
likų mokyklą mergaitėms, — 
lietuvių ligoųinė, statanti $4 
mil. priestatą, nauja bažnyčia. 
Straipsnis baigiamas žodžiais: 
“Lietuviai niekada laisvės ne
užmiršo, dėl jos nenutraukia
mai kovojo ir toliau kovos, ir 
mes esame tikri — ateis diena, 
kada lietuviai vėl laisvę 
įgaus”.

PROF. JAKUBĖNAS 
DIRIGUOS OPERĄ

Šiandien, šeštadienį, Chica
goje, Elevehth St. teatre, 62 
E. Eleventh St., statoma Ver
di opera “B Trovatore”. Stato 
viena iš seniausių Amerikoje 
operos bendrovių — The Ame- 
rican Opera Co., kuriai vado
vauja Anna Dėl Preda, didelio 
pasišventimo' moteris, sudaran 
ti progų pradedantiems daini
ninkams prasimušti į operos 
sceną. Šiuo , ka rtu “R Trovato
re” diriguos mūsų komp. Vla
das Jakubėnas, kurio paveiks
las reklaminiuose lapeliuose de 

' damas į pirmą vietą. Spektak
lio pradžia 8 vai. 15 min. Ba
letas — Mary Vandas. Biletų 
kainos $2—$3.

I

I

at-

I

PAVERGTŲJŲ GYNĖJAS

. Atsiliepdamas į kritiškas pa 
stabas, nukreiptas prieš velio
nį John Foster Dulles, latvis 
įmania Balodis laikrašty Ohi- 
cago Daily News primena, kad 
velionis buvo didelis pavergtų
jų tautų gynėjas ir “kol Ame
rika ir laisvasis pasaulis dar iš 
ugdo tokius žmones kaip Dul
les, kurie komunizmui prieši
nasi su tokiu įsitikinimu 
tokiu pasiaukojimu, dar

50 METŲ KALĖJIMO UŽ 
MOTERS SKRIAUDIMU

Negras teisėjas Fred W. Sla 
ter nuteisė negrą James Col- 
•lins, 37 m., kalėjiman 50-čiai 
metų už moters nuskriaudimą. 
Už tokį prievartos veiksmą jis 
jau anksčiau buvo baustas. Tei 
sėjas pasakė, kad nusikaltėlis 
yra grėsmė visuomenei ir ne
beturi būti išleidžiamas maišy
tis tarp visuomenės.

ir su 
verta

I

$7,500 TARPRAiSINEI 
TARYBAI

Katalikų i Tanprasinė Taryba 
Chioaigoje-gavo pašalpos iš Jo- 
seph P. Kennedy fondo $7,500. 
Pinigai (bus sunaudoti vykdy
mui programos, į kurią įeina 
rūpinimasis butais, davimas 
mokslapinigių ir kita švietimo 
pagalba. Tos tarybos metinis 
biudžetas yra 37,000.

Vagišius Richard Morrison, 
23 m. amž., areštuotas Evan- 
stone besilaųžiant į automobilį 
ir vėliau nurodęs eilę plėšikau
jančių policininkų, dabar iškė
lė faktą, kaip jisai vienam 
Evanstono policininkui davė 
$2,000 už suteikimą pagalbos. 
Pasikalbėjimą su tuo policinin
ku - kyšininku jis įrekordavo, 
panaudodamas kišeninį rekor
derį. Reikalas tiriamas.

PATARIMAI MOKESČIŲ 
MOKĖTOJAMS

Užpildant mokesčio blankų, 
susidūrus su kokiais klausi
mais, galima šaukti telefonu 
Deanborn 2-4500; mokesčių rin j 
kimo įstaigos tarnautojai duosi 
■paaiškinimus.

IR SUKČIAMS MOKA 
PENSIJĄ

Buvęs policijos leitenantas | 
Anthony De Gražio, atleistas 
iš tarnybos už kelionę po Eu- • 
ropą su žinomu -gengsteriu A. 
Accardo, gaus pensiją po $391. 
98 per mėnesį. Policijoje 
buvo ištarnavęs 37 metus.

NAUJAS POLICIJOS
BANDITIZMAS

jis

iš-Richard Morrison, kuris 
kėlė policininkų dalyvąvimą 
plėšimuose, papasakojo kores- 
pondetams, kad policijos dali
nio, kuriam skirta kova su 
apiplėšimais, buvęs vadas Lyn- 
skey pasiūlęs Morrisonui prisi
pažinti prie tų plėšimų, už ku- 
rių išaiškinimą ir kaltininku J 
suradimą buvo paskirtos premi | 
jos. Jomis Lynskey norėjo suk 
tai pasinaudoti.

FABRIKAI STEIGS SAVO 
POLICIJĄ

Policininkų plėšikavimas Chi 
cagoje taip pakirto pasitikėji
mą policija, kad kaikurie fab
rikai planuoja įsteigti savo po
liciją ir visiškai sumažinti įvai 
rias aukas policijos parengi
mams.

BEVEIK KASDIEN NUŽUDO
ŽMOGŲ

Per 1959 m. Chicagoje įvy
ko 320 žmogžudysčių. Ta;gi — 
beveik kasdien buvo viena žmog 
tudystė. šiemet sausio mėnesi 
buvo nužudyta 29 žmones. Iš 
tų žmogžudysčių tik keturios 
nebuvo policijos išaiškintos.

IIODGE ATMOKA
PASISAVINTUS $1,500,000
Su buvusiu auditorium Or- 

viile Hodge susitarta, kad jisai 
atmokės jo pasisavintus pini
gus — $1,571,364. Apie tai 
praneša ūlinois įstaigos iš 
Springfieldo.

SAUGO, KAD NENUŽUDY
TŲ MORRISONO

Vagišius, kuris išdavė Chica 
gos plėšikaujančius .policinin
kus, laikomas Cook Apskrities 
kalėjimo ^penktame aukšte. Jis 
turi 23 m. amžiaus. Jo liudiji
mu buvo išaiškinti 12 policinin 
kų plėšikavimai. Dabar proku
roro įstaiga, bijo, kad Morriso- 
no nenužudytų. Valgis jam su- 
perkamas slaptai. Prie durų 
nuolat sėdi sargyba. Kai jį , ve
da tardymui, saugo stipri sar
gyba. Jam leidžiama skaityti 
laikraščius ir du kartu savai
tėje paskambinti motinai, kuri 
gyvena Chicagoje.

NAUJAS PRANEŠĖJAS 
APIE POLICIJOS 

SKANDALUS

Chicagą iš Missouri Valst. 
kalėjimo atgabentas kalinys 
Claudel J. Murphy, kuris pro
kuroro įstaigai pažadėjo atsk
leisti naujų faktų, apie polici
ninkų plėšikavimus ir kitus 
tamsius darbelius.

l

PRIEMIESČIŲ TELEFONUS 
ĮJUNGIA Į CHICAG4

IUinois Komercijos Komisija 
•leido IUinois Beill Telefonų Ben 
drevei įjungti 19 vakarinių prie 
miesčių į Chicagos telefonų si
stemą. Darbas užtruks 18—24 
mėnesius.

NAMAI CHICAGOS 
KINAMS

Chicagos kinų kvartale, 
Cermak ir Wentworth, 
nuojama pastatyt; namų 
$200,000. Tuo susirūpinusi 
na privati firma.

ties 
pla- 

už 
vie-

oooooooooooooooooooooooooo

Siuntiniai j Lietuvą 
PATARNAVIMAS NUO 

#5.00 iki #9.50 
OVERSEAS CARGO CO. 
514 W. Pershing (39 Str.) 

Chicago 9, III., Tet OA 4-9079
Vedėjas P. Nedzinskas

00<XXXXXXXXX>0000000<X>000<X3

teiktą garbę prisidėti pitf H 
tuvos nepriklausomybės J ; 
jimo ir 
dalyvauti”.

Tikrai džiugu yra gai* I 
kio turinio laišką nuo ji J 
nes toks laiškas suteikia J 
kad Lietuvos išlaisvinimoI 
įbas tęsis ir ateityje, kj 
mūsų lietuviškas jaunimai 
pranta šio reikalo svarbi. -
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Estijos

E. Mikužiūtė
Cjiicagos Liet, Tarybos

SAŠLAVININKĮJ ULM 
TUMAS

Chicagos sąšlayų gj 
paskelbę ultimatumą: jeij 
bus atstatytas jų prižiūri! 
priimtas be jų unijos sula 
sanitarinio distrikto 2,000 i 
bininkų pradės streikuoti

KAS, KĄ IRI
— Amerikos Lietuviu Bot 

menės 'Chicagos apygardos! 
dos-Informacijos komisijos1 
dis šaukiamas vasario 13 
vak. S. Daunio bute, 3122 i 
Halsted St. Pagrindinis u, 
paviljono ruošimas Tarpte® 
Prekybos ir Pramonės Pn 
Pranešimą apie parodą M 
apygardos pirmininkas J.’į 
tis. ' — J. Vaiaia

Informacijos w

OPEROS KVIETIHH
Verdi “Trubadūro" (D| 

vatore) 4 v. operos sprf 
įvyksta kovo mėn. 19 i-! 
vai. vak., kovo men.20įq 
vai. po pietų ir kovo2Uj 
vai. po potų, Marijos 
salėje. Kvietimus galima f

“Marginiuose”, 25111 
69 St., PR 8-4585, J

Karvelio prekyboje, 
Halsted.St., YA 7-0677J

Savrimavičiaus
4358 So. Fairfield Avė. . 

Kvietimų kainos: prtįf it

Lp{
Metane

....■V__
— 5.50, 5.00, 4.00 ir 3^’ įminto 
kitiems spektakliams 'f' piose. » 
4.50, 3.50 ir 2.50 dol.
meruotos. tik ei

Kvietimus galima 
ir paštu, pasiunčiant 
mai sumai piniginį 
žymint pageidaujamą 
lio datą, šiuo adresu:

Chicago Lithu&nitn 
Chorus “Vytis"» 

c/o L. Bildušsaj 
7029 So. Califomh 

Chicago 29, 1H-

%

I N C O M E T A X 
HENRIKAS L. Y Abi G, Ph. D.

AND ASSOCIATES
Atliekame įvairius sąskaitybos 
darbus (Publlc acctg.), greitai 
išpildomo pavienių asmenų bei 
asmenų su įvair. profesijomis ir 
b-vii] mokesčių (Income tax) 
pareiškimus. Vai.: 2-8 p.p.; 
šešt. 10 v. rj’to iki 4 vai. p.p. 
Kita laiku susitarus.
2733 W. 031X1 SU PR 6-7772

KAS TIK TURI GERA SKONI 
VISKĄ PERKA PAS LIEPONI!

Moderniškiausia lietuvių baldų krautuve Chleagop
■ Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, 

jimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausi^ 
baldai. Televizijos, šaldytuvai ir visa namams ir ofisai^5 1

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI - 
FURNITURE CENTER, INC. J 

Naujas adresas: 3207 So. Halsted St. Vlctoiy^ J 
Krautuvė atidaryta pirmad. ir ketvirtad. 9 v. ryto iki ®. J 
Sekmadieniais 12 vai. iki 5 vai. Kitom dienom, nuoj^ ■ .

........................... ..................... ■ --—


