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VAKARAI FINANSUOS NYLO STATYBAS
Trys Vakarų didieji pradėjo

tartis Vid. Rytų reikalais
WASHINGT0NAS, vas. 9. — Izraeliui ii’ arabų valstybėms 

klek susirūpinusiai stebint ir laukiant, trys Vakarų didieji pradėjo 
pasitarimus Palestinos problemoms išrišimo pajieškoti.

Pastarime dalyvauja JAV, An
glija ir Prancūzija. Angliją ir 
Prancūziją atstovauja jų amba
sadoriai VVashingtone, JAV — 
Vidurinių Rytų skyriaus virši
ninkas Allen, talkinamas valsty
bės sekretoriaus pavaduotojo pir 
mojo patarėjo Murphy.

Tokį pasitarimą nutarė orga
nizuoti prez. Eisenhoweris ir 
premjeras Edenas paskutinėje 
JAV — Anglijos konferencijoje, 
nes buvo pripažinta, kad Arabų - 
Izraelio ginčai, Sov. Rusijai pra
dėjus teikti ginklus Egiptui, gali 
užkurti karą. Pripažinus padė
ties rimtumą, buvo nutarta veik
ti skubiai.

Dabartinių pasitarimų tikslas 
yra dvejopas: padėti suorgani
zuoti žydų — arabų taiką, su
kliudyti karą ir jj užgniaužti, jei 
kiltų netikėtai.

Tų pasitarimų pirmoji pusė 
domėsis labiau antruoju tikslu — 
jieškos konkrečių priemonių pa
sienio incidentalns išvengti ir nu 
matys trijų valstybių veiklą tam 
atvejui, jei reikėtų karinių prie
monių į krūtines susikibusiems 
išskirti.

Susikirtimams prie Palestinos

Kolonistams nedaro

antros nuolaidos
ALŽYRAS, vas. 9. — Labai 

įsitempusioje atmosferoje Pran
cūzijos premjeras čia susitikinė
ja su prancūzų kolonistų ir alžy
riečių atstovais Alžyro proble
mos išrišimo jieškodamas.

Kolonistams Mollet jau pasa
kė, kad nedarys sprendimo su 
reikalu gerai nesusipažinęs, kad 
sprendimas užtikrins Alžyrui 
amžiną vietą prancūzų bendruo
menėje.

Alžyriečius jis užtikrinęs, kad 
tebesilaiko pažado duoti vieti
niams gyventojams tokias pat 
balsavimo teises, kokias turi Al
žyro prancūzai. Šie pastarieji da
ro didžiausią spaudimą, kad tas 
pažadas nebūtų vykdomas. Da
bar vienas milionas prancūzų ir 
8*2 mil. arabų siunčia į Prancū
zijos parlamentą po lygų skaičių 
atstovų — kiekviena po 15. 

Britas apie buvusius 

karūnos pavaldinius

Žiema Tesąs valstybėje. — Gal kam ji ir nepatogi, bet ūkininkai džiaugiasi, kad žemė gaus daug van
dens, kuris ten labai brangus. Tokios gausybės sniego ten nėra buvę per 50 metų. (INS)

Vakar Egiptas informavo apie 
susitarimą su Pasaulio Banku

KAIRAS, vas. 9. — Egipto finansų ministeris praneša, kad 
Nylo užtvankos bus statomos su Vakari) valstybių finansine ir 
technikine pagalba.

Finansiniai klausimai bus tvar 
komi per Pasaulio Banką, kurio 
atstovas dabar yra Egipte ir su 
kuriuo baigtos principinės dery
bos projekto kreditavimo klausi
mu.

sienų išvengti jau turima kon-j OTTAVVA, vas. 9. — Edenas 
kretūs britų ir Palestinos karo nebūtų diplomatas, jei spaudos 
paliaubų priežiūros komisijos žmonių klausinėjamas būtų pa- 
pirmininko gen. Bums pasiūly- Sakęs, kad JAV ir Kanada turė- 
mai, kurie numato demilitarizuo- tų pripažinti raudonąjį Peipingo 
tų zonų praplėtimą, priežiūros režimą. Tai esąs tų valstybių vi- 
komisijos personalo padidinimą, j daus reikalas, apie kurį jam ne- 
net Jungt. Tautų karinio dalinio dera kalbėti
įvedimą demilitarizuotoms zo- Kitai „eseniai ?ra ka|bf 
noms patrulmoh. JT. karimo D Britanijos augšt. komisara3 
dalinio greičiausia, bus atsiaa- įKanadoje gen Nye. Jam atrodo> 
yta nes J) rei e ų oi ganizuo i. kad peįpjng0 rožimo izoliavimas

per Jungt. Tautas, kur savo žodį 
galės tarti ir Sov. Rusija, ko tik
riausiai nenorima. Galima tvir
tinti, kad ta problema bus apval
dyta paliaubų priežiūros perso
nalą padidinant.

Trys Vakarų didieji šia pačia 
proga taipgi sutars, kokios jų 
karinės jėgos ir kokia forma bus 
panaudotos gesinti gaisrui, jei 
toks, nelaimei, Palestinos erdvė 
je kiltų.

nėra išmintinga politika. Savo 
kalboje ta proga jis atkreipė dė
mesį į Azijos valstybių valdžių 
didelį silpnumą. Ir taip, anot 
Nye, Burma, Siamas, Indonezija. 
Pakistanas, visas Indokinijos pu
siasalis tebėra chaotinėje padė
tyje.

Pastoviausią ir stipriausią vy
riausybę turi Indija, kuriai an
glai paliko gerai parengtus admi-

Pasitarimų dalyviai rekomen- i n*str,ator*us- Po Indijos eina Ja-
dacijas perduos savoms vyriau
sybėms. kad šios galėtų padaryti 
saistančius įsipareigojimus.

Pasitarimų išvakarėse arabų 
blokas pasiuntė į valstybės de
partamentą Syrijos ambasado
rių padaryti sugestiją, kad tai
kos organizavimas Vid. Rytų er
dvėje vyktų per Jungt. Tautas, 
kad nebūtų pamiršta tartis su 
arabų valstybėmis ir visuose rei
kaluose būtų gautas jų sutiki
mas.

ponija, bet tas kraštas esąs labai 
sukrėstas, nusigandęs, pasitikė
jimo savimi netekęs. Japonija ži
no, kad ji yra Amerikos pensi
ninkas. Taip ilgai negalėsią būti 
— atsibudimas būsiąs triukšmin
gas, jei Japonijai nebus leista 
pačiai sau duoną užsidirbti.

• Famagustos mieste Kipro 
saloje vidurinių mokyklų vaikai 
akmenimis ir stiklų šukėmis mė
tė į britų karius. Žinoma, jie tai 
padarė suaugusiųjų pakurstyti.

Poliariniai meškiukai Nuernbergo zoologijos sodo Vokietijoje. Gimė 
penki, bet tuo tarpu tik keturi auga. (INS)

Maskva ėmė jieškoti

Turkijos draugystės
MASKVA, vas. 9. — Kremlius 

nusiuntė Turkijai protesto notą 
dėl leidimo Amerikai laidyti ba
lionus į Rusiją iš Turkijos teri
torijos, o ant rytojaus Pravda il
gu straipsniu įrodinėja, kad Ru
sijos — Turkijos santykiai turi 
būti draugiški ir taip reikią greit 
padaryti.

Kadangi Pravdos straipsnis 
skirtas vidaus reikalams, tai su
prantama, jog ten pasakyta, kad 
Turkijos ūkis dirba karui, kad 
Turkiją valdo JAV generolai, 
diplomatai ir pramonininkai, to
dėl pažeidžiami Turkijos intere
sai ir pablogėjusi jos tarptautinė 
padėtis. Geri Rusijos — Turkijos 
santykiai tarnautų taikai. 

Pužadistai prarado

vieną seimo atstovą
PARYŽIUS, vas. 9. — Komu

nistai, socialistai ir visi kiti, ku
rie balsavo už Mollet vyriausy
bės įkurdinimą, atmetė pužadistų 
siūlymą tuojau pradėti diskusi
jas Alžyro klausimu.

Pužadistai pradėjo filibusterį, 
bet jis nugalėtas komunistų ir 
socialistų „koncertu“ daužant sa
vo staliukus. Atimtas mandatas 
vienam pųžadistui ir jo vieton' 
įvestas socialistas. Būta, mat, 
kažkokių klaidų atstovus apy
gardoje skirstant. Pužadistai li
ko su 51 atstovu.

Raudonus jau meta

iš įmonių organų
' BREMENAS, vas. 9. — Tyliai 
ir sistematiškai dirbdami, komu
nistai V. Vokietijoje buvo daug 
kur pravedę savo narių į darbi
ninkų įmonių komitetus, kurie, 
pagal V. Vokietijos įstatymą, 
turi svarų žodį darbininkų — 
darbdavių santykius įmonėje 
tvarkant.

Buvo įmonių, kurių minėtuose 
komitetuose komunistai sugebė
jo pravesti savo daugumas. Taip 
buvo atsitikę su Bremeno uosto 
darbininkų komitetu, bet pereitą 
savaitgalį vykę rinkimai komu
nistus jau paliko mažumoje, iš 
17 komiteto narių 10 vietų ati
davę antikomunistams. Paskuti
nėje kadencijoje komitetą tvarkė 
10 komunistų.

• Ii Alabamos universiteto 
pašalinta negrė studentė gavo 
Kopenhagos (Danija) universite
to pakvietimą atvykti ten moky
tis. Studentę universitetas priė
mė, bet sustreikavo baltieji „iš
minčiai“ ir ją reikėjo pašalinti 
riaušių vengiant.

Ike jau turįs visą medžiagą 
didžiajam sprendimui padaryti
VVASHINGTONAS, vas. 9. — Pats prez. Eisenhoweris vakar 

pranešė, kad apie kovo 1 d. turėsiąs pakankamai davinių galutinai 
apsispręsti dėl antro prezidentavimo termino.

Iš jo kalbos buvę galima dary
ti išvadą, kad sprendimą jis pats
praneš sakydamas kalbą per ra
diją ir televiziįą, nes jis pasakė, 
kad jo vienoks ar kitoks sprendi
mas būsiąs reikalingas ilgesnio 
paaiškinimo.

Pagrindinis jo sveikatos tik
rinimas įvyks vasario 14 d., bet 
žinantieji intymiau reikalus tei
gia, kad ir dabar nebėra nežino
mųjų jo sveikatos reikalu, todėl 
prileistina, kad prez. Eisenhovve- 
ris jau žino ar jam būti kandida
tu antram terminui ar ne.

Niekas, žinoma, dar Eisenho- 
werio paslapties neišdavė, tačiau 
kadangi visi jo artimiausieji 
draugai turėtų būti respubliko
nai, tai iš jų šaltinių einą šnibž
desiai įtaigoja, kad nesą jokio 
ženklo manyti, kad prez. Eisen- 
howerio patarėjai tuo klausimu 
būtų raginę jį antro termino at
sisakyti.

Hearsto spauda vakar net tei
gė, kad prez. Eisenhoweris pasi
trauks iš pareigų ir dabartinio 
termino nebaigęs, jei gydytojai 
ateinančią savaitę jam aiškiai pa 
sakys, kad antram terminui jis 
negali ryžtis.

Tuo atveju likusį terminą iš
baigtų prezidentauti Nixonas, 
kuris, tikima, savo partijos būtų 
nominuotas būti jos prezidenti
niu kandidatu rudens rinkimuo
se.

Bet ta pati Hearsto spaudos ži
nia cituoja ir kito neskelbiamo 
asmens nuomonę, kad tik žinoji
mas, jog ilgesnis pasilikimas 
pareigose gresia greita mirtimi, 
galėtų paskatinti prez. Eisenho- 
werį pasitraukti iš pareigų ter
mino galo nesulaukus.

šaltis Italijoje
ROMA, vas. 9. — Italiją kan

kina neatmenamai šalta oro ban
ga. Storas sniego sluogsnis ap
dengė vynuogynus, alyvų ir ajtel- 
sinų sodus. Bari ir Brindisi mies
tai sniego atskirti nuo pasaulio. 
Italijoje jau mirė nuo šalčio 27 
asmens.

Turkijoje dar tebėra užpusty
tų kelionėj traukinių, keleiviams 
jau kenčiant badą, nes per kelias 
dienas gelbėjimo kolonoms nepa
sisekė prie jų prisikasti.

Anglijoje jau atodrėkis, tačiau 
daug kur vandens nėra namuose, 
nes per šalčius sutruko vanden
tiekio vamzdžiai.

Aliarmuoja, kad bus

teisiami žydai
BERLYNAS, vas. 9. — Ko* 

munistų ir žydų šaltiniai čia pri
leidžia, kad Sov. Rusijoje ir Če
koslovakijoje neilgtrukus gali 
būti teisiami kai kurie žinomesni 
žydai komunistai, kad sustiprė
tų Kremliaus kortos arabų pa
saulyje. Jiems būsiančios priki
šamos simpatijos sionizmui ir Iz
raeliui, kenkiant komunistų in
teresams.

Bet yra ir kitaip galvojančių. 
Jei pasitaikytų greit žydų bylų 
Maskvoje ar Prahoje, tai ne dėl 
simpatijų Izraeliui, bet dėl nusi
kaltimų sėdint gerose vietose so
vietų valstybinės pramonės ir 
prekybos įmonėse.

Propagandos balionai

nesą skirti rusams
MIUNCHENAS, vas. 9. — 

Laisvosios Europos Komiteto 
pareigūnai čia paneigė žinias, 
kad to komiteto pastangomis lai
domi balionai su propagandiniais 
lapeliais būtų buvę ir Sov. Ru
sijai, skirti. Taipgi neigiama, kad 
būtų buvusi siunčiama literatūra 
rusų kalba.

Sovietų patiektas balionų ap
rašymas neatitinkąs Free Euro- 
pe komiteto balionų žymėms. Jie 
siunčia balionus tik į Čekoslova
kijos, Vengrijos ir Lenkijos er
dvę.

Bolševikų kelionės

Anglijon maršrutas
LONDONAS, vas. 9. — Sovie

tų ambasadorius Malikas jau ga
vo Anglijos vyriausybės pareng
tą Bulganino — Chruščevo vieš
nagės dienotvarkę, kad ją per
siųstų Maskvai sutikimui gauti.

Jei tie bolševikai atvyks An
glijon, kaip yra žadėję, tai jiems 
iš anksto bus pasakyta, kad savo 

! kalbose Amerikos negalės užka
binėti taip, kaip darė važinėdami 
Indijoje ir Burmoje.

Bulganinas su Chruščevu tu
rėtų atvykti balandžio mėn. Bri
tai nusistatę, su VVašhingtono 
pritarimu, viešnagę panaudoti 
naujam spaudimui dėl Vokietijos 
suvienijimo padaryti.

Pirmoji statybų fazė bus fi
nansuojama JAV ir Anglijos 
vienkartine dovana (70 mil. dol.) 
ir JAV bei Anglijos paskola. Ly
gią sumą pridės Egiptas darbo 
jėga ir vietoje gaunamomis me
džiagomis.

Antrajai fazei įvykdyti reikia
mas sumas duos Pasaulio Ban
kas paskolos forma, Egiptas ap
mokės darbo jėgą ir medžiagas. 
Visus Vakarų valstybių duoda-

Iš Austrijos išmeta

bolševikų agentūrą
VIENA, vas. 9. — Austruos 

sostinėje turėjo savo būstinę ko* 
munistų vadovybėje esančių dar 
bininkų unijų tarptautinis cen
tras, ktiris yra viena iš Maskvos 
agentūrų užsienyje. Kol Austri
ja buvo okupuota, tos agentūros 
ji negalėjo išmesti, bet dabar įsa
kė jai iš Austrijos pasitraukti. 
Policija vakar jau uždėjo ant 
būstinės durų savo antspaudus.

Aviacijos pažanga
VVASHINGTONAS, vas. 9. —

mus kreditus tvarkys Pasaulio’Laivyno pareigūnai teigia, kad
Bankas.

Sovietų Rusija buvo pasiūliusi 
dideles paskolas ir technikinę pa
galbą, bet Vakarai ją nurungė 
su savo pasiūlymais. Ne be to, 
kad Egipto vadai nebūtų žinoję, 
jog jiems geriau susidėti su Ame

galima padaryti lėktuvą, kuri3 
skristų iki 3,500 mylių per va
landą, pakiltų 750,000 pėdų į erd
ves ir saugiai sugrįžtų žemėn su 
gyvu lakūnu.

Toks lėktuvas dar neužsakytas 
pagaminti, bet jei būtų, tai tar-

rika ir Anglija negu su Sov. Ru- nautų tyrimų tikslams. Jo gamy- 
sija, kurios technika dar negali Į biniai braižiniai jau parengti ir 
lygintis su Vakarais. Prileistina ' daug tiriamojo darbo padaryta, 
taipgi, kad Egipto vyrai nėra nė '
politiniai .analfabetai. Apatiški rinkikai

Malajuose amnestija

komunistų nesuviliojo
KUALA LUMPUR, vas. 9. — 

Šiandien pasibaigė terminas pa
siduoti Malajų komunistų parti
zanams, pagal jiems pažadėtos 
amnestijos sąlygas, bet per 5 mė
nesius iš džiunglių geruoju išlin
do ir pasidavė tik 72 banditai. 
Manoma, kad jų esama apie 3,500 
galvų.

Malajai gauna nepriklausomy
bę 1957 m. rugp. 31 d. Nepriklau
somybės suteikimo tvarką su an
glais Londone aptaręs Malajų 
premjeras prisiekė mobilizuoti 
visas malajiškas jėgas komunis
tams sunaikinti. Jis buvo nese
niai susitikęs su komunistų gau
jų vadu džiunglių pakraštyje, 
bet susitarti dėl komunistų ka
pituliacijos negalėjo, nes komu
nistas pareikalavo maždaug J 
premjero galvos.

• Darbiečių Bevanas rodo žen
klus, kad pradės didelę ir atkak
lią kovą už partijos vadovybės 
atidavimą kairiajam sparnui.

Kalendorius

Vasario 9 d.: šv. Apolonija. 
Lietuviškas: Algė ir Deja.

Oras Chicagoje

Dalinai apsiniaukus, tempera
tūra apie 40 laipsnių.

Saulė teka 6:55, leidžiasi 5:16.

NEVV YORKAS, vas. 9. — 
Bronx kongresinė apylinkė turė
jo rinkti naują kongresmaną, 
nes išrinktasis buvo paskirtas į 
New Yorko valstybės augšč. teis
mą. Laimėjo demokratas 3:1 san 
tykiu, bet tai nėra politinė sensa
cija, nes apylinkė nuo seno bal
suoja demokratiškai. Tik balsuo
jančių buvo mažai, nors kandida
tai buvo trys.

Kad ginčus sumažintų, Indijos 
vyriausybė pertvarko atsargiai pro
vincijų sienas, .luodui pažymėtos 
yra Biliaro ir V. Bengalijos vnlsty- 
bės-provinri jos, kurių vadovybės nu
tarė susijungti. Jei toks sprendimas 
nebūtų atėjęs, kruvinu kovų nebūtų 
išvengta, nes abi norėjo viena kitos 
teritorijos. Nauja provincija turės 
65 mil. gyventojų.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Sov. Rusija pradėjo atakuoti. Pakistaną su ūkiškos ir tech

niškos pagalbos pasiūlymais. Washing tonas mano, kad Pakista
nas spaudimą atlaikys ir Maskvos meškerės neapžios.

— Madrido universiteto studentai vėl pradėjo demonstracijas 
prieš Falangos partiją ir ui monarchi jos atstatymą.

— Saaro parlamentas nutarė, kad nuo šiol V. Vokietijos vė
liava bus ir Saaro krašto vėliava. Jau yra nutarimas, kad Saaras 
kuo greičiausiai grąžintinas Vokietijai kaip atskiras federacijos 

į vienetas.
— Valstybės departamentas vakar pranešė Sov. Rusijai, kad 

ateityje vengs laidyti meteorologinius balionus į jos teritoriją. 
I Kartu prašoma bendradarbiavimo, grąžinant balionus su instru- 
I mentais ir žiniomis tuo atveju, jei jie nukristų Rusi jos teritori joje.

— Tito Jugoslavija pasirašė atominio bendradarbiavimo su
tartį su Maskva, bet nelabai tenori net visą reaktorių dovanai pri
imti iš Amerikos, kadangi Ši reikaJauja teisės reaktorių inspek- 

l tuoti.
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DAUG AR MAŽAI?
J. ŠOLICNAS

Vienur ir kitur paskutiniuoju 
metu savo ateitininkiškoje stu
dentų šeimoje mes girdime bal
sų apie susidariusiąją problemą: 
organizacijoje esą perdaug pa
syvaus elemento. Reiškia kie
kybė yra pralenkusi kokybę. Tai 
tiesa.

Šią problemą ar klausimą 
svartant, tie, kurie teigia, jog 
turėtų kokybė, bet ne kiekybė 
organizacijoje vyrauti, sako, 
kad praeities gyvenime, o ypa
tingai Lietuvoje, mes iš tikro 
buvome stipri intelektualiniai 
auganti dinamiška jėga. Ir, va, 
šiandien tokias jėgas ar tą gy
vąjį judėjimą pradeda apnešti 
tas pasyvusis elementas. Jo bu
vimas trukdo, bet nepadeda or
ganizacijai.

Nėra abejonės, kad šitame tei 
gimė yra tiesos. Ypatingai ši
tokia padėtis išryškėja tuo me
tu, kai kurioje nors vietovėje 
atsiranda svarbių kasdieninių 
reikalų, kuriuos yra būtina grei 
tai ir tiksliai įvykdyti. Tada to
ji kokybinė organizacijos grupė, 
esanti visuomet mažumoje, pa
sijunta be padėjėjų. Jie pyks
ta, nervuojasi ir neapkenčia ki
tos pasyviosios organizacijos de 
lies. Ir todėl, kai iškyla ar buvo 
iškilęs klausimas, kas turėtų 
mūsuose vyrauti, šis dinamiška
sis dalinys savaime aišku ne

dvejodamas pasisako už koky
bę.

Skirtingi pasauliai

Apie kiekybę ir kokybę dabar 
yra būtina kalbėti, tačiau aiš
kų ir griežtą sprendimą daryti 
turime visuomet labai atsargiai 
ir su rezervacijomis.

Kodėl?

Yra daug priežasčių dėl tokio 
sprendimo darymo, tačiau vie
na bene svariausių bus ta, kad 
darant sprendimą yra būtina 
nepamiršti, kad gyvename sve
timoje ir dažnai nesvetingoje ap 
linkoje. Šita aplinka jau pati 
savyje turi daug reikalavimų, 
nustato tam tikras veikimo ri
bas ir apibrėžia betkokius mūsų 
sprendimus. Jeigu mes ir no
rėtume griežtai vadovautis tais 
principą s, kokiais mes savo vei 
kimo gaires sagstėme Lietuvoje, 
mes negalime, nes kaikurie da
lykai ar mastai, tikę savame 
krašte, čia netinka.

Jau pati paprasčiausio ji sąly
ga — geografinė padėtis — tu
ri milžiniškos įtakos į mūsų or
ganizacinę struktūrą bei veiki
mą. Jeigu savame krašte mes 
galėjome girdėti vienas kito 
balsą, stovėdami prie kaimyni
nių Lietuvos sienų, čia to jau 
nebegal'me padaryti. Tiesa, mes 
kartais tokį ar kitokį garsą ir

galime sugauti, tačiau jau jis 
bus smarkiai iškrypęs nuo ori
ginalaus.

Taip pat Jabai svarbu atsi
minti, jog mes visi intelektuali
niai bręstame svetimose mokyk
lose. Mes visi daug įvairiau su
prantame savo organizacijos vei 
kimo gaires, savaip interpretuo
jame jos judėjimo būdus.

Ogi ta baisioji materialistinė 
dvasia ar neveikia mūsų čia 
daug daugiau ne£u savoje že
mėje? Ar šitas malūnas nema
la mūsų v'sų ivenodai? Tiesa, 
kad -jis nesumala visų organi
zacijos narių lygiai, takiau vis 
dėlto jis mala mus visus. x

Skirtingi pasauliai, skirtin
gi žmonės; laikai, veiksniai ir 
priemonės.

Šitas ekirt'ngumas ir apspren
džia mūsų organizacijos veidą. 

Tad kuriuo keliu?
Atsižvelgdami į augščiau mi

nėtas priežastis ir rimtai bei re
aliai jas apsvarstę, mes šiandien 
ir turime daryti sprendimą dėl 
savo kokybės ir kiekybės.

Sakiau, kad sąlygos apriboja 
mūsų veikimą, mūsų sprendimą. 
Savo žemėje ir mūsų organiza
cijai reikėjo daug mažiau nau
doti propagandinio patriotizmo

salėje. Ir dėl tokių tipų buvimo 
mes nemiegame. Negerai, ta
čiau, jei norime, kad mūsasis 
jaunimas dar bent kiek būtų 
prikibęs prie lietuviško kamieno, 
ir tokį elementą turime toleruo
ti. Gatvei jo atiduoti negalime, 
nes jis savai bendruomenei, sa
vai kalbai yra perdaug retas 
dalykas šitame pasaulyje.

Vargo pelės

Vadinasi, mes turime turėti 
didelį kiekį nekokybinio grūdo. 
Kas turėtų jį atsverti mumyse? 
Manau, kad atsakymas aiškus.

Reiškia, organizacijoje turi 
egzistuoti ir turės būti savotiš
kas dvilypumas. Savos žemės 
aukai mes negalime atmesti kie. 
kybėg ir ją paaukoti gatvei. Mes 
niekuomet to ir nenorėsime.

Iš kitos pusės, nenorėdami pa 
sidaryti rūgštaus pieno valgy 
mo draugijomis, mes turime pa

kankamai turėti aktyvaus, pasi
aukojančio elemento, kuris per
svertų pirmuosius.

(Nukelta į 4 pusi.)

RADIO PROGRAMA
Liet. Radlo Programa 1A stotie* 

WBM8. 1090 kll. sekmadieniais 11— 
12:Au vai. per pietus: liet. muzika, 
dainos. Ir MagdutSs Pasaka. Biznio 
reikalais kreiptis i Steponą Aliukų. 
Baltic friorists, GSlių Ir Dovanų Krau
tuvo, 602 E. Broadway, So. Boston 
27, Mas*. Tel. So. 8-0489. Ten pat 
gaunama lai k. ,.I)rau

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI 111 CHIRURGAI 
2300 West 51»t Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto, 
2lki 4 Ir 4 Iki 9 popiet; ketv. ir 

penkt. 2 Iki 4 ir G Iki 9 popiet. Šeš
tadieniais 10 iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PRospect 0-1795 
Re». tel. GRovehill 6-5003

Tel. ofiso HE. 4-0009, rez. PR. 6-7333

DR. ARTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1957 W. „.Garfield Blvd.
VAL: 1—4 ir 6—9 

1 Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. Ir sekmai).

%

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IK VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTĄ

7166 South Western Aveniu
(MEDICAL UUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad. 11 
vai. ryto Iki 3 vai. popiet.

Ofico tel. RE. 7-116S
Res. tel. LVAlbrook 6-3765

Tel. ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-1006

DR. FRANK C. KWINN
(KV1ECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 Wc8t 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:30 
Uždara treč. visa diena ir Seštad. vak.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujau adresas: 4255 W. 63rd St 
OfKo tel. REliauee 5-441U 

Rezid. telef. (iltoveliUl 6-0617 
Valandos: 1-3 p. m. Ir 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų. 
Trečlad. ir Seštad. pagal sutarti

Ofiso tel. OLlffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3.1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47th Street 

(Kampas 47th Ir Henuituge) 
Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 iki 9 v. vak. 

Seštad, nuo 2 iki 6 vai., iSskyr. aek

VYT. DOMKUS 
prityręs buhalteris pildys 
J.A.V. mokesčių (U.S. Inco- 
me Tax) pareiškimų blan
kus

______ r_______ f DRAUGO rattinčje
auklėjime, nes tai dalinai atlik-' pirmadieniais, ketvirtadie

niais nuo G: 00 iki 7:30 tai. 
vak., šeštadieniais nuo 10

, DR. ARNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Aveaue
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3329 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

davo pati aplinka. Virš mūsų 
buvo savas dangus, aplink mus
žydėjo tautinės žibuoklės. Da- vaJ įfcį 1 vaj popiet

bar to neturime. Ir šitą patrio- v
tizmo auklėjimą dažniausiai tu
ri atlikti organizacija. Jau bu
ri atlikti organizacija. Jau bū
tų visai kita tema, kiek mes e- 
same pajėgūs visa tai atlikti ir 
kiek to auklėjimo turėtų mums 
suteikti šeštadieninė mokykla 
bei šeima. Taip pat kita tema 
būtų, ar tas propagandinis, sen
timentalumu pagrįstas auklėji
mas iš viso galėtų būti efekty
vus mumyse.

Tik pabrėžtina, kad tą uždavi
nį mes turime atlikti. Tą užda
vinį vykdydami, mes ir susidu
riame su to kiekybinio elemen
to egzistavimu mūsuose. Daž
nai atsitiks, kad vienas ar ant
ras mūsų pastebės .tipą, kuris 
organizacijoje trinasi tik apie 
vaišių salę ar rodo meną šokių

Patarnavimas prasidės vasario 
13 d., 1956 m. Jau dabar galite 
paskambinti telefonu VIr. 7-6640 
dėl susitarimo.

CASUALTY
ADJUSTERS

Large Casualty & Surety Com- 
pany needs adjusters under 35 
to work out of our- Suburban 
Office. Experience preferred būt 

consider beginners withwill
college education 
positions.

SALARY COMMENSURATE 
ATT H EXPERIENCE: j;' y. į ■

Address Reply
Giving Full Particulars To
MR. JAMES E. SCHRAM 

HARTFORD ACCIDENT AND 
INDEMNITY COMPANY 

6429 WEST NORTH AVENUE 
OAK PARK, ILLINOIS

for trainee

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

Tel. ofiso HE. 4-5849, rez. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Westem Avenua 
Chicugo 29, UI. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpublic 7 -4900 

Rezidencija: GRovehill 6-8161

TeL ofiso GR. 6-5309, l’R. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8PEC. CHIRURGINES LIGOS

2423 West 63rd Street 
(Kampas 63rd ir Artesian)

VAL. 2—4 p.p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Seštad. 2—4 popiet 

Trečiad. Ir sekmad. uždaryta

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michigan Avenue
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
Išsklrus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet. >

Tel.: Ofiso — PUUman 5-6706 
Buto — ENglevvood 4-4979

Ofiso ir buto tel. HEmlock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6757 South Western Avenue
Valandos: plrmad., trečiad., ketvlrt.. 
penkt. 6:30—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. Seštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.: kasdien 6-8, šeštad. 1-3 

Telef. TOvvnball 3-0959 
2534 West 68th Street 

Vai.: tik iš anksto susitarus. 
Telef. Ill.mlouk 4-7080, ne«t.*u, Irina

______sknmblnfl CKntral 6-2294.

DR. VTT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
bendra praktika ir 
Sl’EC. MOTERŲ LIGOS

Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51 st St 
rel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr., 
Trečiad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. ir 

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:30 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso fel. Vlrginln 7-0036

RezidencijtKS tel. REveriy 8-8244

Tel. ofiso VI. 7-0600! rčz. KE. 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Speo. mutrnj ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Calitornta Avė. 

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

Ofiso telef. YArds 7-1166
Rezidencijos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street
(kampas Halsted ir 35-ta gatvš) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą

šeštadieniais 1—4 vai.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. Rcpublic 7-8818. 

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer).

Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2290 
SPEC1ALYBR CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 Ir 5—8 vai. vak. 
išskyrus plrmad. tik nuo 5 iki 8 v.v. 
Seštad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko akinius, 

keičia stiklus Ir rčmus.
4455 So. California Avė., Chicago 

šaukite YArds 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto iki 4; trečiad. ir sekmad. 
tik susitarus.

Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
gydytojas ir chirurgas

Spec. chirurgines ligos
6255 South Western Avenue

VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7__ 9 vak.
Šeštad. 2—4 p. p. Trečiad. Ir 

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
.Vai. 1 Iki 4 v. p. p. 

Šeštadieniais 1—
ir 6—8 v. vak. 
t v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-S400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VuškevičiūtS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

Va), kasdien 1-3 p.p. Ir nuo 6-8 vai. 
yak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniais 
ir kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYCOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct„ Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto ir 6-8 vai.

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir huto tel. OLympic 2-1881

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

DR. V. VILEIŠIS'
GYDYTOJ 4 S IR CHIRURGAS 

802 "VVest 31st Street 
Kainp. Halsted ir 31-mos gatvių) 

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

Budriko metinis pre-inventorinis 
Deimantų, Laikrodėlių Išpardavimas

40% NUOLAIDA — DIDELE SUTAUPĄ
štai čionai! Tai išpardavimas, kurio jūs laukėte — ir dėl geros 
priežasties! Mes turime puikiausią pasirinkimą deimantinių 
brangenybių — laikrodžių, žiedų, auskarų, špilkų, rankžiedžių, 
karolių, kolionikų (euff links) ir daug kitokių dailių dalykų! 
Ateikite, pasirinkite ir pasinaudokite 40% nuotakia jau ir taip 
numažinta nuo originalės kainos! Ateikite anksti... Tai yra 
nepalyginama proga!

štai keletas pavyzdžių iš didelio pasirinkimo:
2 deimantiniai žiedai, kaip paveikde, vertės $100,

40% nuok, už $60.00
Vyriškas deimantinis žiedas vertės $300, už ............. $180.00
2 deimantiniai žiedai, vertės $200, už ......................... $120.00
Ketvirtad. karato žiedai vertės $60, už ......................... $36.00

Klgin, Gruen, Benrus laikrodėliai, Parker rašomos plunksnos, 
Rliaeffers, Watermanf» plunksnos. Rogers silverware, sieniniai 
laikrodžiai, lėkštės, blanketai, kaldros, patefonai, mažos radijos, 
elektriniai toasteriai, automatiški ka\os perkolatoriai — 40%

nuolaida. Lengvi išmokėjimai.
Lietuviški gintaro išdirbiniai.

J. F. Sudrik Furniture
( I N C O II I’ o R A T E D )

3241 So. Halsted St. Tel.: CAlumct 5-7237
Atdara piianad. ir ketvirtai. vakarais iki 0:30 P.M. Nekmad. 10-5.

AUTOMOBILIS

J

Choro vędPJun
K. Slepi mat Irius,

savininkas

STEPHENS LIQUORS 
4134-36 Archer Avenue

(Kampas Francisco gatvės)

Daugelis lietuvių jau žino, kad pas savo 
tautietį yra didesnis pasirinkimas ir že
mesnės kainos. Pasitikrinkite ir jūs.

Visi patogumai: gražus baras ir bufe
tas.
DIDELIS PARKING LOT NEMOKAMAI

Roosevolt Furniture Miegamo Rakandų Išpardavimas!
U gabalų — tiktai už $169.00

J Sj «etą įeina lova, dreseris. ko
moda. Hpringeai. matrasas bu vidu
jinėm spiruokl?m. 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis panirinkiman ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame iimokėjimais.
Už 6 mėnesių Išmokėjimus neima- 
me Jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užaukite j šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite, baldus ir pa
tirkite kainas. S

ROOSEVELT FURNITURE CO.
2310 ĮVEST ROOSEVELT ROAD TeL SEeiey 3-4711

Fellz Raudonis. .a v, tr menedžeri.
K rautu v* atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:>0.

Budriko Lietuviška Radijo Valanda leidžiam*, kiekvieną ketvir
tadienio vakarą nuo 6 00 iki 7:00 vai. iš \VHFC radijo utotieH, 

1450 kiloęycles, su ž/miaig dainininkais ir orkestru.

Oflce WAlbrook 5-2670.
Ros. Hllltop 5-1560

Dr. Alezander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTE MEDICAL CENTER 

6132 South Kedzie Avenue 
Vai. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 ▼. vak. 

Trečlad. ir šeštad. pagal .utartl

Tel. ofiso PR. 6-3838. rez. RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LtETVVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

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

Telefonas GRovehill 6-1695
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAUST8

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v, v. pagal 

susitarimą Išskyrus trečiadienius
2422 VVest Marųuette Rd.

Telefonas REIIanco 6-1811

DR. WALTER i. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 VVest 59th Street

VAL. 1—4 popiet, 6:30-8:30 vak. 
Trečlad. pagal sutart)

T’el. ofiso Ir buto OLJniplc 2-415S
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4933 W. 15th St., Cicero 

Kasdien 1—3 v. Ir 6—8 v. vakare.
Butas 1526 So. 49tli A'e.
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3 3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868
DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

414f» 8. Archer Avė.
VAI* Kasdien poplPt nuo 12-2:30 v 
Vak. pirm.. Hntr., ketvlrt. 6-8:30 v. 

Trečiadieni tik susitarus

Or. Nina KRIAUŠELI0NA1TE
(Gydytoja tr Chirurgė) 

RAOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOM 
MPECIALlSTft 

2750 Weit 71>t Street 
(Kampa* 7lst Ir California)

Tel. ofiso Ir rr«. RlipubUc 7-4146 
Vai. 11-2 Ir 6-9 v. v. ftošt 1-4 p. p. 

Kilu laiku vagai augilarhjuą

TeL ofiso CL. 4-0253, rez. GR.6-8876

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4645 So. Ashland Avė., Chicago
Plrmad., antr., ketv. ir penk. 

6:30—8:30 vai. vakare
šešt. nuo 2 Iki 4 popiet. <

Rez. 8053 S. Campbell Avė. . -

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

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečlad., šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutartj. 

Jeigu neatsilieps viršminčtl telefonai
šaukite MIdway 3-OOOt

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedaa - Protezlstas 

Aparatai-Protezat, Mod. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Arch Supports) Ir t.t.
Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2859 \V. 63rd St. Chicago 29, UL 
Tel. PRospect 6-5084.

Skelbtis “DRAUGE” apsimoką 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiem*.
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SIŪLO SAVIŽUDYBĘ
Prezidentas E'senhoweii3 via dar neatsako į antrąjį so

vietų “premjero” Bulganino laišką. Tuo tarpu iš jo paties ne
same girdėję jokių sugestijų, kaip į jį bus atsakyta. Valstybės 
sekretorius John Foster Dulles yra pasakęs, kad bus atsakyta 
ir to atsakymo forma bug pozityvesnė, negu į pirmąjį laišką 
atsakant.

Reikia manyti, kad mūsų vyriausybės viršūnės nesusigun
dys veltis į naujus pasitarimus su Kremliumi. Ligšiol tokio pa
vojaus nebuvo. Bet... šiandieninė tarptautinė padėtis yra tokia, 
kad dažnai ir prie labai neišmintingų bandymų prieinama, kad 
bent dienai kitai konfliktus galima būtų nukelti šiek tiek toliau.

“U. S. News and World Report” redaktorius David Law- 
rence teisingai rašo, kad Sovietų Rusija siūlo Jungtinėms Ame
rikos Valstybėms šautuvą, kuriuo jos galėtų papildyti savižu
dybę. Sovietai (Bulganino laiškuose) bando įtikinėti, kad tas 
šautuvas yra tuščias, todėl nepavojingas; Jis esąs tik tam, kad 
galėtumo celebruoti “taikingosios koegzistencijos” šventę.

“Bet mums nedera ž noti apie ekstra šovinį. Bomba turi 
būti užtaisyta už geležinės uždangos ir panaudota prieš mus 
kare tuomet, kuomet mes sunaikinsime visus atominius ginklus 
ir demobilizuosime savo armijas”, rašo D. Lawrence. Vadinas, 
Kremliaus ponai t'krai mano, kad JAV politikai yra toki neiš
manėliai, toki lengvatikiai, kad jie patikės Bulganino žodžiams 
ir leisis dar kartą apgaunami.

Ar ne taip?
Bulganinas siūlo Jungtinėms Amerikos Valstybėms sunai

kinti visus atominus ginklus, tačiau sovietai nesutiko ir ne
sutiks leisti patirti, kas vyksta pas juos Rusijoj ir satelitiniuose 
kr aštuose. Kariuomenės bazės turi būti sumažintos ir JAV bazės 
užsienyje panaikintos, tačiau komunistai nenaikintų nė savo 
aviacijos bazių, nemažintų n'ė savo kariuomenės. Jų karinės 
jėgos pasiliktų stiprios visur, pradedant Baltijos jūra ir baigiant 
Pacifiku. Sovietų Rusija turi turėti laisvas rankas skleisti ko
munistines idėjas visur — neutraliuose ir visuose kraštuose —, 
tačiau demokratijoms nevalia jokių ryšių palaikyti su bolše
vikų okupuotais kraštais ir jų žmonėmis.

Tad bus koegzistencija, bus “taika”, jei viską pavėsime so
vietams, o patys sau nieko nereikalausime. Tą reiškia Bulgani
no pasiūlymai. Iš jų yra labai aiški sovietų galvosena: Vakarų 
tautos tebėra prigaunamos ir jos taip labai nori taikos, jog jos 
puls prie betkokio Maskvos pasiūlymo, net ir savo ginklus su
naikins.

Iš pirmojo Prezidento atsakymo Bulganinui Maskva galėjo 
suprasti, kad Washingtonas jau gana gerai žino jos tikslus. Ja
me buvo gana aiškiai priminta, kad JAV reikalauja iš sovietų 
darbų, bet ne tuščių žodžių. Maskva negalėjo ir negali įrodyti, 
kad ji būtų laikius's bent vienos sutarties. Nesilaikė, bet jas 
visas sulaužė. 1933 metais sovietai padarė JAV visą eilę iškil
mingų pasižadėjimų ir nė vieno jų nesilaikė. Didžiosios Brita
nijos premjeras Anthony Edenas šiomis dienomis priminė, kad 
Maskva pernai sulaužė dvidešimčiai metų padarytą • nepuolimo
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Kremliui prireikus draugiškumo pakto su JAV
PRANYS AIAf.NAS, Torcnto, Kanada

Sakoma, jog Afrikoje sutin
kama begaliniai pavojinga gy
vačių rūšis, kurios vadinamos 
“mamba”. Tokiai gyvatei žmo
gų įkirtus, pastarasis mirštąs 
nė minutei nepraėjus. K-tos cha 
rakteringos gyvačių “mamba” 
ypatybės, kurios taipgi žmo
nėms pražūtingos, yra tos, kad 
jų akys. kurios, kaip paprastai 
ir v'sų gyvačių, neturi akių vo
kų ir niekad nemirkčioja, todėl, 
be atvangos žiūrėdamos į pasi
maišiusį žmogų jų aplinkon, jos 
užhipnotizuoja, kitaip sakant,

susilaikyti nuo betkokio prie- vė ir vėl įkyriai perša VVashing 
š ško rašymo prieš Sovietų Są- tonu' r.a.o hipnozės nuodus.
jungą.

Viskas būti; buvę gerai, 

jeigu ne... Chruščevaa

Gal ir ligšiol tas Genevos “spi 
ritu” apsisvaiginimas dar būtų 
buvęs madoj Vakarų pasaulyje, 
jeigu ne tas neklaužada, buvęs 
anglikasys, draugas Chrušče- 
vas. Jis, ne kas kitas, važinė-

Š uo kartu pa dulymas esąs 
dar platesnis. Tik pasirašykit 
jūs, amerik-cč.ai, tokį paktą su 
mumis, mes pasirašysime pana
šias sutjirt.s ir su Anglija bei 
Prancūzija, o ir Vok'etijos su- 
jung mas jau nebūsiąs bolševi
kams perdaug svetimas reika
las.

Deja, vakariečiai klastingą-
damas su Bulganinu po Indiją sias Kremliaus valdovų akis jau 
ir k tus kraštus ir besivežioda- petdaug gerai pažįsta ir, reikia 
mas Genevo3 “spirito” bonką, manyti, nebesiduos užh'pnoti-

sustabdo žmogaus valios veiki- savo apgrubusiomis rankomis tą zuojami tokiais pasiūlymais.
mą taip, kad pastarasis nebega. j bonką išmetė ir..
Ii priešintis — nei bėgti, nei liejo... 
gintis — ir esti to pragaištin- ’ Vadinasi, ir vėl bėda 
giausio šliužo — gyvatės “mam V03

spiritą” iš- Juk sovietai tekius paktus jau 
Į turi jo su Anglija ir Prancūzija, 

Gene- tačiau neseniai juos anuliavo,

ba” — įkertamas, o tuo pačiu kuo apstulbinti ir apraminti va-
3piritas” išlietas, nebėra šiom3 valstybėms pasisakius už.

praranda ir gyvybę.
Ar ne taip yra ir su Kremliaus 

gyvatynu?

Kremliaus pagrobtieji kraštai, 
tartum paskirai žmonės, pragaiš
tingosios gyvatės “mamba” į- 
kirsti, jau raitosi mirties agoni
joj, o Maskvos gyvatynas įieš
ko naujų aukų. Jieškomąsias 
aukas jis susiranda klastos bū
du, galima būtų pasakyti — 
taipgi hipnoze, kaip ir tos Afri
kos pabaisos gyvatės “mamba”.

Kremliuje nūdien besėdį klas
tos vykdytojai — Chruščevas 
su Bulganinu — jau stiprokai 
buvo užhipnotizavę numatytą
sias Vakarų pasaulyje aukas 
Genevoj, taip vadinamoj "vir
šūnių konferencijoje”. Tai hip
nozei buvo uždėta gudriai su
galvota etiketė, kuri pavadinta 
“Genevos dvasia”, angliškai — 
“Geneva’s spirit”. To geneviš- 
ko “spirito” išsigėrę visi ir vi
sur buvo pradėję šypsotis, kur 
reikia ir kur nereikia. Netgi 
jau šiaip ypatingai šykštus bet-sutartį tarp Anglijos ir Rusijos. Taigi, kokia prasmė besipai- 

nioti į kitas sutartis su šitais Kremliaus tarptautiniais banditais? kokiam šypsojimuisi Kremliaus 
Beje, Bulganinas antrame la’ške Eisenhoweriui sako, kad, užsienio reikalų komisaras Mo- 

girdi, be reikalo prikaišiojama Maskvai dėl operavimo tik žo- i lotovag taipgi buvo įsakytas pra
džiais. Esą Maskva jau esanti kitokia: ji “grąžino” Suomijai vie
ną bazę (kurią žinoma betkada gali atsimti), ji sumažino savo 
armiją (bet kas gali tai patikrinti?), šiemet ji mažiau pinigų 
skyrė ginklšvimui (o kaip įrodysi?), pagaliau ji sutartį su 
Austrija padarė. Ir jūg žiūrėkit, koki “cacos” tie Kremliaus 
ponai! Ar kas bęgali būti geresnis ir labiau taiką mylįs?

Viršuje minėto žurnalo redaktorius primena, kad Bulganino 
žaidimas yra labai aiškus. Jis nori, kad JAV, šiandien stipriau
sia karinė jėga Vakaruose, visai nusiginkluotų ir .pasitikėtų so
vietų ponų gražiomis, deja apgavingomfe, deklamacijomis apie 
taiką. Todėl p. Lawrence rašo: “Maldaukime Vakarus, kad jie 
niekuomet daugiau nebus tokios permatomos apgavystės auka”.

sišiepti praeinant pro vakarie
tį, o ypač kalbantis su juo.

Didžioji dalis vakariečių spau 
dos taipgi buvo persi'ėmus “Ge
nevos dvasia” ir pylė vieną po 
kito Vedamuosius, siūlydama 
šypsojimosi gadynę, atseit, apsi 
svaiginimą “Genevos “spiritu”, 
pratęsti ko ilgiau. Štai Toronto 
dienraštis, kapitalistų lekia
mas, kaikjeno vadinamas “aukso 
kasyklų magnatų organu”, “The 
Globė and Mail”, primygtinai 
siūlė Šiaurės Amerikos spaudai

meną, religinį bei visuomeninį 
gyvenimą, kuriuose rašo žino 
mieji tų sričių atstovai. Blt.

kariečių nervus. Reikia grieb
tis kitokios priemonės. Todėl ir 
prisireikė Maskvai nepuolimo ir 
draugiškumo pakto su JAV.
Tas paktas — tai “mambos” 

hipnozė

Pirmąjį šitokį Bulganino pa
siūlymą prez. Eisenhovveriui la
bai taikliai) atmetus, nurodant, 
kad šitokios Kremliaus taikin
gumo idėjos yra surašytos Jung 
tinių Tautų Chąrtoj, kurią yra 
pasirašiusios ir Sovietų Sąjunga 
su JAV, todėl jos nebereikalin
gos traukti į jokius paktus ir 
nėra reikalo tokių paktų pasi
rašyti, Maskva visvien nesilio-

V. Vok'etijos apginklavimą. Va
cį naši, raudoniesiems visokios 
sutartys yra nei daugiau, nei 
mažiau, kaip popieriaus gaba
las. Reikalui esant, galima jį 
laikyti bylose, o prireikus — su 
draskyti ir į krepšį įmesti.

Toki paktai su didžiosiomis 
Vakarų valstybėmis reikštų ne 
ką kitą, kaip gyvačių “mamba” 
hipnozę žmogui. Vadinasi, tuo
met būtų galima ramiai baigti 
virškinti jau prarytas valstybes 
ir brautis su komunizmu Euro
poje Vokietijon, Italijon ir ki
tur, o taipgi plėsti savo įtaką 
ir ruoštis galutiniam įsigalėji
mui Viduriniuose ir Tolimuo
siuose Rytuose.

TĖVAS GAVO MOKSLINĮ LAIPSNĮ

Jatncs Dwyer, 29 metij (laikąs rankose du savo vaiku), Dc Paul uni
versitete Cliicago.je gavo mokslinį laipsnį auklėjimo srityje. Jo žmona 
ir vaikai džiaugiasi tėvo laimėjimu.

kiminis ginčas, bet jis turi būti“Lietuvos laisvinimo darbui. Tas

SESES IR BROLIAI LIETUVIAI
1918 nr. vasario 16 dieną, Pa

sauliniam karui dar siaučiant, 
Tautos Taryba paskelbė Lietu
vos Nepriklausomybės Aktą. 
Lietuvių tauta, amžius gynusi 
savo laisvę, bet svetimųjų pa
vergta, vėl ėmėsi ginklo ir pa
tikrino sau nepriklausomą gy
venimą.

Nepriklausomybės Aktas bu-

galbą, dabar vėl pašaukta'atlik 
ti jos didžiąją pareigą. Kai So
vietų pavergta tauta ginasi nuo 
sunaikinimo, jos tragiška padė
tis laisvėje gyvenančius lietu
vius įpareigoja tiekti jai pagal
bą. Žinokime, kad ir kaip padė
tų Lietuvą laisvinti įvykių rai
da, visi esame kovos fronte už 
Tėvynės laisvę ir nešime atsa-

vo tautos valios pareiškimas irjkomybę už tautos likimą.
Tautos Tarybos vieningo ryžto 
išdava. Akto paskelbimo diena 
virto mums Nepriklausomybės 
švente. Jau 38 metu tą dieną 
minime, bet iš jų jau šešiolikti 
metai, kai lietuvių tauta vėl ne
teko laisvės ir gyvena sunkiau
sius savo istorijoj laikus. Ta
čiau, bolševizmo žudoma ir ža
lojama, tauta nenustojo kovo
jusi, kad išliktų gyva, ir nenu
stojo vilties vėl būti laisva.

Lietuvių išeivija Vakaruose, 
svetur kūrusi savo tautinį ir 
kultūrinį gyvenimą, politiškai

Pokarinis, jau pergyventas 
dešimtmetis buvo sunkių ban
dymų laikotarpis. Santykiuose 
su Sovietais vingiais ėjusi Va
karų politika tarpais viltis stip
rino, tarpais nešė nusivylimą ir 
baimę, kad mūsų krašto laisvė 
gali būti paaukota didžiųjų in
teresams. Gyvename pdidėjusio 
teresams. Gyvenam padidėjusio 
vimosi laikotarpį. “Ženevos d va 
šią” išblaškė Sovietų agresyvu
mas ir noras pajungti bolševiz
mui visą pasaulį.

Nežinome, kuriuo būdu bus

išspręstas. Su tuo įsitikinimu 
siejame Lietuvos išlaisvinimą. 
Jam turime dirbti be atvangos, 
kartu talkindami Vakarams, 
kad su jais laimėtų ir Lietuva. 
Turime dirbti sunkėjančiose są
lygose, planuodami pastangas 
ilgesniam laikui ir stiprindami 
mūsų veiklą. Darykime viską, 
kad Lietuvos išlaisvinimas ne
būtų laisvojo pasaulio užmirš
tas. Nenustokime vilties, nes 
mūsų pusėje neginčijama teisė 
būti laisviems. Pastovi taika ga
lima tik išlaisvinus pavergtas 
tautas.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas, taip vertinda
mas padėtį, sutiprintomis jėgo- 
gomis siekia tautos jam patikė
to tikslo* Tas tikslas yra mūsų 
didžioji pareiga tautai. Minint 
Vasario 16-ją, Vilkas kviečia 
visus lietuvius vieningon talkon

darbas visiems lietuviams yra 
bendras ir svarbiausias. Jokie 
motyvai negali pateisinti sepa- 
ratinio ię savo esme ardomo dar 
bo. Pats Vilkas, suprasdamas, 
kad jo veikla tik tuomet bus 
sėkmingai, kai visa lietuvių išei
vija vieningai jį rems, daro ir 
viską, kad būtų pasiektas dar
nus lietuviškųjų veiksnių bend
radarbiavimas.

Nepriklausomybės aktas mus 
įpareigoja, tad būkime verti jį 
minėti. Žadinkim savyje nepalau 
žiamo ryžto kovoti, vieningai 
kovoti ir aukotis lietuvių tautos 
teisingai ir mums šventai bylai 
ginti ir ją laimėti. Tam reikia 
darbo, tam reikia aukos,

Būkime vieningai ir ištverki
me iki galo.

Vjt. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Prezidiumas

1956.11.16

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakley Avenue Tel. YArds 7-3278

brendusi ir tautai sunkiausiais išspręstas dviejų, vienas prie- 
laikais teikusi visokeriopą pa- šais antrą stovinčių pasaulių li-

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GEL2KEL1AIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti į Ameriką. Pa
rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivitus. Pasinaudokite.

SAUSIO MĖN. “AIDAI”

Atšventę penkerių metų su
kaktį, “Aidai” į šeštuosius savo 
gyvenimo metug išeina ypač tu
riningi ir aktualūs.

Šiame numery K. Mockus 
straipsnyje “Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas” vis
pusiškai apžvelgia dabar susi
darius'ą Vliko padėtį ir siūlo 
visai realų planą mūsų politinei 
veiklai pagerinti. Jo pasiūlymai, 
sutraukti į šešis punktus, verti 
rimto dėmesio.

Dr. Jonas Grinius straipsny
je “Lietuvių sovietinės litera
tūros pobūdis” iškelia tą ypa
tingą padėtį, į kurią yra pate
kęs lietuvis rašytojas komunįs- 
t nėję vergijoje. Apie šią padėtį 
dr. Grinius rašo: Charakterizuo 
jant sovietinių kraštų literatū
rą, paprastai sakoma, kad ji 
nėra laisva. Tai, žinoma, tįesa. 
Tačiau čia pat reikia pridurti, 
kad ta nelaisvė yra keleriopa, 
kokios neturėjo ir nepažino anka 
tyvesnių epochų rašytojai Euro 
poje. Sakysim, absoliutinių mo
narchijų laikais rašytojai ne
galėjo viešai skelbti veikalų be 
vienokių ar kitokių cenzūrų lei
dimų. tačiau monarchai bei jų 
ministeriai nenurodinėjo visiems 
rašytojams, apie ką jie turi ra
šyti ir kokiais metodais vado
vautis, nei kiti mažesni valdžios 
aparato žmonės nebuvo nei ra-

šytojų veikalų leidėjais, nei jų 
platintojais. Tuo tarpu komu
nistinėje santvarkoje valstybė 
yra rašytojų darbų leidėjas ir 
platintojas. Tai labai svarbi ap
linkybė, svarbesnė negu absoliu 
tinių monarchų cenzūra. Straips
nis paremtas autentiškomis iš-' 22 tęsinys 
traukomis iš sovietų atsakingų | 
asmenų raštų ir pilnai mums Į Ir tada pūsteli šiltas pietvakaris, pasitinkančios 
nušviečia tragišką komunistinių žemės svetingas vėjas. Pro iškarstytų tinklų rezginį 
rašytojų būklę. Iš jo matyti, 
kaip neteisinga ir demagogiška 
yra lyginti kiekvieną su sovietų 
diktatoriais, kuris iškelia mūsų 
rašytojų veikaluose kaikurias 
negeroves.

Povilas Rėklaitis rašo apie 
keturis Vilniaus katedros pa
veikslus, paneigdamas kaiku- 
riuos T. Narbuto teigimus ir sa
vo pažiūrą paremdamas auten
tiškais šaltiniais bei nuotrauko
mis.

Stasys Yla užbaigia savo il
gą straipsnį “Lietuviškasis ra
cionalizmas liberalizmo ženkle”, 
duodamas vertingų tyrimų šiai 
lietuviškojo gyvenimo apraiškai 
pažinti.

Jonas Rugi8 straipsnyje “Ein- 
steinę mokslinis palikimas” iš
kelia šio didžiojo mokslininko 
pažiūrų pagrindus ir jo reikš
mę mūsų dienų gamtos moks
lams ir net filosofijai.

Platūs yra apžvalgų skyriai 
apie kūrybos pasaulį, mokslą,

šviečia didelis mėnuo, lyg nakties žvejų auksinis laimi
kis, ištrauktas krantant ir nuritintas žolėn. Kvepia 
balti pakrantės vijoklių žiedai, kažkur toli sielvartingai 
rėkia griežlė, o nuo miško atplaukia naktigonėn jojančių 
vyrų pritildyta daina.

Ir geltona brička nudarda duobėtu keliuku į pla
čias panemunio pievas. Šiaudinės kaimas jau sumigęs: 
mėnesienoj šviečia runkelių ir morkų daržai, ties pašto 
agentūra šlama lapotos klevų šakos, pakely tebežioruo- 
ja raudona kalvės anga. ,

Sudunda medinis Vinkšnupio tiltas. Kulias”kyla 
tiesiai į kalną. Pro nusekusį Juodvalkio dvaro tvenkinį 
su tuščiu gulbių nameliu, pro mūrinių arklidžių šoną ir 
apleistą šiltadaržį. Pro vėjinį Pusdešrio malūną’ — jo 
sparnų šešėlis nusidriekia vilnyjančiu vasarojum, lyg 
liūdnas kryžius.

Kelias staiga užsisuka. Pralekia maži špitolės lan- 
giūkščiai, šmėkšteli vargonininko aviliai ir klebonijos 
ledaunė, baltuojanti tarp augštų kanapių.

Ir kai Diedukas iškelia mane iš bričkos ir bučiuo
damas neša dideliam savo glėby per kiemą, aš girdžiu 
šventoriaus liepų ošimą, girdžiu trumpos nakties lakš
tingalas, suokiančias pakriaušės krūmuose, matau auk
sinius Grigo Ratus, dardančius samanotu varpinės sto
gu ir žinau, jog prasidėjo mano vasara

linio stalo galuose, senoviško Liepojaus auksakalių 
darbo žvakidėse dega lakščiodamos žvakės. Garuoja 
varškėčiai, užpilti tirpintu sviestu ir dideli mėlynių šal- 
tanosiai, apibarstyti cukrum ir cinamonu. Kvepia pik- 
liavota duona, riebus, geltonas sūris ir kepta lydeka, 
apdėta pavasariniais žirneliais: pasninkiniai Dieduko 
valgiai. O pačiame stalo vidury rasoja išspausta svies
to rožė — šimtalapė, pilnavidurė, įmantriai išlanksty
tais žiedlapiais, šeimininkės Mikasės pasididžiavimas... 

Mudvi su mama miegam klėtelėj. Kai kitą rytą

jo aidas atsikartoja ramiais Nemuno krantais, o paskui 
ir vėl tyla. Plačiose pievose džiūsta apvartytas šienas, 
kažkur toli, Smalininkų pusėj, rūksta dūmai — oras 
pilnas vyturių sparnų plazdėjimo.

Kaimelis jau sukilęs: ūžia centrafūga, prūdan kry
puoja išsirikiavę ančiukai, prie virtuvės lango stovi 
vienkinkis vežimėlis — teta Antosė ir tarnaitė Teklė 
neša didelį pintą krepšį, priverstą išgręžtų skalbinių. 
Juodvį važiuos žlugto skalauti Nemunan.

Pro obelų šakas, pro atdarus langus, saulė mirga
praplėšiu akis, pro visus sienų plyšius krinta įžambūs ant dryžuotų valgomojo tapetų. Naujasis vikaras Zei- 
saulės spindulių pluoštai. Baltame ąsoty raibuliuoja vys, atlaikęs ankstyvąsias mišias, valgo kiaušinienę ir 
vasarošiltis vanduo, o ant kėdės kabo permestas kietai šiltas lašinuočių bandeles. Vikaro plaukai nukirpti ežiu- 
iškočiotas rankšluostis. Klėties prietema pilna kmynų ku; ant lango guli jo šiaudinė skrybėlė, apjuosta juodu
ir vaistinių ramunėlių kvapo, džiovintų sūrių, už lenti 
nės pertvaros sukabinėtų dešrų, rūkytų kumpių ir per

ripso kaspinu.
Sode jau vaikšto ir Diedukas, pasiramsčiuodamas

nykščio rudens grūdų — žiemkenčių aruodo kvapo. savo geltonąja lazda, karts nuo karto stumtelėdamas 
Aš tyliai nušoku žemėn, atstumiu velkę ir perdžiū- tako grumstą, pabaksnodamas atkrantėn nusiraususio 

vę durys girgždėdamos atsiveria. Į kurmio požeminį kelią, ar pakvėpindamas baltą jazmi-
.i-ii ......... no žiedą. Tada plati jo nosis, išpurtusi nuo sermukšni-Mano naktiniai marškiniai ilgi ir platus. Tokius A_ iaMvtni

marškinius dėvi visos paveiksluotų knygų mergytės,
kai Kūčių vakarą pašoka lovoj, išgirdę Kalėdų Senio 
rogių skambalus. Rytais jas pabudina palangėj sučiul
bę dagiliai, į jas žmogaus balsu prašneka drėgnano3iai 
stirniukai ir sparnuoti Angelai Sargai, augšti, ilgaplau
kiai jaunikaičiai, veda jas bedugnių pakraščiais.

Klėtis stovi ant stataus skardžio.
Čia pat, po kojom vingiuoja sraunus Vinkšnupis,

čiurlendamas per nuzulintus akmenaičius, plukdydamas 1 
miško šaltinių vandenį pavėsinga vaga. Kitoj upelio I 
pusėj — senieji kaimo kapai. Apkerpėję kryžiai, su- ! 
smaigstyti geltonan smėlin, takai užžėlę erškėtrožėm ir 
smilgom...

Tolimas Nemuno klonis mirga rytmetinėj giedroj. 
Dangaus pakraščiu ritasi išsipašiojęs debesiūkštis, nuo

Valgomajame laukia vakarienė. Blizga balto lino , Jurbarko atgirgžda paramas, pakibęs ant ištemptos 
staltiesė, plona, šešiolikanytė, dailiai išglaistyta; ąžuo- vielos lynų, skardžiai suspiegia lentpjūvės švilpukas —

nės, nuo slyvinės, nuo trijų devynerių ir nuo šaldytos 
zubrinės — apkrinta aukso dulkėm.

Diedukas juda lėtai, nesvyruodamas į šalis; jo ko
jos mina po ilga sutana nematomus žingsnelius — atro
do, kad stambus jo kūnas pamažu rieda sodo takais, 
šmėkščiodamas tarp medžių kamienų ir tirštos krūmų 
lapijos.

— Ei, Birutke! — šūkteli Diedukas ir atskuba prie 
klėties.

— Lipk man ant kukūrų: josim į turgų!
Jo plačioj šypsenoj šviečia nepatirto tėviškumo

perteklius. Šitaip šypsosi seni žemdirbiai, žegnodami 
dirvą pavasarinei sėjai, raikydami duoną ąžuolo krikš
tasuolėse, ties namų slenksčiu pasitikdami plačios gen
ties jaunamartes: jų šypsenoj tarpsta pumpurai ir kū
dikiai.

(Bus daugiau)



/

Nepriklausomybės šventė — vienybės šventė
Artėja mūsų brangiausia------- ---------------------------- -

šventė — Lietuvos Nepriklauso- bei vyrų krepš.nio žaibo žaidy- 
mybės šventė. Ji turėtų būti ir nės. Žaidynėse dalyvaus šie 
visų lietuvių vienybės švente, sporto klubai: Chicagos Neris, 
Nepriklausomybės kovose pra- Clevelando Žaibas, Rochesterio
lietas savanorių kraujas, Vilniu
je 1918 m. vasario 16 d. įvai
riausių paž ūrų žmonių pasira-

Sakalas, Urbanos Lituanica ir 
Detroito Kovas. Viso laukiama 
apie 100 sportininkų. Žaidynes

sytas Nepriklausomybės Aktas praveda Detroito LSK Kovas, 
ir beatodairinės mūsų partizanų

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ELLINOI6 Ketvirtadienis, vasario 9, 1956

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
PIKAI. 12 VAb. — S V AL.; AJiTRAP. IR PEXKT. G Iki 4 VAK.; KKT. 8 IKI 8 vai. vak.; Treč. UŽDARYTA VISA DIENA; SEŠT. 0 IKI 2 POPIET

kovos įpareigoja visus lietuvius, 
nežiūrint, kuriame pasaulio 
krašte jie begyventų, vieningai 
kovoti už Lietuvos laisvę.

Todėl ir mes Detroito lietu
viai, nesvarbu, kada atvykome 
į šį kraštą, nesvarbu ar mes e- 
same vienokio ar kitokio politi
nio nusistatymo, bet, jei mumy
se dar nors truputį rusena mei
lė savajam kraštui, turme pa-

Emesi Stefely, 28 uiętų, cemento 
Šia proga LB Detroito apylin-1 darbininkus, sausio 10 d. nukrito iš 

i . . . v. . .» šeštojo augšto, kur jis dirbo. Kreu-kes valdyba jaučia pareigą iš- tunt-’J0 gXi .‘įsibedė” į šaligatvį, 
reikšti mieliesiems sportin n- Savaitę buvo be sąmonės. jo pakau- 
kams gilią padėką UŽ jų taip šis buvo -sulaužytas, nosis nulaužta
gražiai dirbamą lietuvybės iš- ir smarkiai akys sužalotos. Gulėjo 
, j v » A j • vienoje Clucagos ligoninėje. Taiplaikymo darbą. Sportuodami jis> išc>jęs is iigonįnt-.8< dabar atrodo, 
jaunuoliai ateina JAV Lietuvių
Bendruomenei į talką, kurios 
vienas pagrindinių uždavinių 
yra lietuvybės išlaikymas.

Sportas apjungia mūsų jaut-
likti visus darbus ir, užmiršę riausią ir brangiausą tautos da- 
visus ginčus, privalotne atsilan- U — jaunimą. Sportas ugdo ir 
kyti į Lietuvos Nepriklausomy- grūdina mūsų junuolių kovos 
bės šventės minėjimą. Nebus dvasią. Sportas auklėja juos ir 
pasiteisinimo tam, kuris neras moko bendrauti. Sportas išplė- 
la'ko ar nenorės dalyvauti šia mūsų jaunuolius iš aplink
mums taip brangios šventės mi
nėjime.

Minėjimas pradedamas š. m. 
vasario 18 d. 7 vai. vak. Šv. An
tano bažnyčioje gedulingomis 
pamaldomis, pagerbiant visus 
žuvusius už Lietuvos laisvę.

Sekmadienį visose trijose lie
tuvių bažnyčiose įvyks iškilmin
gos pamaldos šia tvarka: Die
vo Apvaizdos parapijos bažn. — 
10 vai., Šv. Petro parapijos baž
nyčioje — 10:30 vai. ir Šv. An
tano parapijos bažn. — 11 vai.

Iškilmingas aktas bus vasario 
19 d. 3 vai. p- p. Westem High 
fichool salėje, 1500 Scotten Av.

Iš amerikiečių kalbės Michi- 
gano gubernatoriaus G. Mennen 
Williams atstovas — teisėjas 
Theodore R. Bohn ir Detroito 
miesto tarybos narė Mary V. 
Beck.

Taipgi savo tarpe turėsime 
svečią iš Washingtono, pirmąjį 
Lietuvos kariuomenės savanorį, 
buv. Lietuvos ministerį — pa
siuntinį Berlyne pulk. Kazį Škir. 
pą. Tai pirmas asmuo, kuris, 
drauge su savo adjutantu pulk. 
Gužu, Gedimino kalne iškėlė 
mūsų trispalvę.

Minėjimą praves J. Dunčia.
Meninėje programoje daly

vaus vyrų balsų kvartetas (dai
nuoja P. Zaranka, E. Skiotys, J. 
ir A. Polikaičiai), čia gimęs lie
tuvis panistas Frank Janeck, 
tautinių šokių grupė vadovauja
ma Galinos Gobienės ir dekla
matoriai — Birutė Rackaitė ir 
Algirdas Pesys.

Visi lietuviai nuoširdžiai kvie
čiami šiame minėjime dalyvau
ti. V. Kutkus

SPORTO ŽAIDYNĖS 

DETROITE

Š. m. vasario 25 ir 26 d. d. De 
troite, Holy Redeemer sporto 
salėje (5671 W. Vernor — prie 
Junction g-vės) įvyks Vidurinių 
Vakarų Sporto apygardos vyrų 
ir moterų tinklinio pirmenybės j

IS ATEITININKU 
GYVENIMO .

(Atke’ts iš 2 nal.)
Taip jau buvo ir bus, kad iš

eivijoje toji kokybinė grupė tu. ’ 
rėš būti tuo medžiu, ant kurio Į 
visos ožkos lipa. Jeigu mes ne
turėsime žmogaus tarp žmonių, 
mūsų veikimas neatsieks to, ką 
turtėtų atsiekt’, esant mums ne
savoje žemėje. Toji kokybinė: 
grupė ir toliau turės atlikti vi
są darbą. Jai pavargti nevalia. 

’Betkoks griežtas sprendimas, iš
skiriant iš savo tarpo kiekybę.' 
šiuo metu yra negalimas. Dvi- j 
lypumas turi egzistuoti, ir mū
sų gyvenimo aktyvumą turi pa
rodyti pasiaukoję nariai. Jų 
darbas buvo ir mūsų gajumo 
veidrodžiu.

juos supančių nutautėjimo nas
rų. Sportas leidžia lietuvių jau- 
n'mui pabuvoti vienoje krūvoje, 
kalbėti savo brangia lietuvių 
kalba. Per sportą jaunuoliai pa 
laiko ryšius su kitomis lietuvių 
kolonijomis. Per sportą jie iš
moksta nesidžiaugti laimėjus ir 
nenusiminti pralaimėjus. Paga
liau sportas kelia lietuvių var
dą (prisiminkime Europos krep- 
šin o meisterio vardą) ir tuo pa
čiu lengvina kelią Lietuvos iš
laisvinimui.

Taigi sportuodami jaunuoliai 
padeda mums visiems, todėl mū 
sų visų pareiga ir jų neužmiršti. 
Nępalikime jų vienų ir, jei ne
galime tiesioginiai į jų gretas 
įsijungti, tai bent šį kartą ne
patingėkime 'ir ateikime pažiū
rėti žaidynių, tuo parodydami, 
kad mes savo tautos žiedo ne
užmirštame, bet jo darbą seka
me ir remiame. Lietuvybės iš
laikymo darbas visuose frontuo
se turi būti dirbamas vieningai.

Tarp kitko reikia paminėti, 
kad žaidynių rengėjas — Detroi 
to LSK Kovas — dar neseniai 
atšventė savo 5 metų sukaktį ir 
pernai buvo krepšinio ir stalo 
ten:so Mažosios Lygos nugalė

tojas, į kurią įėjo dalis JAV ir 
Kanados komandų.

Taip pat LB apylinkės valdy
ba kviečia visus Detroito lietu
vius padėti Kovui •apnakvydi- 
nant iš kitų kolonijų atvykstan. 
čius sportininkus. Šiuo reikalu 
kreiptis į Česlovą Anužį, 5631 
Porter Str., Detroit 9, telef. 
VI-1-3336.

Tai š. m. vasario 25 ir 28 d. 
d. Detroito lietuviai praleidžia 
laiką su sportininkais ir pas 
sportin'nkus. Žaidynėm šeštadie 
nį vyks priešpiet ir popiet, o 
sekmadienį — po pamaldų.

LB Detroito Ayl. Valdyba

‘‘SUDRUMSTOJI RAMYBE”

Detroito Lietuvių Dramos 
Sambūris Alka stato mūsų ra
šytojo — dramaturgo Petro Vai 
čiūno veikalą “Sudrumstoji Ra
mybė — 4 veiksmų dramą. P. 
Vaičiūnas už šį puikų dramos 
kūrinį gavo iš Blaivybės Drau
gijos I premiją. “Sudrumstoji 
Ramybė” yra realaus gyvenimo 
drama. Veiksmas vyksta nepri
klausomybės laikais Lietuvoje. 
Veikale išryškinta blaivybės i- 
dėja. Jos vykdytojas kun. kle
bonas Saulėnas pasikviečia sa
vo brolvaikį architektą Saulėną 
vadovauti Blaivybės Rūmų sta
tybai. Architektas su jauna 
žmona Danute apsigyvena pas 
savo dėdę. Danutė sužinojusi, 
kad vakare bus svečių, vaišėms 
nuperka keletą bonkų svaigina
mų gėralų, kas klebonui kelia 
susirūpinimą. Saulėnas dėl to 
susipyksta su žmona. Klebonui

išvykus pas ligonį atvyksta sve
čiai, kurių tarpe muzikas Tvir- 
butas, Danutės mokslo dienų ir 
jaunystės draugas. Statyboje 
įvykus nelaimei, architektas 
Saulėnas iškviečiamas, ir Danu
tė, likus su Tvirbutu ,viena, pri
simena studentavimo dienas. Mu 
zikas ją nugirdo. Vyras randa 
juos abu girtus. Danutei išvy
kus vasaroti Palangon, jos vy
ras sužino, kad ir muzikas Tvir- 
butas yra ten. Vėliau gauna ži
nią, kad jie abu išvyksta į Pa
ryžių. Kaip toliau vystysis ši 
drama, detroitiečiai turės progą 
pamatyti š. m. kovo 17 d. Holy 
Redeemer salėje. Pastatymui 
ruošiamasi ko didžiausiu kruop 
štumu. Repetuojama nuo spalio 
mėn. pradžios, daromos naujos 
dekoraeijos, parinkta salė su 
tinkamu apšvietimu. Norima, 
kad spektaklis žiūrovui suteik
tų pilną pasitenkin’mą ir palik
tų malonius įspūdžius. Sudary
tas stiprus vaidintojų sąstatas:

klebonas — Justas Pusdešris, 
architektas — Aleksandras Gu- 
bilas, Danutė , jo žmona — Al
dona Rastenytė, Tvirbutas — 
Vytautas Ogilvis, senis Tvirbu
tas — Petras Deveikis, policijos 
vadas — Kazys Gricius, Pauli
na, jo žmona — Želvyra Bukny- 
tė, technikas Banaitis — Jonas 
Vytas, Marytė — Violet Macke
vičiūtė.

(Nukelta į 5 pusi.)

Į (lempos-dalys-baturijos) Į
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LIKVIDUOJAMA
Norintieji gauti 

daugiau fotografi
jų, atsiimti užsili
kusius arba nusi
pirkti savo nega- 
tivus, paskubėkit, 
parduodam pigiai
Terminas tik ik) 

kovo 1 d.

414 Wesl 63rd Slr.
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P.&J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Fardavlmas Ir Taisymas 
4102 Archer Avė., at Mozart 

’hieago 32, IIL — Tel lA 3-8617

Duonų Ir įvairias Mkonlngaa
bolkutea kepa

TRIŠDEŠIMTŠ DIENU mtrttf.s

\\\

A. A.
PETRAS PIJUS GRYBAS

Jau, suėjo vienas mėnuo, kai negailestingi mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą.

Netekome savo mylime 1956 m., sausio mėnesio 16 dieną.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmirš

ti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.
Už jo sielą mes užprašėme gedulingas šv. Mišias vasario 16 d. 

Šv. Antano parap. bažnyčioje, Detroit, Mich.; taipogi bus at
laikytos 3 šv. Mišios šv. Luko bažnyčioje, Detroit, Mich. ir TT. 
Marijonų koplyčioje. Chicago, III., Kun. Svirnelio koplyčioje, 
Assam, Indijoje ir kitur.

Maloniai kviečiame, gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. 
Petro sielą. Nuliūdę: P. Grybienė ir šeima.

GARANTUOTI SIUNTINIAI!
Siunčiame siuntinius, vaistus ir kitus reikmenis į LIETUVA ir 
į Sovietų Sąjungą. Garantuojamas pristatymas 4-8 savaičių Hč- 
gvje. Siuntinio gavėjo parašas prisiunčiamas siuntėjui.. Gavėjas 
jokių išlaidų neturi. Siunčiame ir dėvėtus drabužius, kai pri
statomi į mūsų siuntimo kontorą, kuri veikia nuo 9 vai. ryto 
iki 9 vai.vak. Seniausia siuntinių firma DETROITE:’

DIRECT PARCELS BASTERN EUROPE SERVICE
LESLIE SOCHA, savininkas

5705 Chane Street, Detroit 11, Mich.
Prašykite siunčiamųjų reikmenų katalogą

Tel. IVAlnat 1-6996

DETROIT’a BIZNIERIAI 
^IRJ’ROFESIJOHALAI

Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus, Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
kitės į

ELSEA REALTY & INVEST- 
MENT COMPANY

atstovą
VLADA BARAUSKĄ
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 

Residencijos — TA 6-4366 
Ši įmonė yra pati stambiausia Mi- 
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentaros.

M. MIŠKINIS, M. D._
GYDYTOJA ‘ir CHIRURGE 

X-RAT
393 VVcst Grand Boulevard 

cąr. Shady Lanc Detroit 16. Michigai
Namų telef. VI 1-7970 

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

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS 

11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan

Tel. WE. 4-6165 
GENERAL CONTKACTOK

Atlieka įvairina statybos, pataisy
mo Ir pertaisymo darbus — stallnin- 
kystės cemento, mūrijimo, elektros 
plumbingo, dažymo Ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų jrenglma.

Klausykite
UTHUANIAN MELODIES

Ann Arbor — WPAG — 1050 kilo 
cycles

Sekmadieniais 1:00 — 1:30 p. p 
Vedėjas — RALPH VALATKA 

15756 Lesurė — Detroit 27,
Michigan « •

Daina
TELEVISION

Csav, inž. A.Semėnas)| 

l3130S.Haljted-DA6-68(

IOE30I

1956
TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai 3-jų mSn. pilnų garan

tijų — darbas ir dalys.
a Nemokamai vidaus antenų Ir Insta

liavimas.
• Iki glOO.OO Ir daugiau nuolaidos ui 

jūsų senų televizijų.
Be to, vlsdkiausi radijai, rekorda- 

vlnio aparatai, lempos, baterijos, da
lys Ir kitų firmų televizijos

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAlumet 5-7252 

PRANAS KERAIS IR, 
PAULIUS F. ENDZELIS

3OQOC

Vestuvių nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

Musę specialybe
Precin Photo Studio

INC.

EDVARDAS ULIS,

4068 Archer Avenue
Telefonas Vhginia 7-2481

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

- Garantuoja darbą ir dalis.

I. MIGLINAS 
Telef. — HUmbeld 6-1038

BRUNO'S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Avė. 

Tel.. CLifside 4-6376.
Pristatome J visas krautuves 

restoranus, taip pat 1A-Irdunda i visus artimuosius 
mleetua.

PAKKIIOLME SERVICE 

STATION

5000 W. Cermak Rd., Cicero, Iii
Lietuviška gazolino stotis ir 
automobilių aptarnavimas 
William J. Grigelaitis, sav.

MA

<!r

C RA NE SAVINGS AND U)AN 
ASS’N

2555 WEST 47th STREET LAfayetto 3-1083
B. R. PletMeuicz, prez.; E. R. Pietldeuicz, sekr. ir advokatas 

Mokame augštna dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkamo valstybės bonus. Taupytojams paUraauvimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai., vakaro; 
antr. ir penkt. 0 iki 5; treč. uždaryta, o šėlt nuo 9 iki vidurdienio.

MES PRISTATOME ANGLIS BEI)™=I— 

PEČIAUS ALIEJŲ
DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS

Mes taipgi perk raustome jūsų baldus saugiai — keletą blo 
I kų ar keliaadešimta mylių. Reikale šaukite mus.

Vieno kambarių baldus arba viso name — kreipkitės pw 
mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2140 So. Hoyne Avenue Tel. Vlrglnli 7-7097)

,\"S

fšes

•,dcr-dą

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

Pardavimas ir taisymas 
2946 W. 691h 31. REpublic 7-1941

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

l PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tai. LA3-6719 

AUGUST SALDOKAS Prezidento*
J

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškojo 

įstaigoje BRIGHTON SAVINGS and LOAN!
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKAS, Sec’a

OFISO VALANDOS:
Ptrmad., antrad., penktad. Ir 
Bett. 9 e. ryto Iki 4:10 p. p.

Tredlad. • ryto Iki 11 ▼., o 
Ketvirtad. S vai. Iki 8 vak.

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. U artimą ir 

tolimų *distandjų. Saukite sekančiai:

841S S. LITUANICA A VU, UH1GAOO, ILL.

ANTANAS VILIMAS
TMeionas — FBontier 8-1881

JONAS GRflDIMSKftS
Televizijos, radijas, patefonai, lempos, antenos baterijos 

“Parduodam pigiau, taišom geriau“
J. O. TELEVISION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
GARSIAKALBIŲ SISTEMA (Public Address System) išnuomavimui
. •

MARŲUETTE GĖLIŲ KRAUTUVĖ
. KORSAŽAI. GĖLES VESTUVĖMS. LAIDOTUVĖMS IR 

KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais.
Savininkai: ANDRIUS ir ELENA (SANDOM) STANIULIS

2748 West 69th Street Tel. PRospect 6-0781
(priešais šv. Kryžiaus ligonine)

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Sav. Ant Stanevičius

Vaisome automobilių .motorus. Uyginnnie jdaužinius ir 
įlenkimus. Dažome Ir atliekame (vairiu* kitu* pataisymu*.

NEBRANGŪS IR GARANTUOTAS DARBAS
Mašinai sugedu*, prlbfiname sii vilkiku | įvairias vietas. 

Parduodame akumiliatorkiR, padangas ir kt automobilių dali*.

2641 West 71st St.(kamp as Talman Avc.)
Tel. REpublic 7-9842. Namu te!. WAIbrook 5-5934



Ketvirtadienis, vasario 9, 1956 DIENRAfiTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Detroit, Mich,
(Atkelta iš 4 pusi.)

Šio veikalo pastatymas ir re
žisūra — Justo Pusdešrio, deko
racijos — Vytauto Ogilvio.

St. G.v
BAUO 76 SKYR. ŽINIOS 

Nauja valdyba

kalo turinys, kiek teko girdėti, 
yra paimtas iš Klaipėdos kraš
to gyvenimo ir labai įdomus. 
Premjera buvo numatyta pasta 
tyti š. m. vasario mėn. 11 d., 
bet dėl tam tikrų nenumatytų 
kliūčių yra atidėta į Atvelykio 
sekmadienį. Be to, dideliu mas
tu yra rengiamasi Vasario 16

Dar yra numatyta Indiana “ Dr- J bus
w pagrindinis kalbėtojas Lietuvos

— Lietuvių Diena Indianoje.'Nepriklausomybės Minėjime In 
Indianos valstybės gubernato- diana Harber, Ind. vasario mėn. 
rius George N. Craig iškilmin- 12 d- 6:30 val- vakare Šv. Pran 
gai paskelbė Lietuvos Respubli- Į ciŠkaus lietuvių parapijos salė- 
kos diena Vasario šešioliktąją 3e-
1956 m. — Prelatas - K. Bičkauskas

,, , sios — Lietuvos Nepriklauso- Balfo 76 skyriaus valdybą .. . ... . ..mybes minėjimui. Šios dienos
m ciirlorn oio oamonvo' * w

progos minėjimui veikalą pa
rašė ir režisuoja pats autorius 
Gasparas Velička. Jei mes omą- 
hiečiai turėtume daugiau tokių 
tautos darbuotojų, kaip Gaspa-

1956 m. sudaro šie asmenys: 
pirmininkas P. Pagojus, I vice
pirmininkas J. Mitkus, II vice
pirmininkas V. Kriaučiūnas, vi
cepirmininkas ir rūbų reikalų 
vedėjas J. Degutis, sekretorius 
K. Ambroziejus, finansų sekre
torius C. Šadeika, iždininkas V. 
Čižauskas, valdybos narys V. A. 
Radzevičius, iždo globėjai — J. 
Bauža ir P. Marcinkėnas.
' Balfo 76 skyriaus valdybos 
adresas yra šis: Balfo 76 sky
rius, 1949 Hubbard St., Det
roit 9, Mich. Telef. TA. 6-1385.

Balfo skyrius tik tada galės 
veikti gerai, jei jis savo užnu
garyje turės didelę lietuvišką vi. 
suomenę ir bus geras bei nuo
širdus bendradarbiavimas.

Detroito Balfo 76 skyriaus 
valdyba tiki, kad mieli detroitie- 
čiai vieni savo aukomis, kiti dar 
bu mielai parems šį kilnų darbą 

Valdybai prašant E. Paura 
zienė mielai sutiko valdybai tal-

ras Velička, aš esu tikras, kad 
mūsiškiai, čia būdami tarp ki
tataučių, tikrai nenutautėtų. 
Skaudu girdėti, kad čia Omaho- 
je yra ir nemažai žmonių su ta
lentu, bet jie nenori prisidėti 
prie lietuvybės darbo. Tenka 
pastebėti, kad net į šaukiamus 
lietuvių bendruomenės susirin
kimus labai maža dalelė atvyks
ta. Daugumas pasako — apsieis 
ir be manęs — geriau savo ma
lonumui išvažiuoja pasivažinėti 
arba užsuka į barą. Lietuviai, 
prisiminkime tą, kad lietuviais 
esame mes gimę, lietuviais no
rime ir būt! Tad ir būkime to
kiais !

Kortų žaidimo pobūvis 
Š. m. sausio mėn. 29 d. lietu-

ir daugiau tokio pat pobūdžio 
pobūvių š. m. vasario mėn. 23 
d. ir kovo 18 d. Parapiečiai, ne
pamirškime šių datų!

Be to, grynais pinigais yra 
gauta aukų: Antanas Pavinkš- 
nis, Jr. aukojo $45, Mrs. M. 
Treakle — $25, Pranas Totilas, 
Ray Povandra, Juozas Sakalas, 
Jonas Mickevičius Danielius 
Martinkus po $20, Juozas Pede- 
rys — $15.

Gal būt parapiečiai atjautė 
raginimą kun. kleb. Juozo Ju- 
sevičiaus parašytoje ir neseniai 
išleistoje knygutėje “geras pa- 
rapietis”, kur yra raginama pa 
rapiečiai remti parapiją ir jos 
reikalus. Tikrai džiugu matyti 
parapiečių dosnumą parapijai.

Vietini*..

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI! 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

padarė darbo ir buto garantiją 
muzikui Faustui Stroliai atvyk
ti iš Vokietijos ir užimti vargo- 
ninko vietą šv. Pranciškaus lie
tuvių parapijoje Indiana Har- 
bor, Indiana.

— Rimkus Buivydas baigė 
Lafayette universitetą chemijos

inžinerijos skyrių ir gavo darbą 
pagal savo profesiją Inland 
Steel Co fabrike, East Chicago, 
Indiana. Jis yra be to veiklus 
lietuvis, priklausąs Studentų. 
Ateitininkų Sąjungai.

SKAITYKITE "DRAUGA”

Lietuvių Prekybos Narna!
Baldai geriausių Amerikos firmų, be brokų, sugadinimų, kainos be užprašymų, 

Klijentų sąskaitos neparduodamos Financų kompanijoms.

SPECIALUS PASIŪLYMAS VASARIO MENESĮ
Trijų kambarių modemiški baldai už žemiausių kainų Amerikoje!

kininkauti ir toliau užpildyti į 
blankus darbo ir buto garantijų 1 vių parapijos salėje turėjome 
sudarymo reikalu. Tuo reikalu kortų žaidimo pobūvį. Pobūvio 
betarpiškai kreiptis į E. Paura- pelnas paskirtas mokyklos sko-. 
zienę, 17403 Qu!ncy Avė., Dėt- lų mažinimui. Nors žaidėjų su- 
roit 21, telef. UN 2-3298. sirinko nedaugiausia, bet visi 

Balfo vakaras ir gegužinė nuoširdžiai žaidė, norėdami pa- 
Pirmutinis Balfo vakaras į- daryti daugiau pelno. Žaidimo 

vyks š. m.^ balandžio 7 d. ir ge- j metu žaidėjai buvo vaišinami ka • 
guž.nė birželio 3 d. : va įr pyragaičiais. Taip pat kiek

Reikia tikėtis, kitaip ir būti vįenam stalui buvo skiriamos j 
negali ,^kad visos Detroito or-

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštini! atidara kasdien nuo 

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

Buys Everything You Need For A Cozy
7 DGAM UAMC '

ganizacijos savo parengimus su
derins taip, kad Balfo reikalams 
netrukdytų. Smulkesnis Balfo 
veiklos planas bus paskelbtas 
vėliau. Balfo 76 Sk. Valdyba

NUO UŽSISENBJUSIU 

SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ

žaidimo dovanos — maistas ar se^aVIZdų,
gryni pinigai. Iš mūsiškių pi-j negali 1 • ■
niginę dovaną laimėjo p. Gustas
ir kitas dovanas laimėjo dauge
lis iš nelietuvių.

AUKOS JAUNIMO 
STOVYKLAI

Be anksčiau paminėtųjų jau-I
nimo stovyklai po $100 pasiža- į A. BENIULIS atlieka įvairius

M O V I N G

dėjo paukoti Leonas Petravi
čius, Edvardas Alkevičius ir 
Petras Kazlauskas. Gi Pranas 
Zaranka iš karto įteikė savo 
$100 auką.

Omaha, Nebr.
Omahiečiai sušelpė

Omahos lietuvių Balfo sky
rius pravedė drabužių ir taip 
pat piniginę rinkliavą pasiliku- 
siems lietuviams • Vokietijoje. 
Beveik tūkstantis svarų drabu
žių buvo surinkta. Pinigų — 
$220. Drabužiai buvo grsž ai su 
pakuoti į maišus ir pasiųsti Bal 
fui į Nc.w Yorką. Rinkliavą pra 
vedė Jonas Povilaitis — Balfo 
pirmininkas, Pranai Totilas, 
Juozas Navakas, Pangon s ir 
Ant. Pocevičius — nariai.

Malonu, kad mūsiškiai nepa
miršta pasilikusių Europoje ir 
jiems šiuo ar tuo pagelbsti.

“Minija vėl išsiliejo”
Gasparas Velička parašė 3 

veiksmų veikalą “MINIJA VĖL 
IŠSILIEJO” ir jį režisuoja. Vci-

perkraustymus ir pervežimur 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BI. 7-7073 arba 
RE 7-9842

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas spėriai us didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
d rauda, Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
454(1 S. SVood St., Chicago #,

Illinois, tel. VI 7-2972

ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pasalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimų senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 

' T.EGUI.O Ointment. Jos gydymo 
, ypatybės palengvins Jūsų skaudėji- 
i mą ir galėsite ramiai miegoti nak- 
j tj. Vartokite ją taipgi nuo skau
džiu nudegimų. Ji taipgi pašalina 
jnležėji./ią ligos vadinamos PSOItlA- 
iSIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, Su
stabdo .džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarpplršCių. Yra tinkama vartoti nuo 
džiustančios. suskilusios odos dedir- 
vlhių. odos Išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų. Ee
gulo Ointment yra 
parduodama po 7 5 
et.. $1.25. ir $3.50.
Pirkite vaistinėse Ch) 
cagoj ir apylinkėse—
Mllvvaukee, Wlsc.,Oa 
ry. Ind.ir Detroit, Mi- 
cbigan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
ney order ]

LEGULO, Department D. 

618 W. Eddy St. Chicago 34, III.

NARIAI LIETUVI V TAUP. IR SKOLINIMO
B-VTŲ LYGOS, KURIOSB

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki S i 0,900.00 
I R

Paskolos Duodamos Namų Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

aocaoi 3OKUŪ1
Telef. REpublic 7-6803 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos Jvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 

Greitas, sąžiningas ir pigus
patarnavimas z

ATLAŠ FUEL CO.

Atstovas
4919 So. Paulina St. 

PRospect 6-7960
,oe

)
į:

GU2AUSKŲ
BEVEKIA HILUS GfcLINYCIA
ierteusi'iM gėlės dėl vestuvių, banke Į 
ų. laidotuvių Ir kitų papuošimų.

24 43 VVEST «3KI» KTMICKT
Tel. l’Ruspevt H-Otm Ir l’R M-OI34 i

CHICAGO i SAVIMGS C LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, III.

CRANE SAVIMGS G LOAH ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32,III.

DISTRICT SAVIMGS A LOAH ASSM.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

UNIVERSAL SAVIMGS A LOAH ASSM.
1800 S. Halsted St. Chicago 8,111.

IŠ TOLI IR ARTĮ 
NAUJI OtDtlt TUO KAI- NAUJAUSI NlMUSTrKtO (ANNK/A1 

ILGU Mirų MrrftlMAS- KI6US IK SJ^tlNINSAt AMMNAVNAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. A9S+ CHICAGO 36, IU. Tel. WAH»««ek 5-9P09

2-jų dalių vilnos ar nylon sofa ir fo
telis naujausio stiliaus Reg. 249.00, 
dabar . .\...................................$149.00

2-jb dalių sofa-nakčiai lova su puikia
kėde Reg. 150.00, dabar . . .......... 99.00

Nylon ar vilna modernūs foteliai pa n-
duoda.mi $99.00, dabar................ 49.00

9x12 kilimai 100r; vilna naujausių
spalvų Reg. $89.00, dabar............  49.00

27x54 vilnos kilimėliai pavyzdžiai, ri
botas kiekis reg. parduodami 
$17.50, dabar .............................. 3.00

Meno mokyklų padirbtos puikios lem
pos. Naujausių spalvų ir stiliaus, 
reg. $35.00, dabar ............... 19.00

Knygoms spintos su stiklo durimis
reg. $49.00, dabar ...... ................ 29.00

Knygų špinto? riešuto ar ąžuolo su
stiklo durim Reg. $69.00, dabar . 49.00

Kilimai grynos vilnos garantuoti .10 
metų, parduodami po $150.00, da
bar ..........................  .......... 199.00

^ofos su puikiais nakčiai Simona mat
racais. naujausių spalvų Reg. 
$250.00. dabar po ...................... 173.00

5 dalių valgomojo kambario baldai
ąžuolo spalvos Reg. $150.00. dabar 90.00

0 dalių valgomiej. raudono medžio, ar 
riešuto spalvos Reg. $400.00, da
bar ............................... ............. 250.00

Televizijos 21 inch. Admiral, RCA,

Dumont, Admiral, Westinghotisc, 
Motorola, Zcnith vieniems metams 
garantuoti šį mėnesį po ............. 149.00

Atskiros medžio komodos, riešuto ar
ąžuolo Reg. $49.00, dabar........... 24.00

2- jų dalių ąžuolo miegamieji patrauk
laus stiliaus Reg. $150.00, dabar . 99.00

3- jų dalių miegamieji mahagoni, rie
šuto, ąžuolo medžio reg. $250.00, 
dabar ........... ............................... 149.00

5 dalių miegamieji puikaus moder
naus stiliaus reg. $299.00, dabar . 199.00

7 dalių miegamieji Brazilijos raudon
medžio: pirkti iš New York paro
dos, likę tik du setai reg. $750.00, 
dabar ........................................... 499.00

Šaldytuvai 6 pėdų — Westinghouse 
ar Admiral, parduodami $189.00, 
dabar ..........................................  119.00

8 cub. šaldytuvai reg. $200.00, dabar 170.00 
Virimui porcclano plytos reg. $130.00

dabar ... ............................ -. .. . 89.00
Virimui plytos porcelano Univcrsal,

Crovvn, Norge parduodamos $169:
00, dabar ..................................... 129.00
dabar' ............................................ 129.00

5 dalių Formica stalai, naujo stiliaus 
Reg. $69.00. dftbar .....>.............. 39.00

7 dalių chromo Formica stalai 3 kart
chromuoti reg. $130. dabar 99.00

9x12 linoleum įvairių spalvų Reg.
$8 90, dabar po ...........3.50

FURNITURE CENTER. Ine.
3222 South Halsted Street
Įmonė atidaryta pirmad. ir ket- 
virtad. 9-9:30; kitom dienom 9-6.

............................................. Telefonas-— V f etery 2-4226
Įmonės Vedėjas Sekmadieniais įmonė atidaryta 

JUSTAS LIEPONIS nuo 10 iki 5 valandos vakare.



S'

10 tūkstančių kalbės 
rožančių

Viena olandų maldininkų gru 
pė nuvežė j Futimą naują auk
so knygą, kurioje įrašyti 10, 
000 olandų vardų, kurie pasi
žadėjo kalbėti rožančių kasdie
ną. Tuomi olandų skaičius, kal
bančių rožančių kasdieną pasie
kė 05,000.

—.... *

Piemsnų kongresas Romoje
Italijoje yra apie 120,000 šei

mų, besiverčiančių piemenavi
mu. Ypač daug tokių šeimų yra 
kalnuose. Vasaros pradžioje jie 
su savo bandomis kyla į kalnus, 
o rudenį grįžta atgal. Popie
žiaus labdaros komisija įkūrė 
specialią piemenų sekciją, rūpin 
tis piemenų dvasine ir medžia
gine gerove. Neseniai šiai sekci
jai vadovaujant, Romoje įvyko 
kongresas, kuriame buvo spren 
džiama daug svarbių piemenų 
gyvenimą liečiančių klausimų. 
Kongreso atstovus pop. Pijus 
XII priėmė specialioje audien
cijoje.

Work Near Home
W M E N

LIFT-TRUCK DRIVERS
CORRUG. BOK W0RKERS

W O M E N 
BILLER-TYPIST 

CREDIT OEPT. TYPIST
Vlensant Working Contlitions. 

Many Company Benefits.
See MR. OTTOVV.

TRIANGLE CONTAINER 
CORPORATION 

1501 West IBtFi Street
Tel. SE 8-4000

VfiL NAUJAUSIOS
net 88 ženklais rnš. mašinėlės su vi
sada naujausiais patobulinimais — 
dabar alumino rėmai, nauja dėžė ir 
kt. —
ROT AL yra didžiausia firma pasau
ly! GERIAUSIOS maš-lės papiginta 
kaina, Jūsų pasirinktu raidynu, r. 
dydžiu ir stilium.

4-toJi šimtinė siuntinėjama užsisa
kantiems. Pranešę adresą PYKAI 
gausite smulkias Informacijas Ir pa
veikslus per:

OfENRASTlS DRAUGAS, CmCACO, fbLINOTR Ke-tvirtądienis, vasario 9 i t>5o

Ar Gaunate 

Slogas?

Vimiomėt kreipkite dAme«| J uftklct AJunliiH 
vlriurlUM. I ėdi palengvinimo tūkstantiai pa
geidauja Pr, l'eter’a ••Goinoao”. Kaip Ir 
pagal gydytojo receptų. gaunamuose vata* 
luoHrt, Jo šylate yra keletas ruediclAkal 
uit viftlnt ų dalykų, kurie ^InI kartu veik
dami HUtelktą palengvinimą. kellniA būdais: 
l> ramina Ir AilRo sutrikusi skrandi; 2) 
atleidžia vidurių Kraitinio skausmus; 3) 
suteikia neskublnnntl palengvinimų nuo 
sukietėjusių vidurių, kurie yra prležaatlm 
auksinu lAvardintų simptomų. Avė Inu r. Ge
ro skonio. Išparduota vlrA 2O,OO»»,O<»0 bon- 
kų. Arimo* dydžio bonka >H.66 vaistinėse. 
Bandyki t e pr. Poter’s “Gobiom".., abso
liutiškai niekas kitas taip nepagelbės.

Jei jūsų vaistinė neturi, tad, pasiųskite 
$t už II Or.. bonkų Jūrų vardu U ad
resu) &luo adresu: (>OUOKO, Dept.
4541 N. KaVWiAwood „Ve., Clileafo 40. III.

rrz.

riGI \I IK SAUGI M

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IK Iš TOLI \U

K. EIDUKONIS

CLASS1FIED & HELP WANTED ADVERTIS E M E N T S
■■KOflOS — OI’POBTUNITIES PROGOS — OHPORTUN1TIES

IOBOI 301

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640.

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ii apdraudas

6930 S. Talman, Chicago 29, III 
Tel. GRovehill 6-7096

J. L. GIEDRAITIS 

1632 Broad St., Harford 6, Conn., 
kuris “Draugui” žinomas, kaip 
sąžiningas asmuo. <

Kovodamas su nutautėjimu, skaityk kultūros žurnalą

SOPHIE BARČUS 
RADI0 PROGRAMA

H WOES Htotiea — Banga 1390 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:46 iki 9:80 vai. ryta

ŠEŠTAD. 8:80 11d 9:80 ryte 
PIRMADIENNIO vak. nuo T—8 v. 

8KKAD. 8:30—P:30 v. r. U atotlea
WOPA — 1490 kll.

Chicago 29, III. HEmlock 4-2418
7121 So. ROCKWELL ST.

MAISTO 1‘ltoni'KTV III MfiSOS 
PARDIOTVVft

Heml-Sclf nervlcc. Veikianti 10 m»’ 
tų. Gerai aprūpinta. Neaugšla nuo
ma. Apšildyta. livrą sutartis, (kal
nuota greitam pardavimui. Parduo
da dėl silpnus sveikatos. Turėtų pa
matyti. kad Jvertlnlų. Tikrai geras 
pirkinys.

5202 W. Madison arba skambinti 
savininkui dėl apžiūrėjimo.

Coliiiabu* 1-6456

FINE BUSINESS 
Tarėm A Ibsunlng House 

On llalsited Kt., Across from Stock 
Yards. Bidg. & Business. Will Net 

CzO.OjiO Per Vear 
OWNER Il.L. — MUŠT SELL. 

Nominal (>ęwn Pavnient 
E. 4. FF.l ŲNER A CO, 

DF.Iaware 7-7745

OROCERIŲ KRAUTUVU. Rinkti
nė vieta Šiaurvakarių miesto daly. 
Gerai einąs biznis, daug. prekių, visi 
modern. įrengimai. Prieinama nuo
ma, gera sutartis. Nebrangiai $3.300: 
nori skubiai parduoti. Pamatę įver
tinsite gerą pirkinį. 4108 W. Armlta- 
gc Avė. BElmont 5-2611.

MIDWEST GROCERY & MEAT 
MARKET. Modemiška maisto krau
tuvė. “Self-geyvice”. Ilgalaikė nuo
mos sutartis. Gyvenimui patalpos. 
Apšildymas.

KOZAK’S FOOD MART 
3930 S. Albany Avė.

CLEANING STORE. Fully equi- 
pped. Good going business in a 
busy shopping center. Reasonable 
rent, good lease. Priced for ąuick 
sale due to other interests. Ideal 
for tailor. Mušt be seen to be ap- 
preciated. A real good buy. For ap- 
pointment call owner: KI 5-7383.

CLEANING X DYEINO STORE. Ge
rai einąs biznis. Puikioje vietoje. Ide
ali viela siuvėjui. Gyvenimui patalpos 
užpakaly. Nuoma >00, gera sutarus, 
įkainuota skubiam pardavimui. Ap 
žiūrėję įvertinsite gerą pirkinį. 547 
N. Kedzie, SAcrtunento 2-7811.

BEAUTY SHOP *
3 “booths'’, moderniški įrenginiai. 

Gyvenimui patalpa užpakaly. Pui
kioje apylinkėje. Prieinama nuoma, 
gera sutartis. Dėl silpnos sveikatos 
nori skubiai parduoti. nebrnngiai. 
Pamatę įvertinsite gerą pirkinį. Su
sitarimui kreiptis J saviulnką. CA- 
pltol 7-0765 arba ARmitage 6-5383.

GR1L1.-REHTAURANT. Valgykla, 
pilnai įrengta. 18 vietų. Ideali vieta 
porai. Nuoma >70; gera sutartis. Vie
nas negali apseit, nori skubiai par
duoti, nebrangiai — pilna kaina >1, 
500. Pamatę įvertinsite gerą plriknį. 
7033 S. Holsteil St. RAdcliffe 3-9174.

RCBV VALYKLA (Maža). Nėra gy
venimui patalpų, žema nuoma, gera 
sutartis. Ideali vieta siuvėjui. Vienas 
negali apseit, nori skubiai parduoti. 
Apžiūrėję įvertinsite gerą pirkinį. 
8421 \V. lrving Park arba. šaukite 
sav. MUlberry 5-7801.

LIQUOR STORE-PACKAGE GOODS 
& BAR. Daro didelę apyvartą. įsteig
ta prieš 22 ni. Prie persėdimo kam
po. Teisingai įkainuota, nori skubiai 
parduot dėl ligos. Pamatę įvertinsite 
gerą pirkinį. 4601 N. Lincoln Avė. 
arba šaukite savininką — FDgevvn- 
tx-r 4-9109.

REAL ESTATE

AIDUS

“Aidai” padės apsaugoti išsineštąją lietuvybės liepsną, 
gyvenant be tėvynės.

4

Prenumerata: visur 6 dol. metams

Adresas: 680 Bushwick Avė., Broeklyn 21, N. Y.

Įžvelki viduje Dievą neregimą
jį, kurio savybės yra teisingu
mas ir meilė, grožis ir galybė, 
ir tu pats tapsi laimingas ir ne
mirtingas. V. J. Budrikas

FOOD MART — Maisto krautuvė. 
Gera kampinė vieta. Trumpos valan
dos. ’‘Oross'’ pajamų >8,000 į mėne
si. Moderniški {rengimai. Prieinama 
nuoma, gera sutartis. Ideali vieta mė 
slninkul. Parduoda nebrangiai — >3, 
000. Apžiūrėję įvertinsite gerą pirki
nį. 3544 W. Armltage, arba skambin
kite savininkui — BElmont 5-2494.

NEWS AOENCY. 1.100 skaitytojų. 
Išnešiojama popiet. Dėl silpnos svei
katos turi skubiai parduoti, nebran
giai, tik >4,000. Labai pelninga vie
ta. 1528 S. Pulaski. Susitarimui kreip 
tis pas savininką nuo 12 Iki 6. Tel. 
CTtavvford 7-0705.

Daugiausia sutaupysite pirkdami ir 
parduodami per šią įstaigą, nes čia 
rasite pigių ir vertingų namų visoj 
Chicagoj. Teiraukitės:
AL G. BUUDRECKAS 

REAL ESTATE
4081 Archer Avė. (Prie Californijoe) 

Telef. LAfayette 3-3384
MC KINIS 2-ųj butų 4 ir 4 kamb. 
Koklių virtuvė. Spintos. Koklių vo
nia. Apylinkėj 22nd ir California. 
Geroje vietoje. $12,500; įmokėti 
$3,800. SVOBODA, 3739, VV. 26th 
St. LAuiidale 1-7038.

PUTINKITE “DRAUGĄ" REMKITE “DRAUGĄ”.

HELP YVANTED — MALĖ

FDREST VIEW. 4 kamb. namas. 
60 pėdų sklypas (už 30 pėdų skly
pą yra siūlyta $3,600). 2 automob. 
garažas. $9,900; įmokėti $3,500. 
Mokesčiai tik $32. SVOBODA, 
6013 Cermak Rd. BIshop 2-2162.

“DRAUGAS” AGENCY
55 Kast Washiiigtoa Street 

Tel. DEarborn 2-2434

2334 Sounth Oakley Avenne 

Tel. VIrginia 7-6640 ; 7-6641

l—-----mg-tnr- .rti-

HELP WANTED MOTERYS

TYPIST 
Part Time

Excellent Working Cond.
CALL

WHitehall 3-2544
Mrs. Chimal

EXECUTIVE OFFICE 
INTERIORS

GRADUATE CLERK TYPIST
Mušt be willing, 5 days,

$40 to start

JAMES NOVY C0.
3339 W. Jackson NE 8-1400

SWITCHBOARD
and

GENERAL OFFICE

LOGAN FURNITURE MART 
4453 VV. Madison

W O M A N
FOR DAY CLEANING 

For private home
Tel. Village 8 1134

IŠNUOMUOJAMA

Išnuom. butai — 4 ir 6 kambarių. 
Šilima, šiltas vanduo. Apylinkėje 
Marųuette Rd. ir Ashland Avė., 
tel. GRovehill 6-9050.

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai, 
transmisijos ir t. t MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalys. Pirestone padangos.
1934 West 59th Street . Tel. GRovehill 6-9136

M- ČESAS, patyrus auto specialistas

PRANAS SALEMONAVICI.US
504 W. 33rd St. (Arti Normai Avė.)

Susitarimui skambinkite — VIctory 2-3486 
Kainos yra vienos iš žemiausių visame mieste. 

Atdara nuo 6 v. r. iki 10 v. v., taip pat šeštad. 
ir sekmad. nuo 9 v. r. iki 9 vai. vakaro.

20 METŲ PATYRIMO

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA
Didžiausias lituanistikos židinys, lietuvių kultūros paminklas

Iš suprojektuotų 20—21 tomo septyni jau išspausdinti, kiti rengiami. 
Redaktoriai visą LE ruošimo darbą pagal atskiras raides pasiskirstę 
iki galo.

Laikas įsigyti, nes nuo VIII tomo LE bus spausdinama tik prenu
meratoriams. ,

Lengvos sąlygos: įmokėjusiems bent už vieną tomą, visi išėjusieji 
tomai sintiėiatni iš karto. Likusios sumos mokėjimas išdėstomas užsisa
kiusiam priimtinomis dalimis. Vieno tomo kaina J.A. V. $7.76, visur 
kitur $8.00.

Užsakymai siųstini šiuo adresu:
J. KAPOČIUS, LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA,

265 C Street, South Boston 27, Mass.
PASKUBĖKITE — ATSARGOS RIBOTOS 1

TOOL AND DIE 
MAKERS
Califomia Location

Modern, Progressive West Coast Electronics Firm has im- 
mediate openings for highly ųualified Tool and Die 
Makers. 'z . i JI •
These are permanen£, steady Jobs. Working on com- 
mercial telephone carrier equipment.

Work and live on Califomia’s beautiful Peninsula, where 
the cl imate is best by govemment tęst.

Send a summary of your personai and work history to the 
address below and let us help you with any questions you 
may have regarding relocation.

Employment ^Office

LENKURT ELECTRIC 
COMPANY

1105 Ceunly Road, SAN CARLOS, CALIFORNIA
J

BRIGHTON PARKE
Mūrinis — 2 ir 4 kamb., 2 kamb. 

rūsy. Žieminiai langai, sieteliai, 
užuolaidos. Karštu vandeniu apšild. 
2 autom, garažas. Tik $6,500 įmo
kėti.

MURYEL G. BAR0N 
5840 S. Kedzie Av. GRovehill 6-7297

P. STANKOVIAIUS
REAL ĖST. ir IN8UR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

8133 So. Halsfced St 

Ph. DAnnbe 6-S7M 

Padeda plrkltl * parduoti namu* 
dklus, Manius. Parūpina paskolas 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarki 
Imigracijos dokumentus. Ofisas stds
,*as kasdien nuo 10—7.

Išnuom. 2 k. butas, apšildytas. Be 
baldų. 5249 S. Albany Avė. HEm
lock 4-5516. Skambinti po 4 v. v.

ATJTOMOBlliES — TRVCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O 2 I C O S 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
ktllekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
5750 S. WESTF,RN AVF.., RE 7-O5įSS

ĮSIGYKITE DABAR !

Nejud. turto pirldmas-pardavhna.«, hjs 
visokių rūšių apdrauda, Notarijatas1 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS

REAL ESTATE
2735 W. 71st St. — WA1. 5-6015

Prie! pirkdami ar parduodam 
oąmuB, biurais, sklypas ar ūkias 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL BSTATE-INSURAS01 

S405 Wsst 61 St 
WAlhrook 6-6030

PBospeet 8-M7U (vak. to nk—II)

a
INSUk € 0 ■ ■

UPTO-J uLh
FEDERRL 
5RVING

t LOAN AS8N 2202 WE8T CERMAK ROAD 

Tai. VIrginia 7-7747 

JOHN J. KAZANAUSKAa. Pro*.

MUTUAL FEDERAL 
SAVINGS

pataria:
1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų. 

Taupykite nors dalį.

2. Pinigams padėti nereikia važinėti. 
Juos galite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

3. Planingas taupymas visados moka 
gerus dividendus.

Chartered and Superviaed by the U. S. Government

I8TAIOO8 VALANDOS: Kasdien nuo 9-toa ryto Iki B vai. po pietų. Koto. 
nuo 9-too vai. ryto Iki 8 vai. vak. šeštad nuo » vai. ryto Iki 1 vai. po 
pietą. Trečlad. visai neatidaroma.

NEW HORIZONS
AT

LENKURT
»

. MECHANICAL ENGINEERING 
DESIGN DRAFTING

ELECTROHIC PROTOTYPE 
CONSTRUCTIOM TECHMICIAHS

A limited number of men who are experienced in the 
tnechanical design of eleetronie aasemblies can now ad- 
vance to semi-professional or professional status with 
one of the world’s lieding eleetronie firma.
If vou are an electro-mechanical design draftsman or have 
eleetronie prototype conatruction experlence and have done 
drafting you may qualify for one of these positions.
Here ia your chance to advance in a position that calls 
for good experience rather than college degrees. If you 
are not satisfied with your present chances for personai 
growth and development, oontact MR. FOSTER now at:

LENKURT ELECTRIC CO
H0S County Road, SAN CARLOS, CALIFORNIA

HELP WANTED MOTERYS

ATTENTION .
JANIJARY GkADIJATES 

BRGINNERS 
GEN. OFC. - TELLERS 

CASHIERS
Congenial working conditions 
with long establishcd South- 
vvest Financial Inatitution.

40 HOUR WEEK 
Detail expericnce, age, marital 
status and referencea, for in- 
tervievv.

ARCHER-HOYNE 
FEDERAL SAVINGS &

LOAN ASSN.
3521 Archer Avė.

FE 6-1234

WAITRESSES WANTED
FULL OR PART TIME 

Steady work. Good wages.

Apply PETER PAN
4733 West Madison St.

VYRAI IR MOTERYS

MAN WANTED
FOR INSURANCE AGENT

Age 25 to 45 for collecting estab.
insurance route. No exp necessary. 
$85 per wk. plūs eommission.

FEMALESTENO
5’/2 day wk., pleasant conditions, 

many company benefits.
For appointment call

Mldway 3-7161

BUILDING & REMODELING
NAMŲ STATYBA

V. ŠIMKUS 

{vairūs pataisymai Ir pardavimas.
Jei norite pirkti ar užsakyti namą, 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

Susltui-tl šaukite REllanee 5-8202
nuo 5 vai. p. p. kasdien, ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 vai.

Adresas: 4645 S. Keating Avė.
CHICAGO 82, ILLINOIS

AHTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 Wesl 7lst Street

BUILDING CONTKACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881
....................

g

Kss, perkant arba parduodant na 
mus, norit egilnlngo Ir Uetuvllkat 
nuoširdaus patarnavimo krelpkitSs I

VENTA REAL ESTATE
4409 8. Falrfleld. teL LAI. 3-8881

Vai. Kasdien nuo S—11 Ir 4—7 vai 
vak. SeAtad. nuo t v. r. Iki 1 V. v 

Trečludlnelals uldarrt*

Kas nori namų. farmų Ir biznių, 
pirkti bet parduoti, kas nori biznių 
knygas suvesti, INGOMF, TAKSUS 
l’2PnJ)YTI. Jums nuoširdžiai patar- 
riaus ir pagelbės.

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
•OI6 S. Cottage Grove Avė., Chicago 

Tel. HUdAon 3-7828
Namų PRo*l»ect 8-2530

, BATU;ENAI BRIGHTON PARKE
Maisto produktų krautuvė su mūri
niu kampiniu namu. 6 k. užpakaly. 
Rūsys. Centr. šildymas. Labai geras 
namas ir biznis. Pulki vieta. Parduo 
dama skubiai lę pigiai.
Ant kampinio 50 pėilų sklypo. Mūro 
namas su centrai, šildymu. 2 po 4 k. 
krautuve ir didžiulis mūrinis gara
žas iš kurto galima padaryti dar 2 
butus. Dabar pajamų >280 Kaina tik 
>21,000.

VENTA REAL ESTATE 
4409 So. FAIRFIELD AVĖ.

Tel. LAfayette 3-3881

DARBO TEISEt ŽODYNĖLIS
Spaudai paršuošė Pr. Bulaitis

ANGLIŠKŲ ŽODŽIŲ BEI IŠSIREIŠ- 
KIMŲ PAAIŠKINIMAI

štame ŽODYNĖLYJE telpa tlf 
anglų kalba žodžiai bei Išsireiškimai 
kurie yra įgavę speclallnę reikšmę; 
kai kurie paimti Iš veikiančių įsta
tymų. Spausdinami žodžiai anglų 
kalba Ir patiekti platūs paaiškinimai 
lietuvių kalba.

Leidinya 116 pnal. Kaina $1.00.
Pinigus su užsakymais siųsti: 

•‘DRAUGAS”
1884 8. Oakley Ave^

Chicago 8. m.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiĮ-
LIETUVIU STATYBOS Į 

BENDROVE £

M U RA S i
BUILDERS, INC. > =

x Stato gyvenamuosius na- 5 

3 mus, ofisus ir krautuves pa- = 
s gal standartinius planus ar = 
s individualinius pageidavimus. = 

Įvairūs patarimai staty- = 
bos bei finansavimo reika- = 
lala, skiciniai planai ir na- = 
mų įkainavimas nemokamai. = 

Statybos reikalais kreiptis = 
į reikalų vedėja šiuo adresu: S

JONAS STANKUS|
kasdien nuo 4 vai. popiet. S 
TeL PRospect 8-2013 arba =

LUdlotv 6-3580. =
6800 SO. CAMPBELL AVE^ = 

Chicago 29, Illinois =
7illlllllllllllllllllllllllUlllllliuUlUlllllliS

MISCELLANEOUS 
(vairūs Dalykai

Savininkas parduoda 1^ aug$. 

medin) 2-ju butų namą. 4 k. 
apačioj, 5 viršuj. Apžiūrėti su

sitarus: HUdson 8-1342.

Norintieji turėti daugiau žinių 
apie Socialinį Draudimą — akai 
tykite neseniai išėjusią Iš spaudos 
knygelę —

PENSIJOS IR PAŠALPOS
šioj knygelėj telpa: I. Senatvės

pensijos Ir palikuonių pašalpos. 
H. Nelaimingų atsitikimų kompensa
cijos.

šioj knygelėj atspausdintas JAV 
Socialinio Draudimo įstatymas su vi
sais naujausiais papildymais Ir pa
aiškinimais. Be to. čia įdėta JAV 
Nelaimingų atsitikimų kompensaci
jų atskiruose steltuose paaiškinimai 
su lentelėmis. (
Kaina 60 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti:

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, ūl.

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudoa. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlhrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
6D00 S. Ashland Avė., Chlcagn 36, III.

ŠILDYMAS
A. Stančianskas ir A. Lapkaa

Instoliuoja visų geriausių Ameri
kon firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 
Tel. OLympic 2-9311 nuo 8 vai.

ryto iki 5 vai. vakaro.
Telef. nuo 5 vai. vak.: OLympic 

2-6752 ir OLympic 2-8492

P LU M B I N G
Licensed, bonded plumbers

lok* darbas nėra didelis ar mažas, 
šaukite dabar. Kalbame lietuviškai 

Tel. REpubllc 7-0844 
WAIbrook 5-3451

Perskaitė “Draugą”, duokite 

kitiems! Pirkit Apsaugos Bonus!

I



Ketvirtadienis, vasario 9, 1956

Brooklyn, N. Y.
Brooklyno Piliečių Klubas 

suka nauja linkme

Pagaliau Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klubo nariai susiprato. 
Sausio 6 d. gausiame metiniame 
susirinkime perdavė klubo va
dovybę naujam pirmininkui Sta 
siui Gudui ir sekretoriui Jonui 
Šileikiui.

Pirmininkas perimdamas pa
reigas pažymėjo:

1) Klubas perimamas labai 
sunkiose sąlygose. Valdžia gra
so neduoti leidimo ne tik šo
kiams, bet ir restoranui, kaip 
pblitiškai nepatikimam.

2) Klubo vardas lietuviškoje 
visuomenėje dėl jo vadovybės 
buvus o paraudimo pašlijęs.

3) Klubas paskutiniuosius me 
tus veikė su nemažais nubsto- 
liais.

Pirmininkas S. Gudas įsak
miai pabrėžė, kad siekiant klu
bo gerovės bus:

a) šalinamas betkoks politinis 
atspalvis. Klubo konstitucija 
nenumato jokio politinio skal
dymosi. Klubas visų padorių 
Amerikos lietuvių įstaiga.

b) stengiamasi ugdyti klubo 
narių tarpe savitarpį bičiulišku- 
mą ir siekiama klubą didinti 
naujais nariais.

c) Dedamos visos pastangos 
klubą padaryti visų nekomunis
tinių organizacijų susirinkimų 
bei pobūvių kultūringa vieta.

Susirinkimas šiems užsimoji
mams entuziastingai pritarė. Ta 
pačia proga iškilmingai buVo 
prisaikdinti keturi nauji nariai: 
Ričardas Kontrimas, Vytautas 
Alksninis, Algis Alksninis ir 
Juozas Sodaitis. Klubas nuošir
džiai laukia naujų narių. Klubo 
nariai gali būti visi vyrai lietu
viai, kurie dar nėra peržengę 
45 metų.

Susirinkimas vienbalsiai pri
ėmė pasiūlymą paaukoti bolše
vikų pavergtos Lietuvos laisvi
nimo reikalams $25, besiartinan 
čios Vasario 16 proga. Auką į- 
teikti per Alto New Yorko sky
rių. ' Minijos Alkis

KANADOJE
Vancouver, B. C.

Nauja LB apylinkės valdybe

Naujai išrinkta KLB Britų 
Kolumbijos apylinkės valdyba 
savo posėdyje pasiskirstė parei
gomis : pirmininkas antriems me 
tams — adv. Jonas J. Justis, 
sekretorius — Adomas Kaulius, 
ižd. — Pianas Judickas, paren
gimų vadovas — Jonas Treška, 
valdybos narys — Petras Baro
nas. Vasario 16 gimnazijos 88 
rėmėjų būrelio vadove antrus 
metus sutiko būti Aldona Baro
nienė. Tautos Fondo įgaliotiniu 
yra Kazmieras Skrinskas. Val
dybos raštinėg adresas: Suite 
22, Tunstall Building, 709 Duns- 
muir Str., Vancouver 1, B. C. 
Telefonas PAcific 4511.

Vasario 16 minėjimas

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimą vasario 19 d. 
rengia jungtinėmis jėgomis 
KLB Britų Kolumbijos apylinkė 
ir KLT Vancouverio skyrius. 
Pamaldos bus 11:30 vai. ryto 
šv. Patriko Romos katalikų baž 
nyčioje, 116 E. 12th Avė. (kam- 
pat 12th Avė. ir Main Str.). 
2:30 vai. p. p. įvyks Blue Danu- 
be Hali, 1806 E. Hastings Str., 
iškilmingas minėjimas su meni

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

ne programa. Po minėjimo — 
kavutė. Surinktos aukos *eis 
Tautos Fondu’. Visi Britų Ko
lumbijos lietuviai nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti.

Užgavėnių vakaras

Paskutinis lietuvių subuvimas 
prieš gavėnią bus vasario 11 d. 
(šeštadenį) Jugoslavų Kultūros 
namuose. Pasilinksminimo pra
džia — 8 vai. vak.

Žmogžudystės byla

Kanadietis James Guthrie yra 
kaltinamas nužudymu savo šei
mininkės. Jam gresia mirties 
bausmė, jei nebūtų išteisintas. 
Savo gynėju jis pas rinko lietu
vį advokatą Joną J. Justį. Teis
mo .posėdžiai, kuriuose parody
mus duos apie 50 liudininkų, už
sitęs apie savaitę.

- Trumpai

— Dvynukų, dviejų sūnų, su
silaukė Edita ir Feliksas Das- 
kiai :š Haney, B. C.

— Vladas Meškauskas, kuris 
švenčių metu lankėsi Hamiltone, 
Gntario, sugrįžo atgal į Van- 
couverį.

— Adv. Jonas J. Justis grįžo 
iš kelionės po Washingtono, O- 
regono, Kalifornijos ir Nevados

3E
SELFVlNIi v SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH D AMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBR00K 5-8202 
Vasario (February) men. 9, 10 ir II dienoms

BISUUIT THREE STAR COGNAC Ftfth -$4..98

METAXA BKANDY Fifth 4.99

MOQUIN 10 YR. OLD BRANDY. Im-

ported. FRtti 3.98
GRAIN ALUOHOL, 190 PROOF USP rifth $4.89
PEPPEK.MINT SC1INAPPS LIUUEUR

* Fifth 2-79

SLIVOVITZ 8 YR OLD. Imported. Fifth g.75
CINZANO VERMOUTH*

Sweet or Dry Fifth $1.39

ASSORTED GERMAN W1NES Fifth $1.19

IMPORTED FORT WINE Fifth 1.29

IIEINEKENS IMPORTED BEER. 

of 24 bottles
Case

7.25

Cicero, III.
Iškilmingai palaidotas Antanas 

Vaicekauskas

Ankstyvą vasario 1 d. rytą 
laidotuvių dalyviai atvyko į 
koplyčią, 1446 So. 50th Avė., 
atiduoti pagarbą velioniui An
tanui Vaicekauskui. Laidotuvių 
direktorius Alfred Vance tvar
kė laidotuves. Karsto nešėjai, 
Chicagog Lietuvių Draugijos na
riai stovėjo savo vietose.

Kun. S. Gaučas vadovavo pa
maldoms Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje. Vargonais grojo A. 
Mondcika.

Po pamaldų velionies palaikai ;
palydėti į šv. Kazimiero kapi- * " 
nes. Liūdinčios šeimos vardu 
laidotuvių direktorius A. Vance 
visiems laidotuvių dalyviams ta- ĮC‘ 
rė padėkos žodį ir visus užpra
šė pietų į šv. Antano parapijos 
salę.

Dvilaitenė ir Kairienė patie
kė šiltus užkandžius. Buvo šau
ni puota.

Jono S. Brevickio darbo 

sukaktis

Jonas S; Brevickis mini 45 m. 
sukaktį, kai dirba Westcm Elec 
tric kompahijojc. Jonas pradė
jo dirbti būdamas vaiku. Nori 
išeiti iš darbo, bet nepaleidžia, 
nes jaunas ir gerai atrodo.

Jonas yra gero būdo ir ilgų 
metų darbe turi plačias pažin
tis. Taip pat turi nuosavybę 
prie gražaus ežero VVisconsin 
valstybėje. Gavęs pensiją jis 
ten su savo žmonele praleis se
natvės dieneles. Linkiu sveikam 
to sulaukti ir linksmai gyventi, 
tik nepamiršk savo Cicero mies
to, nes čia j>rabėgo tavo jaunos 
dienos. J. S. Breveckis gerai 
pažįsta J. F. Kinibarką. Tad 
rinkimų dieną, balandžio 3, bal-1 
suos ne tik pats. bet ir jo drau
gai už J. F. Kimbarką, kandi-, 
datą J Cicero miesto asesoriaus 
postą K, P. Ue'eikis

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

ilgiau gyvensi.
Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta į United 

States Gov. Bonds iy Veteranų paskolas, kurios yra 60% 

garantuotos United States Government, kas ir padaro

9
STANDARD stipriausią Taupymo įstaigą visoje Amerikoje.

Turtas virš..............................#57,000,000.00
Atsargos Fondas.......................#4,500,000.00

CHARTERKD AND SUPERVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT 

Member of Frderal Savings and Loan Insurance Corporation 

JUSTIN MACKIKWICH, Presldent

Įstaigon valandos: Kasdien. įskaitant, šeštadienius nuo 9 vai. 
ryto iki 4 vai. pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma.

STANDARD FEDERAL SAVINGS
JtPVTIS

AND LOAN ASSOCIATION

'''įHiltilf /nllHlifįii 4192 ARCHCR AVI., CHICAGO 32, 
PHONI- Vlrginio 7-1141 .. .

valstybes bei Meksiką.
— Antanas Daraškevičius 

sunk ai serga I goninėje.

— Tarybos ir Bendruomenės 
surengta kalėdinė eglutė vai
kams ir Naujų Metų sutikimas 
suaugusiems praėjo su pasise
kimu. - J.

Sudburv, Ont.
Gražus pobūvis

Irena ir Karolis Balčiūnai ir 
Alfonsas Valaitis, visi drauge, 
iškilmingai atšventė savo gim
tadienius. Ta proga įvyko ir ka
lėdojimas. Šv. Karolio berniukų 
kolegijos salėje, kuri tam buvo 

■ labai skoningai išpuošta, prie 
gėlėmis išpuoštų stalų vaišinosi 
apie 70 svečių. Pirmasis svei
kinimo žodį tarė kun. A. Sa
bas. Tuoj po jo žodžio buvo su
giedota “Ilgiausių metų’’ solem 
nizantams. Toliau sveikino K.

A. A.

BARBORA ONA 
MARAUSKAS 
(Verpečinskaitė)

Gyveno 4505 S. Hermitage 
Avė.

Mirė vas. 7 d.,195G. 12:50 vai. 
ryto. sulaukus puses amžiaus.

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime

2 sūnūs: Alfred. marti Evelyri 
ir Anthony, marti Ellzabeth, 2 
anūkai: William ir Anthony, ki
ti giminės, draugai ir pažįsta
mi.

Kūnas pašarvotas John E. 
Kudeikio koplyčioje 4605 S. Her 
mitage Avė.

■Laidotuvės įvyks penktad. 
vas. 10 d., iš koplyčias S:30 vai. 
ryto bus atlydėta į šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje )- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės įsielą Po pamaldi! bus 
nulydėta j Šv. Kazimiero kapi
nes

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

Nuliūdę: sūnūs, marčios ir a- 
nūkai.

laidotuvių direktorius John 
P. Eudęikis. Tel. YArdM 7-1741.

;Daunys ir R. Bagdonas. Solem- 
nizantų vardu padėkos žodį ta
ke Irena Balčiūnienė. Po oficia
liosios dalies buvo šokiai, ku
riems grojo gitara, akordeonas 
ir rinktinių plokštelių muzika. 
Pobūvis praėjo labai pakilioj 
nuotaikoj. Tai pirmas tokio sti
liaus pobūvis mūsų kolonijoj.

S
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TELEVIZIJOS
i

r Radio Aparatų Taisymas
Sąžininga* ir garantuotas darbu 
M. RIMKUS, 4617 S. Savryer St 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-303'

t
A.A- -

JUOZAPAS ASTRAUSKIS
Gyveno 125 East 104th Bt. 

Anksčiau gyvenęs 1908 Ruble 
St. *

Mirė vas. 7 d., 1956. 3:10
vai. p.p., sulaukęs senatvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel
šių apskričio. Plungės miesto.

Amerikoje išgyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
brolis Paul Astrauskis, jo žmo
na Barbara. Brolių dukterys: 
Aniceta Steponavičius. Helen 
ltoman, Victoria Talocko Stel. 
la Jerkins. Martha TUchkus, 
Barbara Valentas ir jų šeimos. 
3 pusseserės): Dora Drasitis, 
Domicėlė Stirblis, Magdalena 
Valauskas ir jų šeimos, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.*

Kūnas bus, pašarvotas 2 v. 
p.p. Bukausko koplyčioje 10821 
S. Michigan Avė.

T aidot. įvyks šešt. vas. 11 d., 
iš koplyčios 8:45 vai. ryto bus 
nulydėtas Į Visų, šventų para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks ge 
dulingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: brolis ir kiti gimi
nės.

Laidotuvių direktorius L. Bu 
kauskas. Tel. Commodore 4- 
2228.

'! i .... ' J ,
Ponioms Bakaitienei ir Prismantienei, ju 

mamytėms mirus, reiškiame nuoširdžią užuo
jautą. /

SV. JURGIO PARAP. CHORAS IR VADAS

A. A
ONA BRAZAUSKIENE

BARDAUSKAITfi
Gyveno 4558 S. Paulina St. Tel. Vlrgiuia 7-8184

Mirė ta.snrio 7 4., 1950, 6:20 vai. vak., sulaukus puses amžiaus. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Raseinių apskr., Kražių parapijos.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys Martha ir Jean Btish, 

žentus Joaepli, .'t anūkai; Stanley, Alau ir.Joseph; 2 seserys: Ma
ri joną I aiuosaitiene su šeima ir Rozalija Urbonienė su šeima, 2 
stogerkos: Ona Brazauskienė su šeima, gyvenanti Gary, Ind., ir 
Emilija Petkiene su šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Šv. Elzbietos Draug., šv. Monikos Našlių Draug., ir 
Garsaus \ ardo Lietuvaičių Draug. Buvo amžina narė Šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų Draug.

Kūnas pašarvotas Žudyekio koplyčioje, 1646 W. 46th St. 
laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 11 d., iš koplyčios 10 vai. 

ryto bus atlydėta į. šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldJs už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydta į 
Šv. Kazimiero kapinės.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

. Nuliūdę: DUKTERYS, ŽENTAS IR ANŪKAI
laidotuvių direktorius Z. Zudyckas. Tel. YArds 7-0781.

• t ,

MBIOTE TIESIOG MUO 
MR. NELSON

- SAVININKO —

SAINT CASIMIR 

MONUMENT CO 

>914 Wm» 11 Ith SItmI
Vienai blokai nuo kapinių.

Didilandaa pamindama plaaų 
paairinUaaa iiiaata.

Talei CEdarcrest 3-6335

t
A. A.

MALIJONA VIRŠILA 
Jakshaitė

Gyveno 3200 S. Oreen St. 
Mirė vas. 7 d., 1956, fo vai.

vak., sulaukus pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Pa

nevėžio apskričio. Kupiškio pa
rapijos. Akmenų kaimo.

Amerikoje išgyveno 40 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Jean BJelland, sūnus lto- 
bert Peter. marti Nellie, anū
kės Robertą ir Elzbieta. Marti 
Viktorija Viršija, brolis Kazi
mieras Jakšius, brolienė Ona, 
brolio sūnus Albert, jo žmona 
Helen. pusbrolis \ Dr. Paul Žal
tys, jo žmona Paulina ir jų sū
nus Richard, švogeris Jonas 
Kazlauskas, Jo vaikai: Nellie
Gėris, jos vyras Peter, jų vai
kai — Carol ir 1-arry ir Peter 
Kazlauskas, jo žmona Harrtet, 
giminaitė Joscphine Polonis, ki 
tl giminės, draugai ir pažįsta
mi. Lietuvoje liko dvi seserys: 
Ona .Ogulls, vyras Petras ir jų 
šeima ir Valerija.

Priklausė Liet. Keistučio Pa 
šalpos Klubui.

Kūnas pašarvotas Jurgio F. 
Rudmino koplyčioje 3319 S. Li
tuanika Avė.

Laidotuvės Įvyks, šešt.. vas. 
11 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėta į šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: duktė, sūnus, mar
čios ir anūkės;.

laidotuvių direktorius Jurgis 
F. Rudminas. YArds 7-1138.

A. A.
ANTANAS ABROMAVIČIUS

Gyveno 6839 S. Campbell 
Av’O.

Mirė vas. 7 d., 1956, 11:30 
vai. vak., sulaukęs senatvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiau
lių apskričio, Kuršėnų parapi
jos, ir miestelio.

Amerikoje Išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

3 dukterys: Konstancija, žen
tas Kazimieras Dargis; Sttella, 
žentas Juozapas Walavlch; ir 
Anna, 2 anūkai: Leoną Aus- 
ton, jos vyras Chester ir Robert 
Walavlch; 2 seserys: Anna Ro
bis ir Theodora Auškalnlenė ir 
švogerka Barbara Norvaišienė 
su šeima; 2 pusbroliai: .n tanas 
Chesko Ir Steponas Bugy Ir jų 
šeimos.

Priklausė šv. Vardo Draugi
jai ir 8.L.R.K.A.’ 163 Kp.

Kūnas pašarvotas Joseph 
McPhee koplyčioje 7133 S. 
Western Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad. vas. 
11 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus nulydėtas į švenč. Pane
lės Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje Įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: dukterys, žentai,
anūkai ir kiti giminės.

laidotuvių direktorius Jo
seph McPhee. Tel. PRospect 
6-0776.

V1ODČSIO VALANDOJ

MAŽEIKA » EVANS
LAIDOTUVIŲ DOtBKTOBlAI'

6845 S. Western — 3 atskiros air-cond. koplyčios
RBpnMfe 7*6606 — 7*8661 Automobiliams vista 

Ttoma, kurt* <yv«n» kito** miesto dalyse; gausim*
koplyčią arčiau jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
' LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERH AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRevehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

JOHN F. ELDE1K1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patam*- M«s turime koplyčia,
dmas dieną Ir nak- įįįT riųo#® Chlcago* b

4, Reikale kaukite Roeelaado dalyse ir

rnufl- "Bojau patarnaujant*

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 8-3372

AHTAHAS M. PRILUPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. IMtRIt
659 Weet 18th STREET Tel SEeley 8-6711,

ALFREDAS TAME
m WOODSIDE Kd„ Riverride, DL TpL OLymptc 2^i2«

POVILAS J. MMKAB
3334 S. HALSTRD STREET TeL VArd> 71911

LEOąARDASF.M<A»S«AS
10321 S. MICmOAN AVĖ. Tel. COimnodore 4-2223

JURGIS F. RUDMIN
3319 S, LITUANICA AVĖ. Tri. VArds 7-1138-1139

_
1446 S. 501h AVĖ., CICERO, m. TcL OLjmplc 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET BEpabOo 7-12131

2314 W 23rd PLACE Virgiui* 7-6672,
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X Kušytojas Albinas Valen
tinas papildė ir pertvarkė 6 
veiksmų chroniknę dramą 
"Prieš srovę”, kuri Marijos 
Augštesniosios Mokyklos sce
noje statoma kovo 3—4 dieno
mis. Pertvarkant gerai išstudi- 
įuoti baudžiavas laikai, dar 
stipriau išryškintas kun. A. 
Strazdelio asmuo, aplinka ir 
darbai. Dekoracijas gamina 
jaunas ir gabus dailn.nkas J. 
dapkus.

X Chicaerc". Lietuvi” Ben
druomenė' N ori b SidV. ar vii n- 
ke~. vahlvb** Išrinkta: p’rminin-

X T. T. Marijonų vienuolyne 
ir “Draugo” spaustuvės staty
tos reikalams vasario 12 d. T.
T. Marijonų Bendradarbių lo 
skyrius reng'a šaunią vakarie
nę su įdomia programa. Skani 
vakarienė bus §v. Jurgio para
pijos salėje, Bridgeport. Sky-
raus pirm. Elzbieta Ssm’enė, Įkns U. Pračka'la, vicepirm. J 
v'cepirm. Marija Mellvenė, Žemairienė sekretorių- J. Kui- 
rašt. Ona Banienė, ižd Eizbie-|nys. ižd'-mkas A. Griškėnas. 
ta Stanevič’enė, U. Petrait'e^ė narv-, L. Kriaučiūnas. Kaudi- 
ir kitos komisijos narės dau^ data’ — J. Kam nskas. A. Stei- 
rūpinasi, kad paren<rmas būtų kūnas ir W. Struoga. I kontro- 
peln'ngas. Stasys Pieža, vienas lėf. kom siia išrinkt' šie a^me- 
iš Chicagos American redakto- nys: V. Bašinskas. M. Klikna, 
rių, parodys įdomią filmą. Sky- P- Žemaitis ir N. Reikalas. 
r>aus valdyba ir komisija visus

t i J Ei i R ASTU DRAUGAS, CHjCAGO, • ILlINOTS

MERAS RICHARD DALEY PRIIMA KVIETIMUS

Vasario 12,d. tarp 1:00 ir 7:00 valandos po pietų Bt. 
rengia tarptautinio pobūdžio pobūvį. Lietuvių, airiu, 
sios tipiškus “tautinius kailinis”, kuriuose bus įren 
niai valgiai”. “Lietuvių kaimeliurūpinasi p. Jieva 
p. Ona Kessler. Aliee Stepbens trio padainuos, o “A 
kiną — L. Miekas, .loan Kessler. Patarimų gauta iš 
moji iš kairės yra Jieva Simmerman, lietuvių skyriaus 
Richard Daley, kuris priima pakvietimus dalyvauti 
School auditorijoj.

Philip nugštesnėsės berniukų mokyklos motinų klubas 
italų, slavokų ir lenkų veikėjos via suorgauizavu- 

gtos įvairių rankdarbių ir dailės parodėlės ir “tauti- 
Siiiiiiieriiian (Kazlauskaitė). Jai padedu p. Kairienė, 
teities“ šokėjai šoks tautinius šokius. Ta:p pat tal- 
p. J. Daužvaidienės ir S. Malas. Šioj nuotraukoj pir- 
pinnininkė. Viduryje kun. Mark Dennehy ir mėtas 

šiame įdomiame parengime, kuris bus St. Philip lligli

KAS KĄ IR KUR
—ŠAULĮ V KLUBO UŽGAVĖNIŲ

BAI.IIS įvyks fteštadienį vasario 
m. 11 d., Lietuvių Auditorijoje. 
Komedija “KUR6IAS ZhjNTAi" 
B. Jonušo orkestras. Gėrimų bu
fetas. Kasa veikia nuo 6 v.v. Vai- 
d’rimo pradžia 7 vai. Suaugusieji 

i aukota S 1.50. studentai ir moks
leiviai 75 centus. «

I A

kviečia atsilankyti į vakarienę 
ir pagelbėti pastatyti vienuoly
ną ir “Draugo” soaustuvę. Mi
nimi pastatai kyla Chicagoje, 
63-čioje gatvėje prie Kilbourn 
St.

X Vincentas ir Stanislava 
Petkai, 926 W. 52 St., vasario 
14 d. švęs 47 metų laimingo 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Tą dieną jų sūnus kunigas Le
onas Petkus atnašaus šv. ML 
šias savo tėvelių intencija Šv. 
Kristinos parapijos bažnyčioje, 
kur jis yra vikaru. Petkai iš
augino pavyzdingą šeimą. Yra 
draugijų rėmėjai, seni Šv. Kry
žiaus paraniics nariai ir ilga
mečiai "Draugo” skaitytojai 
bei rėmėjai. Plačioji visuome
nė linki jiems sulaukti mote
rystės auksinį jubilėjų.

X Dr. Jurgis Sadauskas pa
skirtas Downev, III., veteranų 
ligoninės gydytojų štabo nariu. 
Pirmiau gydytojo darbą dirbo 
St. Joseph, Joliet, TU., Auna- 
polis, Md., Columbus. Oh'o. ir 
Rochestcr, N. Y., ligoninėse. 
Prieš atvykstant į Dovvaney, 
jis buvo Lincoln State School, 
Lincoln, III., gydytojų štabo 
narys.

X Marija Elena Giedraitytė, 
Antano ir Alvainos Giedraičių 
duktė, pakrikštyta vasario 5 
d. Švč. P. Marijos parapijos 
bažnyčioje. Kūmai — Juozapi- 
na Viliūnas ir Ted. Kramer. 
Kun. Yerks (Jurkšas) suteikė 
kūdikiui Krikšto sakramentą.

i

X Pranas ir Antanina Juš
kai, Bridgeporto lietuvių kolo
nijos veikėjai, po trijų savaičių 
atostogų Floridoje, šį sekma
dienį grįžta namo.

KVIEČIA Į LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES MINĖJIMĄ

X Mokytojai p vs'keitė Prie 
Šv. Mykolo parapijos Chicagos 
Lietuvių. Bendruomenės North 
Sidės apyl’nkės suorganizuo
toji šeštadieninėje mokykloje 
paskutiniu, metu dirbo mokyto
ja E. Vilimaitė. Dabar šias pa
reigas. perėmė mokyt. Liudas 
Kriaučiūnas. Bendruomenės val
dyba E. Vilimaitei taria didelę 
padėką už pedagoginį darbą, o 
Kriaučiūnui linki sėkmingo 
darbo.

X švč. P. Marijos Gimimo 
parapijos choras, vadovauja
mas muz. A. G;edraičio, giedos 
Missa Exultate Deo vasario 12 
d. 10:45 vai. (per sumą) Švč. 
P. MarijoS Gimimo parapijos 
bažnyčioje, minint Lietuvos ne
priklausomybės šventę. Solistas 
Algirdas Brazis per Offerto- 
rium sugiedos Mozarto Avė 
Verum.

X Lietuvių Bendruomenė nu
tarė remti studentų leidžiamą 
anglų kalba informacinį leidi
nį. “Lituanus”. Visom apylin
kėm išsiuntinėtas pranešimas 
prašant skirti dalį pajamų Li
tuanus” leidimui. Tikimasi, jog 
LB apylinkės įvertins “Litua
nus” reikšmę ir “Lituanus” jau 
artimoje ateityje susilauks tin
kamos paramos.

x Valerija Bučnienė, 6930 
So. Talman Avė., draugijų vei
kėja, sunkiai susižeidė pasly
dus gatvėje. Gydosi namuose. 
Ji yra Šv. Kazimiero Seserų Rė
mėjų 1 skyriaus pirmininkė.

X Barbora Norbutienė, Town 
of Lake kolonijos gyventoja, 
jau kelintus metus serga ir da
bar yra Billings ligoninėje. B. 
Norbutienė yra gerų darbų rė
mėja. Artimieji ir draugės lin
ki jai pasveikti.

X Klara Petkus, 926 W. 52 
St., tarnybiniais reikalais išvy
ko į New Yorką.

X Kleivui Matusevičiui yra 
svarbus laiškas “Draugo” ad
ministracijoje.

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

, — Aleksandras ir Vincenta 
Andriuškai, šiuo metu gyveną 
Nanticoke, Pa., vasario 12 d. 
mini vedybinio gyvenimo auk
sinį jubilėjų. Iškilmingos pa
maldos ir jubiliatų palaimini
mas bus Šv. Pranciškaus baž
nyčioj, dviem sūnums kuni
gams (kun. Jurgiui Andriuš
kai, ir kun. Vincentui Andriuš
kai, MIC) dalyvaujant. Abu 
yra atvykę Amerikon prieš 52 
metus ir veik visą laiką gyve
no Worcester, Mass., kur daug 
metu laikė maisto krautuvę. Ne 
seniai persikėlė į Nanticoke, 
Pa., kur jų. vyresnysis sūnus 
kun. Jurgis darbuojasi. Jubi
liatas Aleksandras yra gimęs 
ir augęs Radviliškyje, o Vin
centa — Ramygaloj.

DIDŽ. BRITANIJOJ
— Didž. Britanijos lietuvių 

katalikų kongresas. Nors lietu
viai Didž. Britanijoje gyvena 
gerokai išsiskirstę, tačiau jie 
laikas nuo laiko susirenka ir 
tautinių ir religinių švenčių 
progomis. Iš visų vietų suva
žiavę, jie aktyviai dalyvauja 
oficialioje programoje, o likusį 
laiką išnaudoja pasikalbėji
mams, pasitarimams, naujų 
pažinčių užmezgimui.

1954 m. rudenį Bradforde 
buvo suorganizuota pirmoji di
desnio masto lietuvių katalikų 
šventė, kuri paliko gražių at
minimų. Šiais metais sumanyta 
Lietuvių Sodyboje sušaukti 
pirmąjį D. Britanijos lietuvių 
katalikų kongresą, kuriam ve
damoji mintis parinkta — už 
geresnį pasaulį. Kongreso me
tu, kuris įvyks Sekminių pir
mąją dieną pontifikalines Mi
šias aukos vysk. V. Padolskis. 
Prof. Z. Ivinskis skaitys pa
skaitą apie tremties paskirtį

CHICAGOS ŽINIOS
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darbus. Visa tai įvykdyti reika
lingos sukaupti lėšos. Tautiečiai iš 
spaudos apie tai jau žino. Reikia 
tikėtis, kad kiekvienas savo parei
gą atliks paremdamas tuo L. Bend 
ruomenės darbus savo įnašu.

Town of Lake apylinkės tautie
čiai solidarumo mokesčius kiekvie
nu laiku gali ansumkėti pas iždi
ninką N. Zi^nč^nska maisto 
k»,nutl'”ėė». 4’t’jl <3n MormJĮage 
Avė. Te'ef.: VArds 7-4301.

LB Twn of Lake aini. valdyba
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Dan Kuraitis, Chicagos Lietuvių 
Tarybos pirmininkas, grįžo iš ato
stogų ir visus * kviečia j Lietuvos 
Nepriklausomybės įntiiėjing). Lietu
vos Nepriklausomybės atgavimo mi
nėjimas bus Marijos Augštesniosios 
mokyklos salėje, Chicagoje.

Dan Kuraitis būdamas ir atosto
gose neužmiršo Lietuvos reikalų. 
Sausio 14 d. Miami Beaeb, Florida, 
vietos ir atostogaujantiems lietu
viams rodė filmą iš Chicagos lietu
vių gyvenimo ir savo kelionių jmj 
įvairius kraštus. Th proga Dan Ku
raitis pasakė susirinkusiems patrio
tinę kalbą ir susirinkusieji suaukojo 
Chicagos Lietuvių Tarybai — Lie
tuvos Isisvuiiujo reikalams $8S5b,

Devyni jaunuoliai teisiami 
už žmogžudystę

Vas. mėn. 6 d. prasidėjo de
vynių jaunuolių teismas už 
žmogžudystes, kurie neseniai bu 
vo sujaudinę visą Chicagą. Jau
niausias iš jų yra 15 metų, o 
visi kiti tarp 17 ir 18 m. am
žiaus. Valstybės gynėjas Her- 
bert Barsy įspėjo prisiekusiuo
sius, kad jei jaunuoliai bus ras
ti kalti, gali būti baudžiami vi
somis trimis bausmėmis: mir
ties bausme elektros kėdėje, ka
lėjimu iki gyvos galvos ir kalė
jimu nuo 14 iki 199 metų. Bar
sy tačiau nereikalavo atleisti 
prisiekusiuosius, kurie dėl reli
ginių įsitikinimų ar sąžinės akru 
pulų negali reikalauti mirties 
bausmės. Iš to daroma išvada, 
kad mirties bausmės nebus rei
kalaujama.

Sužeistas trijų mergaičių 
gynėjas

Policija jieško vieno jaunuo
lio, kuris peiliu sužeidė J. Herm- 
le, gynantį tris mergaites nuo 
užpuolikų.

Trys mergaitės, einančios na
mo iš tarptautinio Amfiteatro, 
buvo užpultos trijų jaunuolių. 
Viena tų mergaičių beldėsi į sa
vo pusbrolio J. Hermle duris, 
šaukdama pagaroos. Mergaitės 
liko nepaliestos, bet Hermle bu 
vo sužeistas į kaklą ir nugaben
tas į Evangelikų ligoninę. Vie
na mergaičių buvo 14 m., o ki
tos dvi 13 m. Du jaunuoliai, abu 
18 m. amžiaus jau suimti, o tre
čias pats užpuolėjas dar jieško- 
mas.

Viena naktis kalėjime 
išgelbėjo iš 25 m.

Edward Daniels buvo nuteis
tas trims metams kalėjimo už 
pašto apiplėšimą ir pirmadienį 
ten pasodintas. Antradienį val
stybės prokuroras pareikalavo 
didesnės bausmės, nes pagal 
federalinius įstatus už tokį nu
sikaltimą baudžiama mažiau
sia 25 m. Tačiau teisėjas nesu
tiko sprendimo keisti, nes kal
tasis jau kalėjime ir bausmę 
jau atlieka.

Trys dantų gydytojai gavo 
premijas

Trims dantų gydytojams bu
vo suteiktos $500.00 premijos 
už tyrimus dantų gydymo sri
tyje. Premijos buvo įteiktos 
Konrad Hilton viešbutyje, ka
me dalyvavo apie 15,000 dan
tų gydytojų. Susirinkimas tę
sėsi keturias dienas ir baigėsi 
vasario mėn. 8 d. Premijas ga
vo gydytojai: J. Georgės Per- 
reault iš Montrealio universite
to ir Maury Massler ir Isaak 
Schour, abu iš Illinois universi
teto.
Chicaga trečias didžiausias 

Austrijos miestas
Priedrick Meznik, Austrijos 

spaudos biuro vedėjas, atvykęs 
į Chicagą pareiškė, kad Chica
ga yra trečias didžiausias Aus
trijos miestas pasaulyje. Chi- 
cagoj esą 343,000 austrų. Paly
ginus su didžiausiais Austrijos 
miestais Viena, kuri turi 1,050,- 
000 gyventojų ir Linz, kuris tu
ri 400,000 gyventojų, Chicaga 
užima trečią vietą.

Priederick Meznik atvyko į 
Chicagą dalyvauti Austrijos 
konsulato atidarymo iškilmėse. 
Naujuoju konsulu paskirtas 
Kari Wolff.

ir krikščionybės reikšmę kovo
je už Tautos laisvę. Kongrese 
dalyvaus ir didžiulis Šv. Cecili
jos choras iš Škotijos, jau taip 
gerai pažįstamas visiems D. 
Britanijos lietuviams.

Šį kongresą organizuoja 
Londono lietuviai kunigai A. 
Kazlauskas ir Pr. Dauknys, pa
sitelkę į talką būrelį pasaulie
čių. Rengėjai numatę dar prieš 
Velykas išleisti specialų leidi
nėlį, kuriame patieks daugiau 
žinių apie kongresą ir jo prog
ramą.

39E3OS=
LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 

INSTITUTAS 
Išlaikomai

Mokslinių Studijų Klubo

SEMESTRAS SOCIALINĖMS 
STUDIJOMS

Seselių Kazimieriečių Kolegijoje 
MARVIVOOD COLLEGK EXTEXSIOA

Scranton, Pa. ,
Vasario 11 d. Petras Maldeikis 

skaito: Popiežiaus Pijaus XII peda
goginės enciklikos.

Paskaita įvyksta Seselių Ka- 
zimieriečių senuose rūmuose, 
2601 W. Marųuette Rd. Prašo
ma nesivėlinti.

iocio:

— AMonn. Meti’z’enA žinn- 
mp. kaino T'iiik' kulinarijoj ži
novė. ruošia, kauk5” baliui va
kariene. kuria, sralės oasinau- 
dnti visi atsilanko i balių. .Tos 
ha/ra mintį ivairiaupi val<ria> 
vra gardu a todėl, knd ii viską 
yamina, savo namuose, o vnač 
rtanoleonu ir tortu kenime re
ta, too-ali iai nrilvodi. Visa tai 
galėsime narim išmėginti, dalv- 
vauda.mi kauki” baliuie vasario 
11 d. 8 vai vakare, puošniose 
Fpvmons klubo salėse, 4711 W 
Mad’son St.

— ę^kin anslri-Ittcc Ulnbas vaja- 
^PoV'vuainr') 11 d 7 vai vq|rorp

T Rndcikn S”Atainėie, 1442 J5n. 
3n+S r+ riiceervip ronęno (ji ■
riolj XT4o,"'vėni” n'>^’linksm^r>im', 
R*iq Ivc'rnc iiJlrnndži*’! st’nrils ir 
nUn-ij p.Sr'm0’ °magį mu-

jv>i dovanu naskirst.vmac
vinVin nariai vra gavp uesAnioi 
rjptnvoą rt”o s'"”’ ar+lmuiu laiš
ku taioj afpilankius hus Vilimą 
suvirinti d"ug kas aulo tun likusius 
mūsų na žįsta tu”s. Visi Zanavvkai 
?!os nvicms. 1ū-*?mas ucmulramas, 
xioq nrovns. įėjimas n«makamas. 
Iki malonaus pa"’matvmo'

Klubo valdyba
_ TTet. Touti nf T

n.nvli'nfrfvs covn

wnanr!/) 5 d niifnro kreiptis i psa- 
wv’« Hntj T,rntonpe nonipę Į^nrj r«4-q ripij proH.
moi *rrrpipioii p P.nll-
10^8 TJaĮ. ppnH»'iicTYi^np

atlikti didelius kultūrinio masto
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Valdyba

— Budrike rariiio programa iš 
radijo stoties WHFC 1450 K. bus 
vasario mėn. 9 d. nuo 6 iki 7vnl. 
vakare. Girdėsime operos solistą 
Algirdą Brazi su naujomis daino
mis. pritariant radiio studijos or
kestrui. Kontestant.ams bus pra
nešta kas laimėjo dovanas už mįs
les. Taip nat girdėsite apie laimė
jimą nauio bedroom sėt-', nauių 
mislių kontesta ir dauevbe nau
dingu bei įdomiu pranešimu, šias 
lietuviškas radijo nrogramas l°i- 
džia turtines Budrike baldu, te’e- 
riziių bei hrangenvbių krautuve. 
3214 So. Halsted St.. Chica<mje. 
Pasiklausykite! Pranešėjas

— Chicagos studentų dėmesiui. 
Š. m. vasario mėn. 11-12 dd.. Ur- 
banoje, įvvks ' Lietuviu Studentų 
Santaros STUDIJŲ DIENOS.

Studijų dieųų programa yra į- 
domi, gausi paskaitomis bei aktu
aliomis diskusijomis, šeštadienio 
vakare įvvks jaukus pobūvis-pa- 
silinksminimas. Sekmadienį iškil
mingas Studijų dienų uždarymas.

Skyriaus valdyba

—šv. Kazimiero Seserų Rėmėju 
1 skyrius rengia vasario 12 d. 6 
vai. vak. bingo žaidimą su daug 
dovanų. Parengimas bus šv. Kry
žiaus parapijos svetainėje. Kvie
čiame gausiai atsilankyti i idomų 
parengimą. Valdyba

MLALDAKNYGfi

“JAUNUOLIU MALDOS”
Kuria P*ruo<4 

Kun. P. Kirvelaltis 

Kaina: $1.50 ir $^.50
Užsakymus adresuokite

DRAUGAS

2334 South Oakley Avenue 
CHICAGO 8, ILL.

PASKUTINIS ŠEŠTADIENIS PRIEŠ GAVĖNIĄ!

GRANDIOZINIS

KAUKIU BALIUS
1956 m. vasario tr ėn. 11-tų dieną, 8-tę valandų vakare 

KEYMEN’S KLUBO SALĖSE, 4711W. Madison Str. 

BALIO PAKŠTO ORKESTRAS IR KVARTETAS
Dainos, kupletai, kaukių paradas. Staliukus iš anksto galima
turtingas valgių ir gėrimų bufetas bei užsisakyti paskambinant
kitos įvairenybės. telefonu:

Premijos už kaukes. FRONTIER 6-0787

Kviečia visus . ......................Chicagos Lietuvių Vyrų Choras

Ta.1 nepaprama knyra Virt 200 r* 
ceptu grynai lletuvlikų valgiu gaml 
nlmui anglų kalboje. Ponia Daužvar 
dlenfi, kuri dainai pasakodavo aptr 
HetuvISkua valglua per Chicagos ra 
dtjo Ir televizijos stotis, surinko pa 
člus įdomiausius lietuviškų valgi, 
receptus Ir DRAUGAS Juos Iftleldr 
labai parankioje formoje. Pirmą kar 
tų tokia knyga pasirodo knygų rln 
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang 
tlftkal skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00

ntsnkymus kertu su pinigais siųskite

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avenne.

CHICAGO 8. ILL.
2H34 So. Oakley Ava 
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AUKOS UŽ KALENDORIŲ
Ui “Draugo” kalendorių atsiuntė 
ši -• asmenys:

Stefa Vasilevičius ....$1.00 
John J. Žukauskas . . . 2.00
Zuzana Gricienė ......... 1.00
Dr. V. Musinskas .... 1.00
A. Gerkienė ............... 1.00
Delta Kiaurakis ......... 1.00
Pr. Pumputis ............. 1.00
Vincas Sruoginis .......  2.00
Pr. Jančauskas ......... 1.00
K. Kaminskas ............. 1.00
Simas Tamašauskas . . 1.00
Leon Navickas ........... 1.00
Joseph Jakunevičius . . 1.00
Stasys Stumbras ........ 1.00
J. Spuras ................... 1.00
H. Raštikis ................. 1.00
F. Vaškas ................... 1.00
Pr. Petrą vičius .........  1.00
Ačiū geradariams.

“Draugo” administracija

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

L. Grigalauskas . . 1.00
D. Jurkus ................ . . 1.00
A. Krusikas ........... . . 1.00
M. Nedzveckas ....... . . 1.00
Ch.. Kronkaitis ....... . . 0.50
Alfa Lauraitis ....... . . 2.00
V. Klimas ............... . . 2.00
John A. Vaitkūnas . .. 2.00
Ačiū spaudos bičiuliams.

“Draugo” administracija


